
 

 

 گركار با توابع اصالح-درس هفتم یا حذف موضوعات اتاصالح اشتباه مقدمات-درس اول

Autodesk 3ds Max  چیست؟ Box  شیء فرعیآشنایی با مفهوم 

 سطوح شئ فرعی Max Coneهای قابلیت

 Affect Regionدستور  Max Sphereی محیط اولیه تنظیمات

 Delete Meshدستور  GeoSphere ی محیط شامل:تشکیل دهندهشناخت اجزای 

Quick Access Toolbar Cylinder  دستورDelete Patch 

 Disp Approx دستور  Tube اینوار منوی کرکره

Command panels Torus  دستورDisplace 

Active viewport Pyramid دستور Bend 

Viewport navigation controls Teapot  دستورEdit Mesh 

Animation playback controls Plane  دستورEdit Mesh 

Animation keying controls دستور ای امتداد یافته شامل:ایجاد موضوعات پایهEdit Normals 

Absolute/Relative coordinate toggle and coordinate display Hedra  دستورNormal 

Prompt line and status bar Torus Knot  دستورEdit Patch 

MAXScript mini-listener ChamferBox  دستورEdit Poly 

Track bar ChamferCyl دستور Edit Poly 

Time slider OilTank دستور Face Extrude 

Main toolbar Capsule دستور FFD 

  FFD (Box/Cyl)دستور Spindle منوهای میانبر

Transform Gizmo L-Ext دستور Hair and Fur 

Spinner Gengon Extended  دستورLattice 

 Material دستور C-Ext مدیریت اسناد-درس دوم

 Melt دستور RingWave شامل: Application Menuدستورات 

New Hose دستور Mesh Select 

Reset Prism  دستورMeshSmooth 

XRef Objects  دستور  یاسطوح تکه میترس Mirror 

Merge  سطوح  میترسNURBS   دستورNoise 

Merge Animation :دستور  موضوعات معماری شاملPush 

Replace  دستور  انواع در  میترسRipple 

Import  دستور انواع پنجره  میترس Shell 

Export  دستور   واریانواع درخت، نرده و د میترسSkew 

 Slice دستور انواع پلکان  میترس  Configure System Pathsدستور 

Auto Backup دستور دهی موضوعاتانتخاب، تغییر شکل و جهت-درس پنجم Smooth 

 Spherifyدستور  های مختلف انتخاب موضوعاتروش ی تصویركنترل صفحه-درس سوم

  Squeezeدستور نام موضوعات نییتع ۀطریق ی دید چیست؟دریچه

 Stretch دستور رنگ موضوعات نییتع ۀطریق های دیدچیدمان دریچه

 Symmetry دستور هاکردن انتخاب لتریف های دیدهای چیدمان دریچهسربرگ

  Taperدستور Selection Filterکرکرة  ی دیدهای دریچهویژگی

 TurboSmoothدستور  Named Selection Setsدستور  ی دیدغیرفعال بودن یک دریچهفعال و 

 Twistدستور  هاهیال تیریمد محور جهانی

 UVW Mapدستور  موضوعاتحذف  درک و شناخت نماها

 Waveدستور  ایزوله کردن موضوعات Orthographicنمای 

 XFormدستور  موضوعاتتغییر شکل )یا تبدیل(  Perspectiveنمای 

 Modifier Stack آشنایی با حرکت های تغییر نماروش

 كار با موضوعات دوُبعدی-درس هشتم چرخش ی دیدکارگیری کلیدهای ناوبری دریچههب

 ی دوُبعدیهای سادهترسیم منحنی گذاریمقیاس ی دیدنمایی دریچهو کوچکنمایی بزرگ

 Lineدستور  کار با ابزارهای تبدیل موضوعات نما جاییجابه

 Rectangleدستور  Select and Manipulateدستور  جایی دوبُعدینمایی و جابهبزرگ

 Circleدستور  نما ابزار پرش مکان میتنظ عبور از میان یک نما

 Ellipseدستور   یصفحات شطرنج میتنظ چرخش یک نما

 Arcدستور  نما پرش مکان میتنظ بعدینمای قبلی و 

 Donutدستور  Select and Placeدستور  ی دید با استفاده از چرخ میانی ماوسکنترل دریچه

 NGonدستور  دهی( موضوعاتترازی )یا جهتهای مختلف همروش دوربین و نور کنترل نماهای

 Starدستور  موضوعاتبندی و پیوند برداری، گروهنسخه-ششمدرس  های دیدی دریچهاندازه به حداکثر رساندن

 Textدستور  موضوعاتبرداری از نسخه Views>Expert Modeدستور 

 Helixدستور  Mirrorدستور  Maxچگونگی نمایش موضوعات در 

 Eggدستور  Arrayدستور  های دیدزمینه برای دریچهدرج پس

 Sectionدستور  Spacing Toolدستور  ایموضوعات پایهایجاد و ویرایش -درس چهارم

 NURBS یهایمنحن میترس  Snapshotدستور  ای استانداردایجاد موضوعات پایه

 یافتههای توسعهترسیم منحنی بندی موضوعاتگروه Createای کارگیری منوی کرکرهبه

 ویرایش موضوعات دوبُعدی موضوعاتای بین پیوند زنجیرهایجاد  Createکارگیری تابلوی به

 Shape Checkدستور  شده Linkکنترل موضوعات  ایهای متفاوت ترسیم موضوعات پایهروش

 Extrudeدستور  IKمفهوم  تغییر پارامترهای موضوع ترسیم شده
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  Time Configuration آشنایی با کادر Bevelستور د

  انیمیشنایجاد، ویرایش و مدیریت  Bevel Profileدستور 

  های کلیدیقاب Latheدستور 

  ویرایش پارامتری کلیدها PathDeformدستور 

  سیر فضایی وطخط CrossSectionدستور 

  Parameter Wiringانیمیشن به روش  Surfaceدستور 

  Track Viewی آشنایی سطحی با پنجره Delete Splineدستور 

  موضوعات دینامیکی Fillet/Chamferدستور 

  ویرایشی دستوراتبرخی  Renderable Splineدستور 

  پیوند بین موضوعات Trim/Extendدستور 

  گرهای انیمیشنبرخی کنترلآشنایی سطحی با  Normalize Splineدستور 

  ای بین موضوعات پیوند زنجیره Terrainدستور 

  شده Linkکنترل موضوعات  Loftدستور 

  تارهای فضاییآشنایی با  Sweepدستور 

  ایهای ذرهسیستمآشنایی با  های مركبكار با مدل-درس نهم

  Bipedآشنایی با امکانات  Morphدستور 

  هاآشنایی با جلوه-چهاردهمدرس  Scatterدستور 

  ی شامل:کارپرداخت یهاجلوه Conformدستور 

  Connect Hair and Furدستور 

  ShapeMerge Lens Effectsدستور 

  Boolean Blurدستور 

  ProBoolean Brightness and Contrastدستور 

  ProCutter Color Balanceدستور 

  Depth of Field (Cloth) ایهای پارچهایجاد انواع مدل-درس دهم

  File Output ایجاد پرده

  Film Grain ایجاد پتو

  Motion Blur ایجاد کوسن

  های محیطی شامل:جلوه ایجاد متکا

  Fire آشنایی با مواد و نقوش-دهمیازدرس 

  Fog گر مادههای ویرایشآشنایی با پنجره

  Volume Fog گر مادهدر لوح ویرایشطراحی مواد 

  Volume Light گر مادهآشنایی با نوار ابزار لوح ویرایش

  یعامل صوت مواد شیرایو  یابزارها

  كاریپرداخت-درس پانزدهم Material/Map Browserبا کادر  ییآشنا

  Render Productionدستور  انواع مواد

  Render Interactiveدستور   یدوُبعد یهانگاشت

  Render ActiveShadeدستور  بُعدی های سهنگاشت

  Rendered Frame Windowدستور  ساخت جنس آیینۀ ساده

  Render Setupدستور  سازی آب استخرشبیه

  پردازیهای سایهپرداخت صحنه با استفاده از سبک کنترل تابش نور قیاز طر یاشهیسطح ش جادیا

  Create Preview Animationدستور  Asset Browserدستور 

  Play Preview Animationدستور  حذف ماده یا نگاشت از روی موضوعات

  Save Preview Animation Asدستور  UVW Map یش یرایدستور و 

  Open Preview Animation folderدستور  ی موادهاخانهکتابآشنایی با 

  View Image Fileدستور  Autodeskی مواد خانهکتابکار با 

  RAM Playerدستور  پارامترهای قابل تنظیم برای ایجاد انواع مواد

  Maxبرای  V-Rayآموزش -درس شانزدهم ی جستجوگر مادهآشنایی با پنجره

  و...( Dome ،Rectangle ،Sphere)شامل  V-Rayکار با انواع نورهای  حذف ماده یا نگاشت از روی موضوعات

  SunLightکار با  نورپردازی و كار با دوربین-ازدهمدودرس 

  HDRIهای تصاویر استفاده از جلوه Maxنورپردازی در 

  Volume Fogو  Environment Fogهای ویژه شامل جلوه شامل: Maxآشنایی با انواع نورها در 

  V-Ray Materialایجاد مواد با استفاده از امکانات  نورهای استاندارد

  های شفاف و رنگی، آیینه و...(ایجاد مواد ویژه )شامل شیشه نورهای فتومتریک

  V-Ray ی موادخانهکتابکار با  Lightدستورات کنترل صفحۀ نمایش از درون 

  V-Rayکاری توسط موتور پرداخت پرداخت Light Listerدستور 

  V-Rayی پرداخت آشنایی با امکانات پنجره Maxها در انواع دوربینآشنایی سطحی با 

  Max عملی در کنیكو تكاربردی  ةپروژانجام چند  Cameraدستورات کنترل صفحۀ نمایش از درون 

   کار با دوربین

   پارامترهای عمومی دوربین

   انیمیشن-زدهمسیدرس 

   انیمیشنی مفاهیم اولیهآشنایی با 

   کار با کلیدهای کنترل انیمیشن

 


