ظراخان و ىػياران ،جا خاال ةَ آىّزش  d max3فکر کردیً؟
یکی از رطحَ ُای پّل شاز و پراُيیث در ُر کظّری ،شاخث و شاز و ُرچیزیَ کَ ةَ ٌّغی ةَ اون ىرةّط ةظَ .و چّن دونث ُو اُيیث زیادی ةَ
ایً رطحَ ىیده غده زیادی جّی ایً طغم ىظغّل ةَ کارُصحد و طيا ُو كعػا یکی از اوٌِا ُصحید! درشحَ؟ چّن ةَ دٌتال آىّزش ُ d max3صحید.
اگَ واكػا ٌيیدوٌیً جری دی ىکس چیَ و چَ کارایی ىیظَ ةاُاش کرد ازجّن خّاُض ىیکٍو ایً ىلانَ رو واشَ افزایض اظالغات خّدجّن کاىم
ةخٌّیً .خیهی وكححٌّّ ٌيیگیره.
ىً ایً ىدت ظراح ُای و شازٌده ُای خیهی زیادی رو دیدم و ةاُاطّن کار کردم .از پیياٌکار پروژه ُای شاخث و شاز گرفحَ جا ظراخای اجّکد و
ٌلظَ ُای شاخحيٌّی ،ظراخای ٌيا ،دکّراشیّن داخهی و ....پروژه ُای زیادی کار کردم و ةا ُيَ جّر آدىی شر و کهَ زدم .آدم ُای ةی شّاد ،ةا
شّاد ،کارفرىا ،ظراح و ...ىیدوٌیً دغدغَ ُيیظگی ُيظّن چیَ؟ در اداىَ ةا ٌيایَ ٌگار ُيراه ةاطید.
ظرح پایان کار رو چجّری ىیظَ ةَ غّرت واكػی دید! یػٍی چی؟ یػٍی چجّری ىیظَ كتم ایٍکَ کار ٌيا و ظراخی داخهی شاخحيٌّو جيّم ىیظَ
اوٌّ ةَ غّرت غکس یا فیهو ةتیٍو؟
آره دیگَ اىروز ةا دشحرشی ةَ ایٍحرٌث و ىاُّاره و ...کارفرىاُاجّن ىیرن و ىیتیًٍ کَ جّی کظّرُای خارجی چَ ختره! و چجّری شاخث و شاز رو
پیض ىیترن! ىیرن جّی ٌيایظگاه ُای خارجی طرکث ىیکًٍ و از ُيَ چی شر درىیارن .دیگَ ٌيیظَ پیچٌّدطّن و ةا دوجا اشکچ دشحی راضیظّن
کرد.
ىیدوٌیً چیَ؟ ةَ ٌظر ىً ىِيحریً و جاثیرگذارجریً ةخض ایً خرفَ ىرةّط ةَ ظراخان و ىػياران ُصحض .اوٌِا ىِيحریً ةخض ُر شاخث و شازی
ُصحٍد چّن ایده و ظراخی اوٌِاشث کَ در كدم اول ىیحٌَّ شاخحيّن و فضا رو طکم ةده و ایً ایده خریدٌی ٌیصث! ایً ایده و جفکر از ذًُ خالق
اوٌِا درىیادُ .يیظَ یَ شری ایده ُای خّب ىّرد جّجَ كرار ىیگیرن و ایده ُای ةدم کَ كعػا جکهیفظّن روطٍَ ...ىً خیهی از ظراخا رو ىیظٍاشو
کَ از داٌظگاه ُای خیهی خّب جّی ایران یا خحی خارج از کظّر آىّزش دیدن و ىدارکظّن رو گرفحً ،زىان خیهی زیادی ةرای کصب داٌض ىػياری
و ظراخی گذاطحً اىا ىحاشفاٌَ ٌيیحًٌّ ایده ُا و افکارطّن رو ةَ ىردم ٌظّن ةدن! ىیدوٌیً االن دیگَ ارائَ ظرح از خّد ظرح اُيیث ةیظحری داره.
ارائَ ُای كدیيی کَ ةا اشکچ ُای دشحی ةّد دیگَ واكػا ظرفداری ٌداره و کارفرىاُا جّكػاجظّن خیهی زیاد طده .چّن ُروز دارن کارُا و ظرح ُای
ةاکیفیث رو از ظریق ایٍحرٌث ىیتیًٍ! اوٌا ُو جّكع ُيّن کار ةا ُيّن شعح جزئیات رو دارٌد.
دنظّن ىیخّاد ظراخی کاىم طده ةا جزئیات رو ةتیًٍ در ىّردش ٌظر ةدن اغالخض کًٍ .خب ىٍعلی ُو ُصث .طيا ُو اگر ةاطیً و ةخّایً
کارفرىا رو ىحلاغد کٍیً کَ شرىایَ گذاریض ُدر ٌيیره! ةاید یَ جػّیر ذٍُتی ةی ٌظیر ةِض ةدیً .و ایٍجاشث کَ آىّزش  d max3ىِو ىیظَ! اىا
چرا  d max3؟ ىگَ ٌرم افزار دیگَ ٌیصث؟ ةزاریً ىً ایٍجا فلط یَ شری از كاةهیث ُای خیهی زیاد  d max3رو واشحّن ىیگو:
مسایای کار با تری دی مکس:
 - 1طيا ةَ غٍّان یَ ىػيار ةا آىّزش  d max3ىِارت ُای زیادی در زىیٍَ ارائَ ظرخحّن ةَ دشث ىیاریً و جلریتا ٌیازی ةَ ُیچی دیگَ ٌداریً.
چّن ایً ٌرم افزار خیهی کاىهَ.
 -2طيا ةا دیدن آىّزش ُای  d max3در پایان ةرای ظراخیٌ ،یاز ةَ آةجکث ُای آىاده شَ ةػدی داریً کَ ةازُو ةیظحریً خجو جّنید آةجکث در
جِان ةرای ٌرم افزار جری دی ىکس ُصحض.

namayenegar@gmail.com

www.namayenegar.ir

1

 -3ةا جری دی ىکس ىیظَ ُر شهیلَ ای رو جّاةگّ ةّد!  dmax3ةرای ظراخی جيام فضاُا كدرجيٍده.
ٌ -4رم افزار جری دی ىکس خروجی ُای جػّیر کاىال واكػی و ةی ٌلع ارائَ ىیده.
ٌ - 5رم افزار جری دی ىکس کارةر ارجتاط خّةی ةاُاش داره.
 -6جری دی ىکس کاىال ةَ روز ةّده و ُر شال ٌصخَ کاىم جری از ٌصخَ كتهی ارائَ ىیظَ.
 -7جری دی ىکس ىٍاةع آىّزطی خّةی داره و ةَ راخحی ىیظَ ةَ ایً ىٍاةع آىّزطی دشحرشی پیدا کرد.
 -8جری دی ىکس كاةهیث شاخث اٌیيیظً غهی انخػّص ةرای ىػياران(ةَ دنیم شادگی) داره .خیانحّن راخثُ ،ر کارفرىایی ةا دیدن ٌيٌَّ کارُای
اٌیيیظً ىػياری ةی ٌِایث طگفث زده ىیظَ!
 -9جری دی ىکس ٌرم افزاری کَ دارای پالگیً ُای ىحػدده جا ٌیاز ُای خاص کار کردن ةا ٌرم افزار رو رفع کٍَ.
 -10جری دی ىکس ٌرم افزاری کَ ةا ُر ٌّع شخث افزار شازگاری داطحَ ةاطَ
ٌ -11رم افزاری کَ ةَ غّرت گروُی ةظَ روی پروژه کار کرد و ةَ راخحی ُر كصيحی را ةَ یَ فرد شپرد.
 -12جری دی ىکس شازگاری زیادی ةا ٌرم افزار ُای دیگَ داره و ىدل جّنید طده ةَ راخحی جّی ٌرم افزار ُای دیگَ ةاز ىیظَ و كاةهیث جّشػَ داره.
ٌ -13رم افزار جری دی ىکس شاخث اٌّاع آةجکث ُا در اون ةدون ىددودیث اٌجام ىیظَ .
ٌ -14رم افزار جری دی ىکس کَ جاىػیث آىاری اشحفاده کٍٍدگان زیادی داره .و زىاٌی کَ طيا ةا ٌرم افزاری داری کار ىیکٍی کَ خیهیای دیگَ ُو
ازش اشحفاده ىیکًٍ خیانث راخحَ کَ ُیچّكث گیر ٌيیکٍی! و ىیحٌّی خیهی راخث ىظکالجحّ از ظریق فروم ُای ایٍحرٌحی خم کٍی.
آموزش : d max3
ةهَ ُيَ ایٍایی کَ گفحیو كاةهیث ُای ٌرم افزار جری دی ىکس ُصحض .انتحَ کارایی ُای ةَ طدت ةیظحری داره کَ جّی زىیٍَ ُای دیگَ كاةم
ةررشی ُصحض .ىٍحِی ىا چّن جّی ایً ىلانَ روی غدتحيّن ةا ىػياران و ظراخان ةّد اخحػاغی واشَ ایً رطحَ ىزایاطّ گفحیو.
خب خاال دیگَ جػيیو ةا طياشث کَ ىیخّایً ای ٌرم افزار ةی ٌظیر رو یاد ةگیریً یا ٌَ! اىا در خلیلث ةا یادگیری جری دی ىکس ؛ طيا رزوىَ كّی
پروژه ُای شعح ةاالجر و كّی جری رو خّاُید گرفث
ىِارت ُای ارئَ پروژجّن ةَ طدت رطد ىیکٍَ
جری از خّدجّن ارائَ ىیدیً
و ُيیٍکَ ةا جّجَ ةَ خرکث جاىػَ ةَ شيث جخػع ىدّری ،طيا ىیحٌّیً جایگاه ویژه ای واشَ خّدجّن داطحَ ةاطیً.
ةِحره یَ جدلیلی ةکٍیً و روٌد کاری افرادی کَ ةا آىّزش  d max3در ایً زىیٍَ خرفَ ای ىظغّل ةَ کار طدن رو ىظاُده کٍید ،ىیحٌّیً ةاُاطّن
ىظّرت کٍیً و کارجٌّّ ةا آىّزش ُای رایگان شایث ٌيایَ ٌگار طروع کٍیً جا درآیٍده ةحٌّیً خرفَ ای جر و كّی جر ایً خرفَ رو دٌتال کٍیً.
ىّفق و پیروز ةاطید.
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