ةازار ظراخی داخهی ُيیظَ داغَ و ىردم ُیچّكث جديم فضای جکراری رو ٌدارنُ .يیً ٌکحَ ةاغخ طده کَ ظراخی داخهی ةَ یَ طغم پردرآىد و پرشّد جتدیم ةظَ و چّن
ىصحلیيا ةا فضای زٌدگی ىردم در ارجتاظَ ،در کیفیث زٌدگی اوٌِا ُو جادیر ىیزارهُ .يیً كضیَ ةاغخ طده کَ ُرشال غده ةیظحری ةَ شيث ظراخی داخهی و جغییر دکّراشیّن
ىٍزنظّن رو ةیارن .اگَ خاظرجّن ةاطَ یَ زىاٌی جّ ایران اصال کصی خٌّظّ کاغذ دیّاری ٌيیزد! اىا االن دیگَ ىردم دیّارُا رو خانی ٌيیزارن و ةَ ُرطکهی ىیخّا جزئیٍض کًٍ.
ةخاظر ُيیٍَ کَ طغم ظراخی داخهی ةا جری دی ىکس ایٍجا ةَ غٍّان یکی از پركدرت جریً اةزارُای ایً کار ىعرح ىیظَ .چّن ُيَ ظراخای داخهی ةِض ٌیاز دارن.
خب جّی ایً ىلانَ ىیخّایو ةررشی کٍیو ةتیٍیو کصاٌی کَ کار ظراخی داخهی رو ةا جری دی ىکس اٌجام ىیدن چَ ىصیری رو ةاید ظی کًٍ .كعػا ایً طغم یَ کار داٌظجّیی
ٌیصحض کَ ةخّایً یَ ىدت ةاُاش کار کٍیً و ةػدم ةزاریٍض کٍار .واشَ ایٍکَ طيا داریً ةا ارزش جریً شرىایَ زٌدگیحّن یػی زىاٌحّن رو واشض خرج ىیکٍیً .پس ةاید یَ
ةرٌاىَ ریزی اصّنی و درشث واشَ طروع و اداىَ روٌد کاریحّن داطحَ ةاطیً .ةازار کار جری دی ىکس ةَ طدت رطد کرده و وشیع طده و فضای ركاةحی در اون ُروز داره ةیظحر و
ةیظحر ىیظَُ .يیً ةرٌاىَ شاده ای کَ دارم ةِحّن ىیگو یَ جصيیو شادشث کَ ىیحٌَّ ةَ کم روال کاریحٌّّ غّض کٍَ! دیدگاُی کَ ةػد از خٌّدن ایً ىلانَ ةَ دشث ىیاریً كعػا
یکی از جادیرگذارجریً پاراىحرُا واشَ اداىَ راُحٌَّ .اىا چَ ةاید کرد جا در ایً ةازار پر ركاةث کاری ةحّان ُيیظَ پروژه داطث و ىظغّل ةَ کار ةّد.
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میدونین فزق آدمای حزفه ای تزی دی مکس کار با آدمای آماتور چیه؟
ىکس کارُای ىتحدی اشحراجژی خاصی ةرای ورود ةَ ةازار ٌدارن و ُر پروژه ای ةَ جّرطّن ةخّره اٌجاىض ىیدن .ىِو ٌیصث كیيحض چلدره! زىاٌض چلدره! فلط ىِو ایٍَ کَ
اشيض پروژه اشث .اگَ جازه وارد خرفَ ظراخی داخهی طدیً کو کو ازیً آدىا زیاد ىیتیٍیً .ونی خب در آخر ُو خروجی کارطّن اصال راضی کٍٍده ٌیصث و ایٍجّریَ کَ االن
ةازار کار جری دی ىکس جّ ایران پر طده از کارای شعح پاییً و ارزون کَ ٌَ ةَ درد رزوىَ اون فرد ىیخّره و ٌَ ةَ درد کارفرىا ىیخّره .چّن پّل خّةی ٌيیگیرن كعػا خّصهَ و
اٌگیزه ای ُو ةرای پیظرفث کردن ٌدارن .از ظرفی چّن کار ارزوٌَ روی جزئیات کار ٌيیکًٍ و ایً ةاغخ ىیظَ ةازار کار پر ةظَ از کارُای ةی کیفیث!
اىا افراد خرفَ ای ایٍجّری ٌیصحً!اوٌِا ىدام در خال ةَ روز رشاٌی کارطًٌّ .از جدید جریً ورژن ُای ٌرم افزار اشحفاده ىی کًٍ ،از جدید جریً شخث افزار ُا! جّی ُر پروژه ٌّ
آوری ویژه ای ةرای کارفرىا دارن و در واكع ىیظَ گفث اشحراجژی اوٌا ایٍَ کَ ُيیظَ ةِحریً و ةا کیفیث جریً کار را اٌجام ةدن .در واكع ایً طغهیَ کَ روش خصاب کردن و واشض
خصاةی ةرٌاىَ دارن!
پس ٌکحَ اول! اگَ واكػا ىیخّایً از جری دی ىکس پّل درةیاریً و خرفَ ای ةظیً! و خحی ةَ صّرت فریهٍصر ةا ُيَ جای دٌیا کار کٍیً .اول از ُيَ جصيیو ةگیریً کَ خرفَ ای
رفحار کٍیً و ةا كیيث پاییً دادن ةَ ُر كیيحی کار خّدجٌّّ زیر شّال ٌتریً! پروژه ُای طيا ةَ ىرور ةیً کارفرىا دشث ةَ دشث ىیظَ و اشو طيا ىیظَ ةرٌد طيا! پس از االن ةَ
ةرٌد شازی ةا کیفیث خّدجّن فکر کٍیً.
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و اما بهتزین استزاتژی بزای کسانی که با  DMAX3کار میکنن:
طيا ةَ غٍّان یک ظراح داخهی ةرای ورود ةَ ةازار کار ٌیاز ةَ ىػرفی خّد دارید! و ایً ىػرفی از ظریق ٌيٌَّ کارُای طيا اٌجام ىیظَ .ةا کيی شرچ جّی فضای ىجازی خرفَ ای
ُای صٍػث جری دی ىکس رو پیدا کٍیً و ازطّن ةخّایً کَ یَ دوره کّجاه کارورزی رو پیظظّن ةگذروٌیً .ةرای ىدت  3 ، 2ىاه وكث ةزاریً و در کٍار اوٌِا ُو ججرةَ کصب
کٍیً و ُو ٌيٌَّ کارُای ةی ٌظیر خّدجّن رو ایجاد کٍیً جا ایٍِا واشحظّن رزوىَ ةظَ .اگر ایً اىان رو ٌداطحیً آىّزش ُای  D MAX3رو از ایٍحرٌث داٌهّد کٍیً و آىّزش
ةتیٍیً .در واكع ایٍجّری ُو ججرةَ کصب کردیً ُو شرغث غيهحّن رو ةاال ةردیً و ُو رزوىَ خّدجّن رو شاخحیً.
خب خاال وكث ورود ةَ ةازاره! ةا یَ خرکث جتهیغاجی کّچّنّ! ىذَ کارت ویزیث ،روزٌاىَ ،فضای ىجازی و  ....ىیحٌّیً اغالم کٍیً کَ کارجّن چیَ

و اما روند قیمت گذاری در طزح های داخلی تزی دی مکس
خب ةػد از ایٍکَ یاد گرفحیً ُر کاری رو ةَ ُركیيحی اٌجام ٌدیً و رزوىَ كّی ُو واشَ خّدجّن ایجاد کردیً ،کافیَ ُيیً روانّ کو کو اداىَ ةدیً جا ةتیٍیً در ٌِایث چلدر
جانب اشيحّن ةَ صّرت جتهیغات کالىی ةیً کارفرىاُا پخض ىیظَ .خیانحّن راخث کار ةاکیفیث ةَ دٌتال خّدش ىظحری ىیاره و وكحی کار طيا ةاکیفیث ةاطَ ،کارفرىا شر كیيث
چٌَّ ٌيیزٌَ و ةَ ُر طکهی کار طيا رو ىیخّاد .چّن کار طيا رو دیدن و ةَ طيا اظيیٍان الزم رو دارن .ةػد از ىدجی یاد ىیگیریً کَ کارفرىاُای خرفَ ای ُو ةَ دٌتال کار ةا
کیفیث ُصحً و ُيیً ةاغخ ىیظَ کَ وارد كظر خرفَ ای ةازار ظراخی دکّراشیّن داخهی ةظیً .اىا اگَ ةَ دٌتال ىػیاری ةرای كیيث گذاری کار ظراخی داخهی ُصحیً ،ةػد از
کيی ججرةَ ىیحٌّیً ةتیٍیً ُرکاری چلدر از زىان طيا رو ىیگیره! و ةػد خصاب کٍیً ُر شاغث از غيرجّن چلدر ىی ارزه! ىذال یَ پروژه  30شاغث از طيا اٌرژی ىیگیره! خب
خاال ُر شاغث رو چلدر ىیخّایً خصاب کٍیً ةرای کارفرىا؟
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واكػیحض دیگَ االن ىردم جفاوت کار شعدی وىتحدی رو از کار خرفَ ای درک ىیکًٍ و ىیفِيً کَ ُیچ ارزوٌی ةی دنیم ٌیصث .ىردم خاضرن ةرای خدىات ةا کیفیحی کَ ىیگیرن
پّل خّةی ُو پرداخث کًٍ و ایً طيا ُصحیً کَ جػییً ىیکٍیً جزو چَ كظری از اوٌا ةاطیً! خرفَ ای ُا یا ىتحدی ُا! ظراخی داخهی خّب و خرفَ ای ةا رغایث جيام ىصائم
فٍی  ،ىصتب آراىض و آشایض فکری  ،روخی و جصيی شاکٍیً ىٍزل ىیظَ پس جيام اٌرژیحّن رو ةزاریً جا اظالغاجحّن رو در ایً زىیٍَ کاىم و ةروز کٍیً! جا ةحٌّیً ةَ ةِحریً
طکم ىيکً ازیً کار پّل درةیاریً .ضيٍا ةرای چیدىان و جزئیً فضاُای داخهیحّن ىیحٌّیً از آةجکث ُای ةاکیفیث و ةا جزئیات ةاال اشحفاده کٍیً .اشحفاده ازیً آةجکث ُا ةاغخ
ىیظَ زىاٌحّن جا خد زیادی صرفَ جّیی ةظَ و ةجای اخحراع دوةاره چرخ! وكححّن رو روی كصيث ُای ىِيحری از کار ةزاریً و ایً کار ةاغخ ةاالةردن کیفیث کارجّن ىیظَ.

میتونین تنوع آبجکت های تزی دی مکس رو در این لینک ببینین:
آبجکت های آماده تزی دی مکس بزای طزاحی داخلی
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