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  آموزش نرم افزار مایا

   

  

   

  مایا چیست؟ 

Maya       نرم افزار قدرتمند سه بعدي است وبراي تولید تصاویر انیمیشن و فضاهاي مجازي سـه بعـدي اسـت و بـراي

 توانید نـور پـردازي کنیـد یـا     تولید تصاویر انیمیشن و فضاهاي مجازي در دسترس شما است در این نرم افزار شما می       

  :که در زیر آنها را توضیح خواهم داد . دردو نسخه به بازار ارائه شد   Mayaیک دوربین داشته باشید 

1- Maya complete  این نسخه ورژن تکمیل شده مایا می باشد.  

Maya unlimited   : این نسخه ورژن حرفه ايMayaمطالب این نـرم   می باشد با ویژگی هاي اضافی درخالصه 

  .افزار براي شما هیچ محدودیتی ندارد و شما می توانید همه چیز را دربستر زمان متحرك سازي نمایید

این نرم افزار براي امور مختلفی استفاده دارد ازجمله کاربرد این نـرم افـزار درسـاخت کارتونهـا و فـیلم هـا مـی باشـد              

  .رتون شرکت وداستان اسباب بازي اشاره نمودازکارتون هاي ساخته شده توسط مایا می توان کا

دیگر کاربرد مایا درساخت بازي هاي کامپیوتري می باشد برنامه نویسان بازي هاي کامپیوتري به شدت بـه مایـا بـراي         

تولید بازي هاي کامپیوتري اتکا دارند البته یک نسخه کوچکتر ازمایا به بازار عرضه شده اسـت کـه مخـصوص سـاخت               
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 اسـت البتـه ایـن نـرم افـزار نفـوذ زیـادي در زمینـه          Maya builderمپیوتري است نام این نرم افزار بازي هاي کا

تبلیغات داشته وانواع شبکه هاي تلوزیونی ازاین نرم افزار استفاده می نمایند وهمچنین درزمینه معمـاري هـم بـا نـرم                     

ی که با این نرم افزار انجام می شـود را خـدمت شـما    افزار قدرتمند مایا فعالیت هایی انجام تا اینجا مختصر فعالیت های       

  .عزیزان عرض نمودم شما با این نرم افزار آشنایی پیدا کنید

  . دراینجا قبل از نصب برنامه شمارا با تفاوت هاي موجود در دو ورژن مختلف مایا آشنا می کنیم 

   

    Maya unlimitedو   Maya completeتفاوت هاي بین 

   

می باشد وبراي اکثر کاربران کافی می باشـد    Mayaشامل اکثر ویژگی هاي نرم افزار   Maya completeنسخه 

  :داراي چهار ویژگی اضافی به شرح زیر است  Maya  unlimitedاما نسخه 

   

  Cloth  ویژگی

 کارکتر لبـاس  این ویژگی به ما این امکان را میدهد که براي کارکتر خود یک لباس تعریف نماییم به طوریکه با حرکت        

  .او نیز واکنش مناسب ارائه نماید

   

  Furویژگی 

این ویژگی می تواند براي کارکتر شما یک سطح مو را ایجاد نماید اما ازایـن خاصـیت نمـی تـوان بـراي موهـاي بلنـد                   

  .استفاده نمود

   

  Liveویژگی 

عی را پیدا نموده و سپس یـک دوربـین   این ویژگی قادراست که فیلم واقعی را تجزیه وتحلیل نموده و مکان دوربین واق          

وهمچنـین مـی تـوان اشـیاي را درصـحنه       . وحرکاتی مانند حرکات دوربین واقعی داشته باشد        . مجازي را ایجاد نماید     

را با فیلم هاي واقعی را دراختیار شـمار قـرار     Cgiایجاد نمود و مهم تر ازهمه این است که این ویژگی میتواند عناصر 

  .دهد
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  Fluidsویژگی 

  . ابر ومایعات را ایجاد می کند این ویژگی شبیه سازي سریع و واقع گرا از دود و آتش

  .خوب حاال وقت نصب نرم افزار می باشد

   

  Maya5مراحل نصب نرم افزار

   

  

   

بل ازنصب برنامه شما باید بروي سیستم خود یک کارت شبکه داشـته باشـید اگـر کـارت شـبکه نداریـد نگـران                     ق  -1

  .نباشید یک کارت براي آن تعریف می کنیم یک کارت مجازي برروي سیستم شما خواهیم ساخت

هاي شبکه را دوبار کلیک کنید و از کارت   Add newnard ware رفته وگزینه Contorol panelبه پنجره  

  .ژنریک ویندوز یکی را انتخاب نمایید و نصب کنید

Cd نرم افزار گذاشته درداخل درایو cd   تاruh cdشود  .  

 ومکـان نـصب نیـز    Uhlimited باشـد یـا   Complete( را زده وتعیین کنید نوع برنامه   Ihstall mayaگزینه 

  .را بزنید)  Nextبرروي دیسک سخت خود مشخص نموده ودکمه 

  . را بزنید حاال وقت آن است که نرم افزار را کرك گیري کنیدFihishاحل نصب برنامه را طی کنید و سپس دکمه مر
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 ایجـاد   Flexlm رفته و دراین درایو یک پوشه به نـام      Cمهم نیست که برنامه را درکدام درایو نصب نمودید به درایو            

  .نماید

   

  

   

را پیدا کرده و هرسه فایل موجود دراین پوشه را انتخاب کرده و کپـی نماییـد و     Crack رفته و پوشه CDبه داخل 

 Notepad را پیدا کنید و به کمک برنامه awفایل   Flexlmدرداخل پوشه . نمایید   Paste flexlmدر پوشه 

  .آن را باز نمایید

   

  

   

 اشـاره نمـود و سـپس بـرروي     Aliaswavefrontبـرروي گزینـه     proqramsرفته از قسمت  Startبه منوي  

Common utilities رفته وگزینه Flexlm ullicehse انتخاب نماییدرا  .  

 کلیـک نمـوده و بکـشید    Ethernet addressدر فیلـد  .  را کلیک کنیدSystem settingدراین پنجره برگه 

  .را بزنید  Copyکلیک راست نموده وسپس . تاهمه اعداد را انتخاب نمایید
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.  نماییـد paste را دیدید در آنجـا ایـن عبـارت را    Hostidc هرجا عبارت awاین پنجره را ببندید و در داخل فایل        

  .را کلیک کنید  Yesواین فایل را ببندید ودکمه 

   

  

   

 . Ok را تایـپ کنیـد وسـپس    cmd را بزنیـد و عبـارت    Ruh رفته وسپس گزینـه      Startدرمحیط ویندوز به منوي     

  .  بازشده است بترتیب فرمان هاي زیر را تایپ کنیدMs-dosدراینجا می بینید که پنجره 

   

  

   

cd.. 
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cd.. 

 c:    

cd flexlm  

c: flexlm/awkeyqen.aw.dat  

  .پنجره بسته ونرم افزار بازنمایید

 را بازکرده ودوباره مراحل قبل را بروید ولی بـه  aw فایل flexlmرفته در پوشه  Cاگر اینکه نرم افزار بازنشد به درایو     

 راحذف نمـوده  ms-dosم مراحل قبل آخرین مرحله یعنی داخل شدن به پنجره          نروید بعد از اتما    ms-dosپنجره  

  . رها نماییدawkeyqeh را انتخاب نموده ودرگ نموده و بر روي awبه جاي آن فایل 

تا اینجا شما به طور کلی با مایا آشنا شدید و روش نصب و کرك گیري آن نیز آموختید درجلـسه بعـد بـا محـیط نـرم       

  .هید شدافزار آشنا خوا

   

  آشنایی با محیط نرم افزار مایا 

دراین قسمت شما را با محیط مایا آشنا می کنم تا این محیط گنگ براي شما بازشده وترس و هـراس شـما از آن کـم                

این نرم افزار به علت سنگین بودن . زمانی که شما با این نرم افزار آشنا شوید از کار کردن با آن لذت خواهید برد       . شود  

محیط کاري مایا به حدي هوشمند اند وحرفه اي طراحـی شـده کـه    .حیث اطالعاتی داراي منوهاي زیادي می باشد     از  

هر یک از منوها را البته بسته به نوع استفاده به راحتی دراختیار شمار قرار می دهد دراین نرم افزار مـا از منوهـا بـراي             

منو در طبقه بندي قرار گرفته است این طبقه بندي مربوط به نـوع   ایجاد دو خلق البته تا حد نیاز استفاده می کنیم هر          

عملکرد و نوع کارکرد یک فرمان بر می گردد درداخل نرم افزار هردسته از منوها را در داخل یک ماژول قرار داده است             

اقع مـاژول هـا   ماژول ها همان طبقه بندي هاي هستند که بسته به نوع عملکرد منوها به آنها نسبت داده می شود درو              

  . براي دستیابی سریع یک منو طراحی شده اند و رایج ترین راه سازماندهی منوها استفاده از همین ماژول ها می باشد

مـا فقـط     Maya completeایـن منوهـا در دو نـسخه مایـا متفـاوت مـی باشـند بـه ایـن گونـه کـه در نـسخه             

  .را می بینیم    Ahimation Mode ling , Dyhamics, Rehderingماژولهاي
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که ما بیشتر سر صحبتمان با این ورژن می باشد داراي دو ماژون دیگر بـه نـام      Maya unlimitedولی در نسخه 

Live   وCloth  نیز هست.  

 را فعـال  Modellingبا فعال کردن هرماژول ابزار مرتبط با همان ماژول در دسترس قرار می گیرد مثال اگـر مـاژول                   

  .نوهاي مرتبط با مدلسازي در اختیار ما قرارمی گیردنمایید ابزار وم

   

  آشنایی با نوارمنو

   

نوار منو در واقع کلیدها یا فرمانهایی هستند که درمنوهاي کرکره اي در اختیار ما قرار دارند این نـرم افـزار نیـز ماننـد        

  . شدتمام نرم افزار هایی که تحت ویندوز کار می کنند داراي منوهاي گوناگونی می با

   

  

   

 درهرشرایطی و در هرماژولی قابل دیـدن و   File, Edit ,  Modify, Create , Display , Windoمنوهاي 

  . ي آنها را می توانید ببینیددرزیرماژول ها ومنو ها. رویت هستند وبا هرماژولی ثابت هستند
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با باز نمودن هرمنو در باالي آن منوها مشاهده می کنید که با کلیک کردن بـرروي آن دو خـط شـما مـی              

  .توانید آن منو را جدا نموده وبه صورت شناور در بیاورید
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  مان ها تنظیمات فر

   

  

   

مقابل بعضی از فرمان ها درمنوهات مشاهده می کنید یک آیکون مکعب وجود دارد این آیکون تنظیمـات                 

  .مربوط به آن فرمان را به ما نشان میدهد

 می باشد البته باید به یاد داشته باشید که هر تنظیماتی در این پنجره انجام Option boxنام این آیکون  

دهیم ثابت خواهد شد یعنی زمانی که ما دوباره بخواهیم ازاین فرمان استفاده کنیم این فرمـان بـا همـان               

  . تنظیمات قبلی اجرا خواهد شد

   

  )Toolbar ( نوار ابزار 
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در زیر نوار منو نوار ابزار قرار دارد در این نوار انواع ابزار براي تغییر صحنه وجود دارد دراین قسمت ابزارها گـروه بنـدي           

ک می شـوند بـا کلیـک کـردن بـر روي ایـن       شده اند به این صورت که به وسیله یک خط افقی ابزارها از یکدیگر تفکی       

  . خطوط افقی آنها را می توان باز و بسته نمود 

  :اولین فرمانهاي موجود در نوار ابزار بشرح زیر است

New   :به کمک این فرمان یک صحنه جدید ایجاد می نمایید.  

Open   :به کمک این فرمان می توان یک صحنه ذخیره شده را بازیابی نمود.  

Save   :به کمک این گزینه می توانید صحنه جاري را بر روي دیسک سخت ذخیره نمایید.  

این گروه ایـن قابلیـت را بـه کـاربر مـی دهنـد کـه زمـانی         .  می باشد Plck masksگروه بعدي در نوار ابزار ،گروه 

ذاري نمود یعنی گـروه  درصحنه اشیاء زیادي وجود داشته باشد می توان ازاین خاصیت استفاده نمود وصحنه را فیلتر گ        

  .انتخابی را مشخص کنیم که می خواهیم نوارها را انتخاب کنیم یا اشیاء داخل صحنه

 Selectbyدر قسمت بعدي مشخص می کنیم که اشیاء را درصحنه به چه صـورت انتخـاب کنـیم مـثال اگرگزینـه      

Hierarchy فعال باشد فقط ما می توانیم سلسه مراتب را انتخاب   

  .این شرایط امکان انتخاب اشیاء انفرادي وجود نداردکنیم پس در

 فعال باشد ما فقط می توانیم اشیاء انفرادي را انتخاب نماییم البتـه بـا انتخـاب    Selectby objecttypeاگر دکمه 

که درآینده درمثال هـا بـا   .  ایجاد می شود Tool boxهریک ازگزینه ها یک سري قابلیت هاي دیگر درسمت راست 

  .امال آشنا خواهید شدآنها ک

در نوار ابزار فعال نمایید تـا زیـر مجموعـه اشـیاء داخـل را بتوانیـد         Select by component objectودرآخر 

  . را انتخاب نمودObjectهمان طور که گفته شد به کمک این گزینه می توان مولفه هاي فرعی یک . مشاهده نمایید 

به کمـک  .  درمعناي لغوي به معنی چسبیدن یا گرایش میباشدShapشد می با   Shapگروه بعدي گروه ابزارهاي 

 Shapاین ابزار می توانید بهتر وذدقیقتر یک شی را درصحنه خلق یا ویرایش نمایید ما در این نـرم افـزار چهـار نـوع         

  : داریم که در زیرآنها را توضیح خواهم داد 
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  Shapto qridsچسباندن شما به مشبک هاي داخل صحنه           -1

  Shapto ckrvesچسباندن شما به منحنی هاي موجود درصحنه            -2

  Shapto poihtsچسباندن شما به نقاط موجود درصحنه -3

   Shapto wiew plahesچسباندن شما به صفحات دیدگاه -4

کـه بـا انتخـاب شـی     اما درآخر گزینه که به کمک این خاصیت می توانید درصحنه یک شی زنده داشته به این صورت       

مورد نظر و زدن این دکمه شی شما تبدیل به یک شی زنده میشود و سایر اشیاء بـه آن مـی چـسبند سـطح انتخـابی                      

درصحنه به صورت قاب سیمی سبز رنگ در می آید با جابجایی این سطح می توانید اشیاء دیگر را نیزحرکت داده و بـه   

  .این شی بچسبانید

   

  . می باشدInput / output / historyاي گروه ابزاربعدي ابزاره

   

  

   

  :گزینه هاي این گروه به شرح ذیر می باشد

Inputtothe selected object    

outputs from the selected object  
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construction history  

این ابزار در واقع مشخص کننده تاریخچه فعالیت شده برروي یک شی و فرمانهاي اجرا شده برروي یـک شـی و اشـیاء            

به عنوان مثال اگرشمایک منحنی داشته باشید این منحنی بـه عنـوان     . ورودي و خروجی را شناسایی وتفکیک می کند       

 قرار دهید مدل ایجاد شده به عنوان خروجی تلقی Loftت شی ورودي تلقی می شود زمانی که این شی را مورد عملیا           

  .درزیرکار هرسه گزینه را دقیق توضیح خواهیم داد. می شود

In put to the selected object   و چه . می باشد   معین می سازد که ورودي هاي شی انتخابی به چه گونه

  .عملیاتی برروي شی انجام شده است

Ont putfrom the selected object    به شما امکان میدهد که خروجی اشیاء را داشته باشید و پارامترهـاي

  .اشیاء خروجی را در دست داشته باشید

Cohstruction nistory / on /off       به کمک این گزینه می توان این قابلیت را فعـال یـا غیـر فعـال نمـود ایـن 

  .حله متحرك سازي ضروریتی نداردقابلیت ضروري است در مرحله مدلسازي فعال باشد ولی در مر

   Rehderingگروه ابزار  

که درزیـر  . درگروه رندر سه گزینه وجود دارد . رندر یکی از اصلی ترین مراحل کار درنرم افزارهاي سه بعدي می باشد       

  :آنها را توضیح خواهیم داد

د و رنـدر بـه کمـک پنجـره     از فریم جاري یک رندر مـی گیـر    Render the curent fromeابزار و گزینه اول 

Render viewنمایش داده می شود .  
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بـراي رنـدر    IRRتحـت عنـوان     Mayaاز فن آوري مخـصوص    Ipr render the current flomeابزار دوم 

دراین فن آوري جدید در درسهاي آینده مطالب جدیدي را ارائه خواهم داد این فن آوري جدید زمـان  استفاده می کند  

می توان نواحی تعاملی در صحنه را انتخاب نمایید کـه براثـر تغییـر در           زیادي را نسبت به رندر معمولی می برد ولی          

  .صحنه بطور خودکار نوآوري شوند
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یک پنجره را در اختیار شمار قرار می دهد که به وسـیله آن مـی توانیـد      Render qlobals windowابزارسوم 

  .خود تعیین نمایید  Renderتنظیماتی را براي 

  ابزار ورود نام و اعداد 

  

   

به کمک این ابزار که به صورت فیلوعددي است چهار کار می توان انجام داد برروي پیکـان کنـار فیلـد عـددي رفتـه و        

 Quick selectionحالـت  . ادبرروي آن کلیک کنید چهار گزینه نمایان می شود که در زیر آنها راتوضیح خواهیم د

به کمک این حالت می توانید از مایا اشیایی که در فیلد عددي اسمشان تایپ می کنید را درخواست نمـوده و انتخـاب            

  .کنید

Quick rename  در حالی که شی درحالت انتخاب است می توانید یک شی را تغییر نام دهید  

Nameric input obolute که مقدار دقیق عملیات تبدیل یا چـرخش یـا تغییـر مقیـاس      به شما امکان می دهد

با این تفاوت کـه مقـادیر وارد شـده در ایـن حالـت نـسبت بـه مقـادیر               .شی یا اشیاء منتخب را دراین فیلد وارد نماید          

  .محاسبه خواهند شد

   

  Shelfقسمت 

   

  

قرار دارد و منو را به صورت آیکون در اختیار شما در دسته بندي هاي مختلف قـرار    Tol boxاین قسمت درست زیر

  .داده است

   کادر ابزارTol boxقسمت 
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دراین قسمت ابزار انتخاب حرکت چرخش تغییر اندازه وجود دارد آخرین گزینه موجود نیز آخرین ابزار استفاده شده را         

  .در اختیار شما قرار میدهد

   :View pointsقسمت  

  

   

  .نیمه پایینی که دو ابزار متعلق به تغییر حالت ها می باشد

  Viewنماها یا دیدگاه ها 
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 بعدي می باشند جالب است که خود ایـن  در واقع پنجره ها و رابط اصلی برنامه کاربر هستند و صحنه هاي مجازي سه      

  .نماها نیز داراي منو می باشند براي کنترل کردن صحنه ونماها

  Leyer Boxو   Channel Boxپنجره 
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رهاي اشیاء انتخابی و اطالعات و امکانات مختلفی در مورد شی را داشت درباره ایـن      به کمک این پنجره می توان پارامت      

  .منوها مفصل در درس هاي آینده توضیح خواهیم داد

  Rahqeو   Timeقسمت 

  

 قرار دارد همچنین کنترل کننـده هـاي اجـراي متحـرك سـازي      Rahqeمایا لغزنده زمان و دامه   پایین فضاي کاري    

  . و سطر راهنماCommand lineقسمت سطر فرمان 

 یک نوار افقی به نام سطر فرمان وجود دارد که بـه کمـک فرمانهـاي اسـکریپ     Rahqeو   Timeپایین لغزنده هاي 

melscrilpt   این سطر فرمانهاي را وارد نمایید در پایین همین سـطر فرمـان سـطر فرمـان      یا سایر توابع می توانید در

  .اطالعات قرار دارد که اطالعات با ارزشی در مورد صحنه جاري و محل قرارگیري ماوس در صحنه میدهد

  . آمدتا اینجا شما به طور کلی با محیط کاري نرم افزار مایا آشنا شدید و این محیط از آن حالت گنگ براي شما در

دراین قسمت شما را با محیط مایا آشنا می کنم تا این محیط گنگ براي شما بازشده وترس و هراس شـما از آن کـم                  

این نرم افزار به علت سنگین بودن . زمانی که شما با این نرم افزار آشنا شوید از کار کردن با آن لذت خواهید برد       . شود  

محیط کاري مایا به حدي هوشمند اند وحرفه اي طراحـی شـده کـه    . باشد از حیث اطالعاتی داراي منوهاي زیادي می     

هر یک از منوها را البته بسته به نوع استفاده به راحتی دراختیار شمار قرار می دهد دراین نرم افزار مـا از منوهـا بـراي             

ن طبقه بندي مربوط به نـوع  ایجاد دو خلق البته تا حد نیاز استفاده می کنیم هرمنو در طبقه بندي قرار گرفته است ای           

عملکرد و نوع کارکرد یک فرمان بر می گردد درداخل نرم افزار هردسته از منوها را در داخل یک ماژول قرار داده است             

ماژول ها همان طبقه بندي هاي هستند که بسته به نوع عملکرد منوها به آنها نسبت داده می شود درواقع مـاژول هـا                 

  . منو طراحی شده اند و رایج ترین راه سازماندهی منوها استفاده از همین ماژول ها می باشدبراي دستیابی سریع یک 

مـا فقـط     Maya completeایـن منوهـا در دو نـسخه مایـا متفـاوت مـی باشـند بـه ایـن گونـه کـه در نـسخه             

  .را می بینیم    Ahimation Mode ling , Dyhamics, Rehderingماژولهاي

که ما بیشتر سر صحبتمان با این ورژن می باشد داراي دو ماژون دیگر بـه نـام      Maya unlimitedولی در نسخه 

Live   وCloth  نیز هست.  
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 را فعـال  Modellingبا فعال کردن هرماژول ابزار مرتبط با همان ماژول در دسترس قرار می گیرد مثال اگـر مـاژول                   

  .ا قرارمی گیردنمایید ابزار ومنوهاي مرتبط با مدلسازي در اختیار م

  آشنایی با نوارمنو

نوار منو در واقع کلیدها یا فرمانهایی هستند که درمنوهاي کرکره اي در اختیار ما قرار دارند این نـرم افـزار نیـز ماننـد        

  . تمام نرم افزار هایی که تحت ویندوز کار می کنند داراي منوهاي گوناگونی می باشد

   

  

   

 درهرشرایطی و در هرماژولی قابل دیـدن و   File, Edit ,  Modify, Create , Display , Windoمنوهاي 

  . درزیرماژول ها ومنو هاي آنها را می توانید ببینید. رویت هستند وبا هرماژولی ثابت هستند

   

  

   

  

   

 صبالرن : مرجع دانلود ايبوک های آموزشی  
www.SabaLearn.com



M_Nazari_Iran@Yahoo.com ١٩

   

  

   

  

   

  

   

با باز نمودن هرمنو در باالي آن منوها مشاهده می کنید که با کلیک کردن بـرروي آن دو خـط شـما مـی              

  .توانید آن منو را جدا نموده وبه صورت شناور در بیاورید

  

   

  تنظیمات فرمان ها 
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د این آیکون تنظیمـات    مقابل بعضی از فرمان ها درمنوهات مشاهده می کنید یک آیکون مکعب وجود دار             

  .مربوط به آن فرمان را به ما نشان میدهد

 می باشد البته باید به یاد داشته باشید که هر تنظیماتی در این پنجره انجام Option boxنام این آیکون  

دهیم ثابت خواهد شد یعنی زمانی که ما دوباره بخواهیم ازاین فرمان استفاده کنیم این فرمـان بـا همـان               

  . ات قبلی اجرا خواهد شدتنظیم

   

  

  )Toolbar ( نوار ابزار 

 

  

گـروه بنـدي   در زیر نوار منو نوار ابزار قرار دارد در این نوار انواع ابزار براي تغییر صحنه وجود دارد دراین قسمت ابزارها         

شده اند به این صورت که به وسیله یک خط افقی ابزارها از یکدیگر تفکیک می شـوند بـا کلیـک کـردن بـر روي ایـن              

  . خطوط افقی آنها را می توان باز و بسته نمود 

  :اولین فرمانهاي موجود در نوار ابزار بشرح زیر است

New   :به کمک این فرمان یک صحنه جدید ایجاد می نمایید.  

Open   :به کمک این فرمان می توان یک صحنه ذخیره شده را بازیابی نمود.  

Save   :به کمک این گزینه می توانید صحنه جاري را بر روي دیسک سخت ذخیره نمایید.  
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این گروه ایـن قابلیـت را بـه کـاربر مـی دهنـد کـه زمـانی         .  می باشد Plck masksگروه بعدي در نوار ابزار ،گروه 

یاء زیادي وجود داشته باشد می توان ازاین خاصیت استفاده نمود وصحنه را فیلتر گذاري نمود یعنی گـروه         درصحنه اش 

  .انتخابی را مشخص کنیم که می خواهیم نوارها را انتخاب کنیم یا اشیاء داخل صحنه

 Selectbyدر قسمت بعدي مشخص می کنیم که اشیاء را درصحنه به چه صـورت انتخـاب کنـیم مـثال اگرگزینـه      

Hierarchy فعال باشد فقط ما می توانیم سلسه مراتب را انتخاب   

  .کنیم پس دراین شرایط امکان انتخاب اشیاء انفرادي وجود ندارد

 فعال باشد ما فقط می توانیم اشیاء انفرادي را انتخاب نماییم البتـه بـا انتخـاب    Selectby objecttypeاگر دکمه 

که درآینده درمثال هـا بـا   .  ایجاد می شود Tool box هاي دیگر درسمت راست هریک ازگزینه ها یک سري قابلیت

  .آنها کامال آشنا خواهید شد

در نوار ابزار فعال نمایید تـا زیـر مجموعـه اشـیاء داخـل را بتوانیـد         Select by component objectودرآخر 

  . را انتخاب نمودObjectلفه هاي فرعی یک همان طور که گفته شد به کمک این گزینه می توان مو. مشاهده نمایید 

به کمـک  .  درمعناي لغوي به معنی چسبیدن یا گرایش میباشدShapمی باشد    Shapگروه بعدي گروه ابزارهاي 

 Shapاین ابزار می توانید بهتر وذدقیقتر یک شی را درصحنه خلق یا ویرایش نمایید ما در این نـرم افـزار چهـار نـوع         

  : نها را توضیح خواهم داد داریم که در زیرآ

  Shapto qridsچسباندن شما به مشبک هاي داخل صحنه           -1

  Shapto ckrvesچسباندن شما به منحنی هاي موجود درصحنه            -2

  Shapto poihtsچسباندن شما به نقاط موجود درصحنه -3

   Shapto wiew plahesچسباندن شما به صفحات دیدگاه -4

خر گزینه که به کمک این خاصیت می توانید درصحنه یک شی زنده داشته به این صورت کـه بـا انتخـاب شـی          اما درآ 

مورد نظر و زدن این دکمه شی شما تبدیل به یک شی زنده میشود و سایر اشیاء بـه آن مـی چـسبند سـطح انتخـابی                      

ید اشیاء دیگر را نیزحرکت داده و بـه  درصحنه به صورت قاب سیمی سبز رنگ در می آید با جابجایی این سطح می توان 

  .این شی بچسبانید
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  . می باشدInput / output / historyگروه ابزاربعدي ابزارهاي 

  

  :گزینه هاي این گروه به شرح ذیر می باشد 

Inputtothe selected object    

outputs from the selected object  

construction history  
این ابزار در واقع مشخص کننده تاریخچه فعالیت شده برروي یک شی و فرمانهاي اجرا شده برروي یـک شـی و اشـیاء            

 این منحنی بـه عنـوان   به عنوان مثال اگرشمایک منحنی داشته باشید  . ورودي و خروجی را شناسایی وتفکیک می کند       

 قرار دهید مدل ایجاد شده به عنوان خروجی تلقی Loftشی ورودي تلقی می شود زمانی که این شی را مورد عملیات            

  .درزیرکار هرسه گزینه را دقیق توضیح خواهیم داد. می شود

In put to the selected object   و چه . می باشد   معین می سازد که ورودي هاي شی انتخابی به چه گونه

  .عملیاتی برروي شی انجام شده است

Ont putfrom the selected object    به شما امکان میدهد که خروجی اشیاء را داشته باشید و پارامترهـاي

  .اشیاء خروجی را در دست داشته باشید

Cohstruction nistory / on /off  یـر فعـال نمـود ایـن      به کمک این گزینه می توان این قابلیت را فعـال یـا غ

  .قابلیت ضروري است در مرحله مدلسازي فعال باشد ولی در مرحله متحرك سازي ضروریتی ندارد

   Rehderingگروه ابزار 
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که درزیـر  . درگروه رندر سه گزینه وجود دارد . رندر یکی از اصلی ترین مراحل کار درنرم افزارهاي سه بعدي می باشد       

  :آنها را توضیح خواهیم داد

از فریم جاري یک رندر مـی گیـرد و رنـدر بـه کمـک پنجـره         Render the curent fromeبزار و گزینه اول ا

Render viewنمایش داده می شود .  

  

بـراي رنـدر    IRRتحـت عنـوان     Mayaاز فن آوري مخـصوص    Ipr render the current flomeابزار دوم 

استفاده می کند دراین فن آوري جدید در درسهاي آینده مطالب جدیدي را ارائه خواهم داد این فن آوري جدید زمـان   

ر در می توان نواحی تعاملی در صحنه را انتخاب نمایید کـه براثـر تغییـ          زیادي را نسبت به رندر معمولی می برد ولی          

  .صحنه بطور خودکار نوآوري شوند
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یک پنجره را در اختیار شمار قرار می دهد که به وسـیله آن مـی توانیـد      Render qlobals windowابزارسوم 

  .خود تعیین نمایید  Renderتنظیماتی را براي 

  ابزار ورود نام و اعداد 

  

   

به کمک این ابزار که به صورت فیلوعددي است چهار کار می توان انجام داد برروي پیکـان کنـار فیلـد عـددي رفتـه و        

 Quick selectionحالـت  . لیک کنید چهار گزینه نمایان می شود که در زیر آنها راتوضیح خواهیم دادبرروي آن ک

به کمک این حالت می توانید از مایا اشیایی که در فیلد عددي اسمشان تایپ می کنید را درخواست نمـوده و انتخـاب            

  .کنید

Quick rename  ک شی را تغییر نام دهیددر حالی که شی درحالت انتخاب است می توانید ی  
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Nameric input obolute     به شما امکان می دهد که مقدار دقیق عملیات تبدیل یا چـرخش یـا تغییـر مقیـاس 

با این تفاوت کـه مقـادیر وارد شـده در ایـن حالـت نـسبت بـه مقـادیر               .شی یا اشیاء منتخب را دراین فیلد وارد نماید          

  .محاسبه خواهند شد

  Shelfقسمت 

  

قرار دارد و منو را به صورت آیکون در اختیار شما در دسته بندي هاي مختلف قـرار    Tol boxاین قسمت درست زیر

  .داده است

   کادر ابزارTol boxقسمت 

  

   

دراین قسمت ابزار انتخاب حرکت چرخش تغییر اندازه وجود دارد آخرین گزینه موجود نیز آخرین ابزار استفاده شده را         

  .در اختیار شما قرار میدهد

  

   

   :View pointsقسمت 
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  .نیمه پایینی که دو ابزار متعلق به تغییر حالت ها می باشد

  Viewنماها یا دیدگاه ها  

  

   

قع پنجره ها و رابط اصلی برنامه کاربر هستند و صحنه هاي مجازي سه بعدي می باشند جالب است که خود ایـن       در وا 

  .نماها نیز داراي منو می باشند براي کنترل کردن صحنه ونماها

   

  Leyer Boxو   Channel Boxپنجره 
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به کمک این پنجره می توان پارامترهاي اشیاء انتخابی و اطالعات و امکانات مختلفی در مورد شی را داشت درباره ایـن            

  .منوها مفصل در درس هاي آینده توضیح خواهیم داد

  Rahqeو   Timeقسمت 

  

   

 قرار دارد همچنین کنترل کننـده هـاي اجـراي متحـرك سـازي      Rahqeپایین فضاي کاري مایا لغزنده زمان و دامه      

  . و سطر راهنماCommand lineقسمت سطر فرمان 

رد که بـه کمـک فرمانهـاي اسـکریپ      یک نوار افقی به نام سطر فرمان وجود داRahqeو   Timeپایین لغزنده هاي 

melscrilpt        یا سایر توابع می توانید دراین سطر فرمانهاي را وارد نمایید در پایین همین سـطر فرمـان سـطر فرمـان 

  .اطالعات قرار دارد که اطالعات با ارزشی در مورد صحنه جاري و محل قرارگیري ماوس در صحنه میدهد

  .اري نرم افزار مایا آشنا شدید و این محیط از آن حالت گنگ براي شما در آمدتا اینجا شما به طور کلی با محیط ک

  آشنایی با مراحل و مقدمات متحرك سازي
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  .سازي آشنا نماییم  دراین قسمت می خواهیم شما را با مفاهیم اولیه براي مدیریت و اجراي یک پروژه متحرك
  اصول رنگ -1

آشنا هستید از ترکیب این سه رنگ طیف هـاي وسـیع از رنگهـا    )  زرد و آبی یعنی قرمز و( بدون شک با رنگهاي اصلی  
 میکنیم رنگهاي ثانویه شامل رنگهاي نارنجی سـبز و      بدست می آید رنگها نام برده را دسته رنگهاي اولیه گروه بندي 

قرمـز و زرد را رنگهـاي   و رنگهـاي بـین   . می نامند ) Col ( بنفش هستند رنگهاي بین سبز و بنفش را رنگهاي سرد یا  
  . می نامند ) Complementary(رنگهاي آبی و نارنجی را رنگهاي مکمل یا . می نامند) Warm(گرم 

  Subtractiveو   Additive: ترکیب رنگها 

 تلقی می کنند و بهمـین دلیـل در گرافیـک کـامپیوتري اسـتفاده نمـی       Subtractiveرنگهاي اصلی را بعنوان رنگ   
 به این رنگها آن است که هنگام نقاشی یا رنگ آمیزي با این رنگهـا بـر روي سـطح     Subtractiveق  علت اطال . شوند

نور از درون صفحه عبور نموده و رنگ را کمرنگ تر نموده و سپس سطح رنگـی را بـه چـشم           . انعکاسی عمل می کنیم     
  .بیننده منتقل می سازد

صفحۀ مانیتور بطـور پـیش فـرض سـیاه اسـت و      . ه می کنیم   استفاد Additiveاما در گرافیک کامپیوتري از رنگهاي       
.  عبارتند از قرمز و سبز و آبـی Additiveرنگهاي اصلی . رنگها را از طریق افزودن سه رنگ نور به سیاه ایجاد می کنید 

  .این رنگها شیوة تلقی و تصور شما نسبت به رنگ را در گرافیک کامپیوتري تغییر می دهند

  .هستند  Magentaو  Cyan  این سه رنگ بدست می آوریم شامل زردرنگهاي که از ترکیب

   RGB وHSVسیستم 

  
   

می ) Rgbیا   Hsv ( تنظیم نموده یا تغییر دهید از دو سیستم با حالت رنگMayaاگر بخواهید رنگی را در محیط 
را بطور مـستقل از یکـدیگر   ) B(و آبی ) G(و سبز) R( مقادیر رنگهاي قرمز Rgbدر سیستم رنگ  . توان استفاده نمود  

 بخـصوص بـراي   Hsvامـا سیـستم رنـگ    .  مـی پذیرنـد      را 255 تا   0این سه رنگ هر یک مقادیر       . تغییر می دهید  
  . را تغییر می دهیدValue و Staturationو   Hue سه پارامتر دراین سیستم. ویرایش رنگها بسیار کارآمد است
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Hue       معرف ته رنگ اصلی شی اسـت  .Staturation       سـایه هـاي       شـدت و خلـوص رنـگ اصـلی در مقایـسه بـا 
 یک رنگ کوچکتر باشد آن رنگ بیشتر بـه سـایه هـاي      Staturationهر چه مقدار    . خاکستري را مشخص می سازد    

  . معرف درخشندگی رنگ در مقایسه با رنگ سیاه استValueپارامتر . ی کند خاکستري شباهت پیدا م
   

  درخشندگی و کنتراست

  
از کنتراست براي جلب نگاه . شان باشنداغلب الزم است بخشهایی از یک تصویر کامال تیره و بخشهایی از آن کامال درخ        

  .اما مراقب باشید تا کل تلفیق را با کنتراست زیاد تنظیم نکنید. مخاطب به بخش خاصی از یک صحنه استفاده نمایید
بـراي  . در متحرك سازي سه بعدي بزرگترین مشکل آن است که صـحنه هـا بـیش از انـدازه شـفاف و نـورانی باشـند              

. باشید) Ambient(شکل باید نورپردازي صحنه را با دقت انجام داده و مراقب تاثیر نور محیطی         ممانعت از بروز این م    
بهتر است ابتدا صحنه را کامال تاریک نموده و سپس بتدریج نورها را اضافه کنید تا نواحی مورد نظر در صحنه را با نـور       

تـا نـور در همـۀ جهـات     .  نورها تنظیم نمایید Falloffبهتر است همیشه مقداري را براي پارامتر      . مناسب روشن نمایید  
  .پخش شود

نور در دنیاي واقعی در جهـات مختلـف   . نور پردازي در محیط سه بعدي مجازي با نور پردازي دنیاي واقعی تفاوت دارد      
شبیه سازي نورهـاي واقعـی در دنیـاي مجـازي کـار      . پخش شده و رنگ و نور خود را درهمۀ جهات منعکس می سازد          

  .در دنیاي مجازي از شبیه سازیهاي ریاضی منابع نوري براي پخش نور استفاده می شود. ي استدشوار

  )Negative apace(فضاي منفی 
   

  
   

  .گی کمتر در یک تصویر استاصطالح فضاي منفی مربوط به نواحی داراي پیچید
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اما فضاي منفـی بـه انـدازة خـود موضـوع      . این فضا ناحیه اي را پر می کند در تصویر در آن ناحیه حضور نداشته باشد                
  .از فضاي منفی براي ایجاد تاکید و تمرکز بر بخشهاي مورد نظر تلفیق استفاده نمایید. اصلی اهمیت دارد

   
  ) Lighting(هنر نور پردازي 

فرایند عکاسی بسیار حساس تر از دوربین هاي مجازي است کـه  .  حرفه ایها معتقدند که نورپردازي نوعی هنراست    همۀ
بعنـوان  . در متحرك سازي سه بعدي استفاده می کنید اما گزینه هاي در اختیار شـما بیـشتر از عکاسـان عـادي اسـت       

ا اشیایی ایجاد کنید کـه تحـت تـاثیر نورهـا نباشـند یـا       مثال می توانید نورهایی ایجاد نمایید که سایه نداشته باشند ی        
  .نورهایی ایجاد کنید که هرگز شدت تابش آنها کاهش نداشته باشد

   
  دوربین ها وپرسپکتیو

   

    

  
   

دوربـین را مـی تـوان خیلـی     . مکان دوربین در صحنه بسیار مهم است و می تواند حرفه اي بودن شما را نمـایش دهـد     
دوربین هـاي واقعـی و مجـازي    . دمی توانید آن را زیر شی یا باالي شی قرار دهی     . نزدیک یا خیلی دور از اشیاء قرار داد       

به کمک این خصوصیت می توانید یک دوربین با زاویۀ فراخ یـا یـک   .  هستندAngle of viewداراي خاصیت زاویۀ 
هرچـه فاصـلۀ   . پرسپکتیو نشان دهندة نماي دید بیننده از یک صحنۀ سـه بعـدي اسـت     . دوربین تله فوتو ایجاد نمایید    

  .ر عامل پرسپکتیو بیشتر نمایان خواهد شددوربین از صحنه بیشتر باشد تاثی
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  )Directing(اصول کارگردانی 
اشیاء را می توان در بستر زمان حرکت داده یا شکل و رنگ آنها را دربستر زمان تغییر داده یا بجاي تغییر در اشیاء مـی    

را در صـحنه ایجـاد نمـوده و سـپس     فیلمبرداري را قطع نموده و تغییراتی . توانید دوربین را جابجا نموده و تغییر دهید 
کارگردانی فیلم داراي اصولی است که بهتر است پیش از شروع کـارگردانی یـک متحـرك     . فیلمبرداري را از سر بگیرید    

  .سازي سه بعدي از آنها آگاه شوید
   

  کات

تصري از سکانس  می نامند و مخMaster shotدر ابتداي هر قسمت از فیلمبرداري یک تابلو قرار میدهند که آن را 
  .فعلی را بازگو می کند

 شامل دو نمـاي مـستقل از دو کـارکتر    Master shotاگر در یک سکانس چند کارکتر با یکدیگر تعامل دارند فریم 
اگر دریک سکانس فقط یـک کـارکتر فعالیـت دارد،    . است که مکان استقرار آنها نسبت به یکدیگر را مشخص می سازد           

  .ده نموده و تمام بدن کارکتر را نمایش می دهیم استفاWide Shotآنگاه از
   

  حرکت در صحنه
در زنـدگی واقعـی اگـر کـارکتر     . یکی از مشکالت اصلی متحرك سازان مراقبت از واکنش حرکات در یک صحنه اسـت         

 توقف یا حرکت ناگهانی داشته باشد، دوربین نیز با وي توقف یا حرکت خواهد داشت و کل صحنۀ پشت زمینه نیز ایـن        
اما هیچیک از این فعالیتها بطور خودکار در یک متحرك سازي سـه بعـدي اتفـاق       . تغییر ناگهانی را منعکس می سازد       

به همین دلیل باید نسبت به ظهور دینامیک ها در دنیاي واقعـی هـشیار بـوده تـا بتوانیـد آنهـا را در دنیـار                    . نمی افتد 
در دنیاي واقعی اگر کارکتر بخواهد بطـرف عقـب         . حیاتی است مرکز ثقل کارکتر موضوعی     . مجازي شبیه سازي نمایید   

  .چرخش نماید بطور خودکار یک ساق پا را در جهت معکوس چرخش میدهد
  حرکت دوربین 

حرکت دوربین در دنیاي مجازي بدون محدودیت و آزادانه انجام می گیرد می توانید دوربین را درون یک سوراخ کلیـد           
مـی توانیـد دوربـین را بـا سـرعت      . ت یک هواپیما حرکت داده و بطور ناگهانی متوقف نمایید  پرواز داده یا آن را با سرع      

 نمایید ناچارید تا اصول حرکـت   اما اگر بخواهید یک صحنۀ شبه واقعی را شبیه سازي.  دور در هر ثانیه بچرخانید    100
  .دوربین در دنیاي واقعی را رعایت کنید

   

  اصول گرافیک کامپیوتري
   

ۀ آموزش قبلی اگر تاکنون از برنامه هاي گرافیک کامپیوتري مانند فتوشاپ یا فري هنـد اسـتفاده                 در ادام 
اما در این قسمت از درس برخی       . نموده اید پس با اصطالحات و روشهاي گرافیک کامپیوتري آشنا هستید          

  .از اصطالحات و روشهاي عمومی مربوط به گرافیک کامپیوتري را براي شمار توضیح می دهم
   

  بردارها و پیکسلها
  :اجرا و ایجاد گرافیک کامپیوتري با دو روش متفاوت امکان پذیر اشت
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در روش برداري یک نقطه در تصویر توسـط یـک خـط بـرداري بـه نقطـۀ           . و روش پیکسلی    ) Vector(روش برداري   
 سپس انتهاي خط را بـسته و  می توانید خطهاي برداري را بدلخواه ادامه داده و        . بعدي در همان تصویر مرتبط می شود      
خطها و نقاط انتهایی آنها در نقاط با مختـصات مطلـق در فـضاي طراحـی قـرار      . محیط داخل آن را رنگ آمیزي نمایید 

  .دارند و بهمین دلیل می توانید خطها را بسادگی تغییر مقیاس و اندازه دهید
برنامه هـایی ماننـد کـورل دراو یـا     . ر مناسب استاین روش براي ایجاد لوگوها و آرم ها و گرافیک هاي تحت وب بسیا          

  .  از همین روش براي ایجاد گرافیک کامپیوتري استفاده می کنندIllustratorفري هند یا 

 اسـتفاده مـی   Bitmapاما در روش پیکسلی از تعداددي نقاط چهارضلعی کوچک به نام پیکسلها براي ساخت تصاویر       
فاوت اختیار نموده و به کمک آرایه هـاي گونـاگون از ایـن نقـاط مـی توانیـد       هر نقطه ممکن است یک رنگ مت      . کنیم  

هرچه پیکسل در یک تصویر بیشتر باشد حجـم فایـل آن تـصویر بزرگتـر و              . تصاویر یا عکسهاي دلخواه را ایجاد نمایید      
 تـصویر مـی     آن Resolutionتعداد پیکسلهاي قرار گرفته در یک تـصویر را کیفیـت یـا            . کیفیت آن بهتر خواهد بود    

  .نامند

اگر یک تصویر پیکسلی را بیش از       . مانند تصاویر برداري قابلیت مقیاس پذیري ندارند       ) Bitmap(اما تصاویر پیکسلی    
برنامه هایی مانند . اندازه بزرگ نموده یا بر روي آن تمرکز نمایید، آن تصویر به شکل پیکسل پیکسل ظاهر خواهد شد           

  . از این روش براي ایجاد گرافیک کامپیوتري استفاده می کنندCorel photo-paintفتوشاپ یا 

اما روشهاي فشرده سازي فایلها این مشکل را تاحد        .  نسبت به فایلهاي برداري حجم بزرگتري دارند       Bitmapفایلهاي  
 را ممکن اسـت یـک لوگـو   .  از هر دو نوع فایل گرافیکی استفاده می شود   Maya  در محیط . زیادي برطرف نموده اند   

مـی توانیـد از   .  وارد کنیـد Mayaبه روش برداري ایجاد نموده و یک پالن کف دو بعدي را از برنامۀ اتوکد به محـیط                
را بعنوان الگوي مدلسازي به محـیط   ) پیکسلی  ( استفاده نموده یا شکلهاي دوبعدي       Mayaفایلهاي برداري در محیط     

Maya  تر از فایلهاي  سه بعدي بیش البته در متحرك سازي   .  وارد کنیدBitmapخروجـی نهـایی   .  استفاده می کنید
Maya از نوع ) پس از رندر(  نیزBitmapاست .  

   
  دو بعدي و سه بعدي

ممکن است گرافیک دو بعدي و سه بعدي کامپیوتري را با یکدیگر اشتباه بگیرید چـون بیـشتر هنرمنـدان از ابزارهـاي            
کنند هنگامیکه از گرافیک سه بعدي حرف می زنـیم منظـور مـا یـک     دوبعدي براي ایجاد ظاهر سه بعدي استفاده می         

فضاي مجازي داراي سه بعد کامل است که اشیاء و دوربین ها و نورها را می توان درون این فضا جاي داده یـا حرکـت               
  . می شناسیم Z  وY و Xابعاد سه گانه را با حروف . داد

ید، سه شاخک کمکی اطراف آن شـی ظـاهر مـی شـوند کـه       تغییر ده Mayaهنگامیکه می خواهید شی را در محیط      
  .نشان دهندة ابعاد سه گانه هستند

 Xصحنۀ سه بعدي شامل محـور  . اما کدام حرف معرف کدام جهت است؟ این موضوع بیشتر مربوط به خود کاربر است       
 Zاي سه بعـدي یـک محـور    در فض.  که از پایین به باال امتداد داردYاست که از چپ به راست امتداد دارد و یک محور   

  .اضافه می شود که عمق صحنه را از داخل بطرف بیرون نشان میدهد
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Input and output   

هنگامیـه  .  با یک صحنۀ خالی کار میکنید و دنیـاي مجـازي را از آن ایجـاد مـی کنیـد     Mayaبیشتر اوقات در محیط    
 یعنی برنانه بایـد یـک   -ویر ساکن را رندر می کنیدصحنه را تکمیل می کنید، یک تصویر ساکن یا یک مجموعه از تصا           

Bitmap         دو بعدي از صحنه را براساس دید دوربین و با احتساب نورها و رنگهـا و مـواد مربـوط بـه اشـیاء محاسـبه و 
براي ایجاد متحرك سازي از مجموعه اي از تصاویر ساکن استفاده نموده و آنها را بترتیب و پـی در پـی          . بازسازي نماید 

  .می توانید خروجی نهایی متحرك سازي را بعنوان یک فیلک سینماي یا ویدیویی تنظیم نمایید. را می کنیم اج

بـه  .  مشاهده می کنید را با رندر صحنه اشتباه نگیریـد  Mayaنماهاي سایه دار که به سرع در فضاي کاري سه بعدي            
هر نـسل جدیـد از   . ا در زمان واقعی ایجاد نماییدکمک یک کارت گرافیکی جدید می توانید یک تصویر با کیفیت باال ر      

کارتهاي ویدیویی نوید بخش افزایش کیفیت و ظرفیت نماهاي سایه زده گرافیک کامپیوتري هستند امـا دسـتیابی بـه               
  .کیفیت رندر نرم افزاري بهرحال از طریق کارتهاي گرافیکی ناممکن است

هر بار که .  وارد یا از این محیط خارج نمایید Maya  ا را به محیط  اغلب الزم است تا اطالعاتی مانند تصاویر یا طرحه        
. بخواهید یک تصویر را بعنوان یک ماده به یک سطح نسبت دهید ، باید آن تصویر را در محیط برنامه بارگذاري نماییـد      

  .ره نماییدهر بار که بخواهید یک تصویر را رندر نموده و نگهداري نمایید باید آن را بعنوان یک فایل ذخی
ایجـاد نمـوده یـا اشـیاء فیزیکـی واقعـی را از اشـیاء        ) از طریق اسکن ( در ضمن می توانید صحنه هایی از اشیاء واقعی    

  . ایجاد نماییدMayaمدلسازي شده در محیط 
   

  اسکنرهاي سه بعدي
با دقت سـه بعـدي اسـکن    اسکنرهاي لیزري با سرعت و البته هزینه زیاد به شما امکان می دهند تا یک مدل ماشین را   

  .نموده و به محیط برنامه وارد نمایید

حاصـل کـار   .  ارایه می شـوند  Point cloudاطالعات جمع آوري شده از اسکن لیزري به شکل یک آرایه موسوم به 
  .این نوع اسکنرها انواع فایلهاي بزرگی است که براي استفادة از آنها باید آنها را ویرایش نمایید

   
   سه بعديپرینترهاي

هر شی ایجاد شده در محیط یک برنامه سه بعدي را می توانید به کمک پرینترهاي سه بعـدي بـه یـک شـی فیزیکـی             
  . معروف استLaser sinteringفن آوري پیشرو در این زمینه به . تبدیل نمایید

   
  فرمت فایلها

 Maya اما انواع فرمتها در محیط . استBitmap به شکل فایلهاي دو بعدي     Mayaبرنامۀ  ) خروجی( حاصل نهایی   
  .پشتیبانی شده است

برخی فرمتها بطور خـود کـار اطالعـاتی از     . قبل از استفاده از این فرمتها باید با خصوصیات و روش کار آنها آشنا شوید              
  : عبارتندازMayaفرمتهاي فایل مورد پشتیبانی . تصویر را حذف می کنند

ONEBIT:  

  .دارند این تصاویر شبه تصاویرفکس شده هستند) سیاه وسفید ( OFF یا onحالت دراین نوع فرمت پیکسلها دو 
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Grayscale:  

ماننند سیـستم رنـگ    ( Valueدراین نوع فرمت هیچگونه اطالعات رنگ براي تصاویر ذخیره نمی شوند و فقط مولفۀ           
HSV (ایجاد می شود سطح سایۀ خاکستري در هر تصویر256بطورمعمول . براي تصاویر ذخیره خواهد شد .  

Paletted:  
  .دراین نوع فرمت از تعداد محدود رنگها براي ایجاد تصاویر استفاده می شود

True color  
 سایه از رنگ را براي هر یـک از عناصـر رنـگ    265 بیتی استفاده می شود که هرکدام تا 8در این نوع فرمت از بایتهاي    

Rgbرنگ تولید نموده و براي شبیه سازي یک تصویر مناسب است میلیون 16این فرمت حداکثر .  تولید می کنند.  

48-Bit color  
بـراي هـر کانـال رنـگ     . (  بیت اطالعات براي ایجاد رنگ تصویر استفاده می شود48 بیت از 24دراین نوع فرمت بجاي  

د کـه فـایلی    می توان ایجاد نموblueو  Greenو   Red سایه براي هر مولفه 65000بنابر این حداکثر )  بیت 16
  . بیتی تولید می شود24با حجم دو برابر 

اما باید مراقب باشید که سیستم فشرده سـازي بـه کـدام    . فایلهاي تصاویر را به روشهاي گوناگون می توان فشرده نمود  
ایـن روشـها را   . برخی روشها اطالعات تصویر را کاهش می دهند تا حجم فایل را کـوچکتر نماینـد   . روش عمل می کند   

Lossy    روشهاي  .  می نامندNon-lossy        کاهش حجم فایل را از طریق حذف اطالعات تکراري انجام مـی دهنـد و 
  .بدین ترتیب بازسازي فایل همواره با کیفیت اصلی خواهد بود

کانال آلفا . که به سایر تصاویر اضافه می کنید ممکن است یک کانال آلفا داشته باشند   Mayaتصاویر تولید شده در 
.  خصوصیت اضافی براي هر پیکسل است که به کمک آن می توانید میزان پـشت نمـایی پیکـسلها را تغییـر دهیـد         یک

. رندر نموده و سپس آن را بر روي یک فیلم واقعی قرار دهید     Mayaبعنوا مثال می خواهید یک کارکتر را در محیط          
کانال آلفا دراین شرایط به شما امکان مـی دهـد   . یداما کار مشکلی است که کارکتر را بر روي تک تک فریم ها قرار ده   

بهتر است توالی تصاویر را با فرمتـی ذخیـره   . تا ماسک مربوط به شکل آن کارکتر را یکجا و به سرعت دستکاري نمایید       
  .نمایید که از حضور یک کانال آلفا در تصویر پشتیبانی داشته باشد

  :ار زیر هستند به قرMayaفرمتهاي فایل تصویرمورد پشتیبانی 

Alias pix  

  . سازگاري داردMaya است که با فرمت نسخه هاي قبلی True colorیک فرمت از نوع  

Avi:  

براي رندر یـا ذخیـره   .  استفاده می کندLossy است که از روش فشرده سازي True colorیک فرمت فیلم از نوع 
 Quick time movفرمتهاي رایـج فـیلم عبارتنـد از    سایر . یک فریم هرگزي از فرمتهاي فایل فیلم استفاده نکنید

mpg        اما این نوع فرمتها مورد پشتیبانی Maya     قرار ندارند و براي استفاده از این نوع فرمتها از یک نـرم افـزار سـوم 
  .بعنوان میانجی استفاده نمایید

Cineon:   
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ی بـر روي فـیلم هـا ي لیتـوگرافی      خروجـ   است که از آن بـراي ایجـاد  True colorیک فرمت تصویر ساکن از نوع 
  .استفاده می شود

Epc:   
استفاده می شود در عین حال امکـان تعبیـۀ   ) مانند لوگوها ( یک نوع فرمت فایل است که بیشتر براي فایلهاي برداري     

  . را داردBitmapتصاویر 

Gif :  

 متحـرك سـازي شـده    Gifمـت   از فرMayaاما .  که بیشتر براي وب استفاده می شود    Palettedیک فرمت از نوع     
  .پشتیبانی ندارد

Jpeg:   

این فرمت از کانـال آلفـا در تـصویر پـشتیبانی     .  استLossy یا روش فشرده سازي True colorیک فرمت از نوع 
  .ندارد

Maya  iff:   

  . است این فرمت می تواند یک کانال آلفا را در برداشته باشدMaya مخصوص True colorیک فرمت از نوع 

Maya 16 iff:   

همچنین می توانید یک کانـال آلفـا   .  است B و G و  R بیت اطالعات رنگ براي هر کانال 16 بیتی با 48یک فرمت 
  .براي تصویر داشته باشید

Quanted yuv:   

.  تبدیل مـی سـازد  Yuv را به یک مدل رنگ دیگر موسوم به Rgb است که تصاویر True colorیک فرمت از نوع 
  .کدبندي ویدیو مناسب استاین مدل براي 

Rla:  

این فرمت نیز امکان . است که اطالعات اضافی مانند عمق تصویر را نگهداري می کندTrue colorیک فرمت از نوع  
  نگهداري کانال 

  .آلفا براي تصویر را دارد

Sgi  :  

د یـک کانـال   مـی توانیـ  .  استSilicon graphics مخصوص ایستگاههاي کاري True colorیک فرمت از نوع  
  .آلفا براي تصویر نگهداري نماید

Soft image pic:   

این فرمت شامل .  استSoft image که مخصوص برنامۀ متحرك سازي سه بعدي True colorیک فرمت از نوع 
  .یک کانال آلفا است

Targe:   

  .یک کانال آلفا استاین فرمت شامل .  است که بیشتر براي رندر استفاده می شودTrue colorیک فرمت از نوع 
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Tiff:  

  . و غیر فشرده استTrue colorیک فرمت از نوع 

Tiff 16:   

  .شامل یک کانال آلفا است.  است Tiff بیتی از فرمت 48یک فرمت رنگ 

Windows bmp:   

  .اما فاقد کانال آلفا است.  است Tiff و مشابه True colorیک فرمت غیر فشرده از نوع 

براي ایجاد خروجی به فیلم یا ویدیو بهتر اسـت از توالیهـاي       .  استفاده می کنند     Lossyازي  فرمتها از روش فشرده س    
Tiff   یا Tga  بدین ترتیب دهها و شاید صدها و هزارها فایل انفرادي و تسلـسلی دنـدر شـده و داخـل     .  استفاده نمایید

  .دیسک سخت ذخیره می شوند
   

 MAYAمحیط 

   
ایا و محیط آن آشنا کنیم در این قسمت با پانل ها و نحوه حرکت و تعامل در مایا        در این درس می خواهیم شما را با م        

  : را خواهید آموخت
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 اصلی براي تغییر اشیا در محـیط نـرم افـزار    اولین قسمت که می خواهیم براي شما معرفی کنم قسمتی است که رابطه  

 در این رابطه شما می توانید امام خصوصیات یک شی کـه قابـل تغییـر باشـد را در     Attribute Editorاست به نام 

  . می توانید این منو را مشاهده نمایید  Ctrl aبازدن کلید . دست رس داشته باشید

   

  

   

 است که براي مـشاهده  Channel Boxقسمت بعدي که در دروس قبل با آن به صورت خیلی مختصر آشنا شدید 

  . متغییر ها و پارامترهاي فعلی شی منتخب است

 Hot Box : جه کاربران مایا قرار دارد به اسن صورت که بـا  از خاصیت هایی است که مورد تو) منوي میانبر ( اینمنو

 موجود مـی باشـد و   Hot Box این منو ظاهر می شود و تمام منوها و ماژول ها در داخل Spaceنگه داشتن کلید 

  .شما می توانید مستقیم به سراغ منوي مورد نیاز خود بروید

 Tumble :      ییـد یعنـی نماهـا را بچرخانیـد کـه بـا گـرفتن        به کمک این گزینه می توانید در درون نماها پیمایش نما

البته خود فرمان در منـو  .  و کلیک کردن به وسیله دکم چپ ماوس می توانید در صحنه چرخش داشته باشید    Altکلید

   view> camera tool > Tumbleهاي باالي نما ها وجود دارد 
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 Trace :        به کمک این گزینه می توانید حالتPaning   باشید یعنی می توانید بدون تغییر زاویـه    را درصحنه داشته 

  . در واقع نماها را به سمت چپ راست باال و پایین حرکت می دهد. و همچنین بزرگنمایی در صحنه پیمایش نمایید 

 و زدن کلید وسط ماوس این خاصیت فعال می گردد البتـه خـود فرمـان در منـوي زیـر وجـود          Altبانگه داشتن کلید    

البته در جلوي هر یک از فرمان ها یک جعیبه وجود دارد که به کمـک  < Trace    view> camera tool:دارد

  . این گزینه می توان تنظیمات فرمان را تغییر داد

 Dolly :         به وسیله این فرمان می توان حرکتZomming       در واقع می توان دوربـین را بـه     .  را در صحنه انجام داد

 و زدن کلید سمت راسـت مـاوس مـی تـوان از ایـن       Altو با نگه داشتن کلید      درون یا بیرون یک صحنه حرکت دهید        

  : این گزینه در منوي زیر قرار دارد. قابلیت استفاده نمود 

 view> camera tool >Dolly   

Zoom  :     به کمک این کادر انتخابی می توانید یک قسمت را به صورت یکجا بزرگنمایی نمایید کـه بـا گـرفتن کلیـد

Alt  و Ctrl از راسـت  .  و درگ کردن در صحنه یک کادر ایجاد می شود که محدوده بزرگ نمایی را مشخص می نماید

   .Zoom inو چپ به راست   Zoom outبه جپ 
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Wire Frame mode : مشاهده یک صحنه به شکل خطهایی که شبیه قابهاي سیمی هستند حالتی از .  

   

  

 Shaded mode   :     حالتی از مشاهده شکلهاي هندسی در یک صحنه است که نـوعی رنـدر تعـاملی را در اختیـار

 یـا  Wire Frame را مـی تـوان بـا حالـت     Mayaه قرار می دهد هر یـک از پانـل هـاي دیـدگاه در محـیط      بینند

Shaded  تنظیم نمود .  

  . در این قسمت شما را با کلیدهاي میانبر مایا آشنا خواهیم کرد  

F :  به کمک این کلید تمرکز بدرون یا بیرون شی منتخب را انجام می دهد .  
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  . فشار کلید فاصله خالی به دیدگاه فعال را به حالت تمام صفحه و یا بالعکس تبدیل می کند 

  .  منتخب را با جزئیات اندك نشان می دهد NURBSشی  : 1 

  .  نشان می دهد  منتخب را با جزئیات متوسطNURBSشی  : 2

  .  منتخب را با جزئیات زیاد نشان می دهدNURBSشی  : 3

  . در دیدگاه فعلی را فعال می کند  ) Wire Frame( حالت نمایش قاب سیمی  : 4

  .در دیدگاه ایجاد می کند  ) Shaded( حالت نمایش سایه دار  : 5

  .  می کندحالت نمایش سایه دار و بافت دار در دیدگاه فعلی را فعال : 6

  .نورهاي داخل صحنه رافعال می کند  : 7

W :  حالت جابجایی شی مورد منتخب را فعال می کند .  

E :  حالت چرخش شی منتخب را فعال می کند .  

r :  حالت مقیاس دهی شی منتخب را فعال می کند .  

t :  حالت دستکاري شی منتخب را فعال می کند .  

F2 : روشن می کند ماژول متحرك سازي صحنه را  .  

F3 :  ماژون مدلسازي را فعال می کند .  

F4 :  ماژول دینامیک ها را فعال می کند .  

F5 ماژول رندر را فعال می کند  .  

Ctrl + Z :  عملیات انجام گرفته شده را لغو می کند .  
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داراي منوهاي مخصوص به خود هـستند گـاهی الزم   ) پانل ( در محیط مایا هر یک از نماها : ذخیره سازي دیدگاه ها      

در اینجـا مـی   . است براي تغییر شی به زاویه دیگر مراجعه کنید ولی از فرم و زاویه همین نما راضی وبه آن نیاز داریـد      

براي این فعالیـت  . ازي نمایید تا دوباره بعد از تغییرآن بتوانید دوبازه از آن استفاده نمایید توانید نماي خود را ذخیره س  

  :  این منو مراجعه نمایید  به

  

 View > Book mark > Edit Book mark   در . این قسمت می توانید یک نما را ذخیره سازي نماییـد  در

 Apply   مورد نظر خود را براي صحنه ذخیره شـده تعیـین نماییـد و بـا زدن دکمـه             می توانید نام   Nameقسمت  

صحنه ذخیره می شود براي بازیابی صحنه ذخیره شده دوباره به همین منو مراجعه نمایید و بر روي نام نماهاي ذخیره           

  . کلیک کنید تا دوباره بازیابی شود شده 
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در این قسمت فرمان هاي این قـسمت را  . وجود دارد ) پانل ( در باال در رابطه با منوهایی صحبت کردیم که در نماها            

  : براي شما توضیح خواهیم داد

عف به نرم افزار داده در قسمت باال شی تعدادي منو مشاهده می کنیم که این پانل ها یک قدرت مضا     ) پانل ها   ( نماها  

  . است یعنی می توان به صورت اختصاصی براي هر یک از نماها تنظیمات خاص خودشان را داشته باشید

  . در این منوها فرمان هایی براي تغییرات در نماها و همچنین براي اجراي عملیات فرمان هاي مختلف وجود دارد 

 بررسی می کنیم در این منو سه گزینه مهم وجود دارد کـه عبارتنـد         را باز کرده و آن را      Viewاولین منو یعنی منوي     

  : از

  

   

Look at select : شی منتخب را در مرکز دید و توجه شما داخل دیدگاه فعال قرار می دهد .  

Frame selctior :        به کمک این فرمان شی منتخب را مـورد تمرکـز قـرار داده و در ضـمن پیرامـون آن را داخـل

  .  از روي صفحه کلید می باشدFدیدگاه نشان می دهد و کلید میانبر آن معادل 

Frame All :  به کمک این گزینه همه اشیا داخل دیدگاه را نمایش می دهد که کلید میانبر آن معادل کلیدA ی  مـ

  . باشد
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  .  آنها را توضیح خواهم داد این منو شامل دو گزینه مهم است که در زیر.  استShadingدومین منو منوي 

Wire Frame  و 4که معدل کلید Smooth shade allمی باشد که در قبل آنها را توضیح 5ل کلید  که معاد 

  . دادیم

   

  

   

  .  شامل گزینه هاي استفاده از نورها در گزینه هاي دیدگاه فعلی استLigtingمنوي 
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 بطور پیش فرض نمایش همه مولفه ها داخل دیدگاه فعلی را فعال نموده است امـا مـی توانیـد مـدخل                showمنوي  

 مثال می توانید مدخل بعنوان.  فاقد عالمت نمایید تا آن مولفه پنهان گردد showمربوط به هر مولفه را داخل منوي       

Camerasرا فاقد عالمت نمایید تا همه اشیا از نوع دوربین در دیدگاه پنهان شوند  .  
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سـه گزینـه اول آنچـه را در پانـل     . است ) دیدگاه  (  شامل گزینه هایی براي تنظیم عملکرد خود پانل  Panelsمنوي  

  . نماي سه بعدي مشاهده می کنید تعیین می کنند 

توانیـد از نمـاي پرسـپکتیو    یم.  نماي پرسپکتیو جدید را در دیدگاه فعال مـی سـازد   prespectiveگزینه اول یعنی   

  . موجود استفاده نموده و یا یک نماي پرسپکتیو جدید ایجاد نمایید

   به شما امکان می دهد تا هر یک از نماهاي ارتوگرافی مانند Orgthographicینه دوم یعنی گز

Side , Front , top   را در دیدگاه فعلی ایجادنموده یا گزینه فرعیNew  را کلیک نموده و یک نماي ارتـوگرافی 

  . سفارشی از صحنه در این دیدگاه ایجاد نمایید

 به شما امکان می دهد تا صحنه را از دید شی منتخـب در دیـدگاه   Look through selectedگزینه سوم یعنی 

  . فعلی را مشاهده نمایید

 به شما امکان می دهند تا صفحه بندي دیگاهـا را بطـور کامـل تغییـر دهیـد       Panelsسه گزینه بعدي داخل منوي  

  .  را بدلخواه تغییر دهیدMayaي  به شما کمک می کند تا تقسیم بندي دیگاه ها را در فضاي کارLayoutsگزینه 

   

 صورت کامل تر آشنا شدید و تعامل در محیط مایا را آموختید ایـن قـسمت بـسیار مهـم      تا اینجا شما با محیط مایا به  

است خواندن دوباره این قسمت خالی از لطف نیست زیرا ما با ابزاري کـه در ایـن درس آمـوختیم در آینـده زیـاد کـار            

  . خواهیم کرد

 Mayaل در محیط تعام

   

وقت آن رسیده که ایجـاد و تعامـل بـا اشـیا در     .  و عناصر تشکیل دهنده آن آشنا شده اید Mayaاکنون که با محیط  

مقدمات الزم براي فصل بعدي را در اختیار شما قرار می دهیم تا بتوانید اولین متحرك سـازي          . این محیط را بیاموزید     

  : آنچه در این فصل می آموزید. زماندهی نماییدرا ایجاد و سا  Mayaخود در محیط 

   

  شامل اشیا و نورها و دوربین ها : ایجاد عناصر الزم براي یک صحنه
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شامل روشهاي گوناگون انتخاب اشیا و نورها و دوربین ها و سایر قـسمتهاي یـک            : انتخاب نمودن عناصر در یک صحنه     

  . صحنه

  ایی و چرخاندن و تغییر مقیاس عناصر داخل صحنهشامل جابج: تبدیل و تغییر در عناصر صحنه

  . شامل روشهاي کپی کردن اشیا موجود: تکثیر عناصر در صحنه 

نقطـه  ( شامل چرخاندن و تغییر مقیـاس اشـیا حـول یـک نقطـه اتکـا        ): Pivot Points( تغییر و اصالح نقاط اتکا 

  . و تغییر این نقطه) لنگري 

ممکن است بخواهید ارتباط خاصی بین عناصر در یک صحنه ایجاد نمایید تـا             ):  Hierarchy( ایجاد سلسله مراتب     

  . یک سلسله مراتب ایجاد نمایید که اشیا پایین تر از تغییرات اشیا باالتر تبعیت داشته باشند

نتـرل  داخل پانلها می توانید دیدگاههاي متنوع سه بعدي ایجاد نماییـد تـا بررسـی و ک           :ایجاد حالتهاي نمایش اضافی    

  . عناصر و حرکات داخل صحنه را از زوایاي گوناگون انجام دهید

  اصطالحات کلیدي 
   
ارتباطاتی بین عناصر داخل یک صحنه که سبب می شود شی قرار گرفتـه در بـاالي     : Hierarchy) سلسله مراتب   ( 

  .  نمایدسلسله مراتب کلیه حرکات و تغییرات خود را به اشیا پایین تر در سلسله مراتب دیکته

  . تغییرات و تبدیالت شامل جابجایی و چرخش و تغییر مقیاس : Transformتبدیل  

اصطالحی جامع براي معرفی هر چیزي کـه بتـوان در یـک صـحنه      : Scene element) یک شی ( عنصر صحنه  

  . قرار داد که شامل اشیا و نورها و دوربین ها و غیره است 

  .االتر در یک سلسله مراتب موجود بین عناصر در یک صحنهعنصر اصلی و ب: Parent) پدر ( 

  عضو فرعی و پایین تر در یک سلسله مراتب موجود بین عناصر در یک صحنه : Child) فرزند ( 

می تواند حرکات و تبدیالت مستقل داشته باشد اما هر تبدیل یا حرکت در عضو پدر نیز بطور خودکار به عـضو فرزنـد               

  . تاثیر دارد 

ایـن  . نقطه اي که چرخش یا تغییر مقیاس هر شی حـول آن نقطـه اجـرا خواهـد شـد       ): Pivot point( ه اتکا نقط 

  . نقطه همان جایی است که دتگیره هاي تبدیل بر روي شی ظاهر می شوند 
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یک گزینه براي سازماندهی صحنه که یک گره جدید ایجـاد نمـوده و همـه عناصـر عـضو گـروه از          ): Group( گروه  

  . دیالت گروه اصلی تبعیت دارندتب

نوعی خاص از تکثیر یک شی می تواند تبدیالت منحصر بفرد را داشته باشد ودر عین حـال از              ): Instance( نمونه   

  .تغییرات شی اصلی نیز تاثیر می پذیرد

ـ      ): Snap( چسباندن   ه نقـاط  گزینه اي که فعال بودن آن سبب می شود تا حرکات اشاره گر مـاوس داخـل صـحنه ب

 سبب چـسبیدن اشـاره گـر نقـاط مـشبک داخـل صـحنه        Grid snappingبعنوان مثال فعال بودن . خاص بچسبد

  . خواهد شد

  کلید هاي میانبر 
  . حالت ویرایش نقطهاتکا را فعال یا غیر فعال می کند  Insertکلید 

  .  امکان انتخاب با کمند را ایجاد می کنند Q و Ctrlکلیدهاي 

  .  انتخاب شی را انجام داده یا لغو می کند Selectدکمه  و Shiftکلید 

  .  ایجاد رابطه پدري بین دو شی Pکلید 

  .  قطع رابطه پدري بین دو شی P و Shiftکلیدهاي 

  .  امکان چسپاندن موقت اشاره گر به مشبک را ایجاد می کند Xکلید 

  .  کند  امکان چسپاندن موقت اشاره گر به منحنی ها را ایجاد میCکلید 

  .  امکان چسپاندن موقت اشاره گر به نقاط را ایجاد می کند Vکلید 

  .  تکثیر شی منتخب را انجام می دهند D و Ctrlکلیدهاي 
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  ایجاد اشیا 

Maya     سپس مـی  .  ایجاد می کند 0,0,0اشیا جدید را در مرکز فضاي مجازي یعنی در نقطه  بطور پیش فرض همه

انواع اشیاي اصلی که در محـیط برنامـه مـی تـوان ایجـاد نمـود داخـل منـوي           . توانید شی ایجاد شده را جابجا نمایید        

Create فهرست شده اند  .NURBS و polygon و Surfaces   

Subdivision   و ligthts   و Cameras   و Text .        بیشتر این انواع داراي کادرهاي گزینـه اي هـستند پـس مـی

  . توانید خصوصیات پیش فرض آنها را تغییر دهید 

 کـه رنـدر   Lattices و Deformers و Jointsالبته عناصر دیگري ممکن است در یک صحنه ایجاد نمایید مانند          
دو عنصر دیگر که قابلیت دندر همراه با صـحنه  . از داریم نمی شوند اما در مراحل مدلسازي یا متحرك سازي به آنها نی           

   Paint effectsو ) ذره ها ( Particles قرار ندارد عبارنتد از createرا دارند و نام آنها در منوي 

   ) Primitives( ایجاد شکلهاي اصلی 

مانند ( ده می کنید مشاه  Subdivision surface یا polygon یا NURBSانواع اشیایی که زیر گزینه هاي 

Sphere   یا Cube   یا Cylinder یا Plane یا Tours (    ممکـن اسـت   . را شکلهاي اصلی یا ابتدایی مـی نامنـد

می توانیـد   Mayaبنظر برسد که این شکلها براي شروع فرایند مدلسازي مناسب نباشند اما پس از تسلط بر ابزارهاي            

  . از یک شکل اصلی یک مدل پیچیده بسازید 
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 ایجاد می کنید آن شی بطور خودکار انتخاب می شود و می توانید بـه      Mayaگامیکه یک شکل اصلی را در محیط        هن

  . پارامتر هاي ساخت شی دسترسی داشته باشید 

 ایجاد نورها 

آیکـون  .  هیچ نوع شکل هندسی ایجاد نمی کند Maya ایجاد می کنید در واقع Mayaهنگامیکه نورها را در محیط   

این آیکون در واقـع یـک نگهدارنـده    . داخل صحنه مشاهده می کنید فقط نشانگر مکان تابش منبع نوري است         نور که   

  . بوده و رندر نخواهد شد

 Area و Spot و Directional –براي سه نوع از ایـن نورهـا   .  می توان ایجاد نمودMayaشش نوع نور اصلی در   

  .  می توانید مقیاس آیکونها را تغییر دهید–

استفاده نموده تا آیکـون    Scaleمی توانید از ابزار ) نقطه اي  ( Spotو ) جهت دار  ( Directional براي نورهاي

باید آیکون آن را مقیاس دهی کنید تا میزان تابش نور را افزایش دهید          ) Area( براي نور ناحیه اي     . را بزرگتر نمایید  

 Scale را نمـی توانیـد بـا ابـزار     Ambientو   Pointاما نورهاي . مایید تا دامنه بیرونی ناحیه افت نور را تنظیم ن. 

نورها را بطـور کامـل در فـصلهاي آینـده توضـیح      . بزرکتر نمایید و آیکونهاي معرف این نورها در اندازه ثابت می مانند        

  . خواهیم داد
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  ایجاد دوربین ها 

  .  می توان ایجاد نمود Mayaسه نوع دوربین در محیط 

Camera   

Camera and Aim   

Camera , Aim and up   
هنگامیکه یکنوع دوربین ایجاد می کنید آیکون آن دوربین شبیه دوربین فیلمبرداري و در مرکز صـحنه ظـاهر خواهـد             

  اما می توانید آیکون .ن مانند آیکون نورها رندر نخواهد شد این آیکو. شد 

   

دوربـین هـا وعملکـرد آنهـا را در     . دوربین رامقیاس دهی نمایید تا انتخاب دوربین در صحنه را ساده تـر انجـام دهیـد          

  .فصلهاي آینده بطور کامل توضیح خواهم داد

  انتخاب اشیا 

همزمان با پیشرفت پروژه در یک صحنه انـواع  . باید آن را انتخاب نمایید قبل از ایجاد تغییر در یک عنصر داخل صحنه    

 روشـهاي مناسـبی   Mayaامـا برنامـه   . اشیا را ایجاد می کنید و ممکن است انتخاب دقیق شی مورد نظر مشگل شود              

  . براي انتخاب اشیا دلخواه در اختیار شما قرار داده است

  انتخابهاي انفرادي 
. اگر شی در حالت قاب سیمی نمـایش داده شـده باشـد    . هر شی سبب انتخاب آن شی می شود      روي    یکبار کلیک بر  

رنگ قاب سیمی بطور پیش فرض به سبز تبدیل می شود   . باید بر روي یکی از خطهاي تشکیل دهنده آن کلیک کنید            

هر جایی بر روي سـطح  ,  نمایش داده شده باشد Shadedاما اگر شی در حالت     .تا بدانید آن شی انتخاب شده است        

در این حالت حالت قاب سیمی شی منتخب آشکار خواهد شد تـا بدانیـد آن          . شی کلیک کنید تا آن را انتخاب نمایید         

  . اما براي لغو انتخاب شی منتخب کافی است هر جایی بیرون از آن شی یکبار کلیک کنید. شی انتخاب شده است 

  افزودن و کاستن انتخابها 
  . به انتخابهاي موجود یا کاستن یک شی از مجموعه منتخب فعلی روشهاي گوناگون وجود داردبراي افزودن 

 را نگهداشته و بر روي یک شی دیگر کلیک کنید تا شـی جدیـد را       Shiftکلید  , در حالیکه شی را انتخاب نموده اید        -

 را نگهداشـته و  Shiftکلیـد  , وده اید در حالیکه چند شی را همزمان انتخاب نم  . نیز به مجموعه منتخب اضافه نمایید       
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آخـرین شـی منتخـب در یـک مجموعـه      . بر روي یک شی کلیک کنید تا آن شی را از مجموعه منتخب خـارج نماییـد     

  . منتخب به رنگ سفید ظاهر می شوند

  . نید را نگهداشته و شی مورد نظر را کلیک کctrlبرایلغو انتخاب یک شی در یک مجموعه منتخب می توانید کلید -

   . را نگهداشته و بر روي شی مورد نظر کلیک کنیدCtrl و Shiftبراي افزودن یک شی به مجموعه منتخب کلیدهاي -

 را نگهداشـته و  Shift کلید) یعنی تبدیل اشیا منتخب به اشیا غیر منتخب و برعکس ( براي معکوس نمودن انتخاب -

  . بر روي شی موردنظر کلیک کنید

   

  

   

    Editگزینه هاي انتخاب در منوي 

 صبالرن : مرجع دانلود ايبوک های آموزشی
www.SabaLearn.com



M_Nazari_Iran@Yahoo.com ٥٢

 همـه اشـیا موجـود در    Select allگزینـه  .  بخشی از گزینه ها مربوط به عملیات انتخـاب اسـت   Editداخل منوي 

 به شما امکان می دهد تا همه عناصر از یک گـروه  Select all by typeگزینه . صحنه را همزمان انتخاب می کند 

  . را همزمان انتخاب نمایید ) مانند نورها یا دوربین ها ( 

بدین ترتیب که شی منتخب از حالت انتخاب خـارج  .  انتخاب انجام شده را معکوس می کند Select invertگزینه 

دو روش براي پنهان نمودن اشیا در صفحه نمایش و براي عملیـات    .شده و سایر اشیا به حالت انتخاب تبدیل می شوند           

  . ویرایش وجود دارند

   

  

   

  . نمایید در نوار منو را کلیک نموده و نوع شی مورد نظر را انتخاب   Display ®hideبترتیب 

استفاده نموده و رویت پذیري گروههاي مورد نظـر را غیـر فعـال مـی      Layer editorدر دوش دوم از محیط پنجره 

  . این روش را در فصلهاي آینده توضیح می دهم. کنید 

  انتخاب اشیا به کمک پنجره انتخاب  
لیـک نمـوده و کـشیده و یـک پنجـره      داخل صحنه ک. یک روش ساده براي براي انتخاب همزمان چند شی وجود دارد     

  . فرضی اطراف همه اشیا مورد نظر بکشید
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  انتخاب اشیا به کمک کمند انتخابی 
در این شرایط براي انتخاب اشـیا مـورد نظـر مـی توانیـد از      . گاهی پنجره چهار گوش براي انتخاب اشیا مناسب نیست      

  . استفاده نمایید ) Lasso( کمند انتخاب 

این آیکون را کلیک نموده و سـپس داخـل   .  قرار دارد Select toolدر کادر ابزار و پایین دکمه ابزار آیکون این ابزار 

همه اشیا داخل کمند و اشیایی که با کمند تقاطع داشـته باشـند   . صحنه کلیک نموده و کمند انتخاب را ترسیم نمایید       

  . همزمان انتخاب می شوند

   

  

   

Quick selection  
. به هنگام ایجاد اشیا بهتر است آنها را به روش سازمان یافته نامگذاري نمایید تا شناسایی و بازیابی آنها ساده تر باشـد               

به فیلد عددي قرار گرفتـه  . اس نام آنها انتخاب نمایید می توانید اشیا را بر اس. مزیت دیگر هم دارد    نامگذاري اشیا یک  

 Quickپیکان کوچک کنار ایـن فیلـد را کلیـک نمـوده و گزینـه      . در منتهی الیه سمت راست نوار ابزار دقت نمایید 

selectionرا انتخاب نمایید  .  

یـد از کـاراکتر هـاي جایگزینـه     مـی توان .  را فشار دهید Enterسپس نام دقیق شی را داخل فیلد تایپ نموده و کلید   

  .  بجاي هر تعدادکاراکتر و از کاراکتر ؟ بجاي یک کاراکتر در نام شی استفاده نمایید*از کاراکتر . استفاده نمایید

   

  Quick select setsانتخاب به روش 

تـا بازیـابی و انتخـاب    ) واغلب اینکار را انجام مـی دهیـد       ( می توانید مجموعه هاي منتخب از اشیا را نامنگذاري کنید           

ســپس بترتیــب  . ابتــدا اشــیا را بــدلخواه انتخــاب نماییــد     . مجــدد آن مجموعــه را ســاده تــر اجــرا نماییــد      

Create®sets®quick select sets داخل فیلد نام دلخواه و البته مناسـب بـراي   .  در نوار منو را کلیک کنید

  .  را کلیک کنیدOkمجموعه را تایپ نموده و دکمه 
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ن براي انتخاب مجدد و سریع مجموعـه منتخـب کـافی اسـت آنهـا را از حاتـل انتخـاب خـارج نمـوده و بترتیـب                           اکنو

®quick select sets Editبراي حذف یا تغییر نام مجموعـه هـاي   .  و سپس نام مجموعه منتخب را کلیک کنید

  .  استفاده نماییدOut linerذخیره شده انتخاب باید از محیط پنجره 

  انتخاب ) فیلتر گذاري ( ري ماسک گذا

مجموعه اي از دکمه ها در نوار ابزار ظاهر می شوند که به کمک آنها می توانیـد   . هر گاه در وضعیت انتخاب اشیا باشید      

فرض کنید میخواهید در یک صحنه انواع اشیا و دوربین هـا و عناصـر دیگـر را              . عملیات انتخاب را فیلترگذاري نمایید      

در این شـرایط بـر روي دکمـه    . واکنون می خواهید از انتخاب دوربین ها یا نوارها ممانعت بعمل آورید ایجاد نموده اید  

Select by object type rendering کلیک راست نموده و گزینه Lights را کلیک می کنید تا فاقد عالمت 

  . بدین ترتیب دیگر امکان انتخاب نورها چه به عمد چه به سهو وجود ندارد. گردد

   Out liner انتخاب یک پنجره

 نـام دارد بـه   Out linerاین پنجـره کـه   . یک پنجره وجود دارد که همه اشیا داخل صحنه را با نام آن نشان می دهد

سعی کنید تا حد امکان از  .شما امکان می دهد تا نام اشیا موردنظر را کلیک کنید و آنها را داخل صحنه انتخاب نمایید           

  . لیات استفاده نماییداین پنجره در عم

   

     در نوار منو را کلیک کنیدWindow®Outlinerاگر این پنجره را مشاهده نمی کنید پس بترتیب 

بر نـام شـی مـوردنظر داخـل ایـن پنجـره       . نام همه اشیا موجود در صحنه فعلی را داخل این پنجره مشاهده می کنید       

  . ده و آن شی داخل صحنه انتخاب خواهد شد  نوار خاکستري اطراف نام شی ظاهر شکی. کلیک کنید

 آنهـا را نیـز بـه مجموعـه منتخـب اضـافه         را نگهداشته و بر روي نام سایر عناصر کلیک کنید تا          Ctrlمی توانید کلید    

  . نمایید

    اشیال هايتبدی

تغییـر   اشیا یک اصطالح عمومی است که معرف سـه عملیـات جابجـایی و چرخانـدن و     ( Transform )  هاتبدیل

.  پارامتر است 9پس تبدیالت شی در کل داراي . دارد zو  y و xهر یک از این عملیات سه پارامتر . مقیاس اشیا است 

 ظـاهر مـی   Channel boxپارامترهاي تبـدیل آن داخـل پنجـره    . هنگامیکه یک شی داخل صحنه ایجاد می کنید 

  . شوند
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 ) ( eکلیـد میـانبر    ( Rotateو ) جابجـایی   ) ( Wکلید میـانبر  (  Moveبراي تبدیالت اشیا می توانید از ابزارهاي   

  . در کادر ابزار استفاده نمایید ) مقیاس دهی  ) ( rکلید میانبر  ( Scaleو ) چرخش 

یک ابزار دستکاري اطراف شی منتخب ظـاهر خواهـد   , هر گاه شی را انتخاب نموده و یکی از این ابزارها را فعال نمایید            

امـا ایـن ابزارهـاي دسـتکاري در هـر حـال        . ار دستکاري بر اساس نوع ابزار فعـال شـده متفـاوت اسـت               شکل ابز . شد  

محور فعال عملیات همواره با رنگ زرد مشخص می شـود و  . نشاندهنده محورهاي سه گاه براي اجراي عملیات هستند   

ه عملیات بطور همزمان بر هر سه محـور  آنگا. اگر بر مرکز سه محور کلیک کنید . آن را با کلیک ماوس فعال می کنید       

  . اجرا خواهد شد 

   

  z)براي محور (و آبی  ) yبراي محور ( سبز  ) xبراي محور ( محورهاي سه گانه با رنگهاي قرمز 

   هااجراي تبدیل
 شـی  می توانید بر روي. روشهاي گوناگون براي اجراي تبدیالت وجود دارندکه در این قسمت آنها را توضیح خواهم داد            

در حالـت  . کلیک نموده و بکشید یا بر مرکز شی کلیک نموده و بکشید تا عملیات جابجایی یا چرخش را انجام دهیـد                  

اگر فقط بر روي یکی از دستگیره هاي شی کلیک کنید     .مقیاس دهی کل شی بطور یکنواخت مقیاس دهی خواهد شد           

  . آنگاه تبدیالت فقط در جهت محور منتخب اجرا خواهد شد 

   

  

   

  Move toolابزار 

کلیـک  ) مرکز سه شـاخک  (  را فعال می کنید بر مرکز شی Moveشی یا اشیا مورد نظر را انتخاب نموده سپس ابزار       

یا بر روي یکی از شاخکها کلیک نموده و بکـشید تـا شـی را در    . ابجا کنید نموده و بکشید تا شی را نسبت به صحنه ج    
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همچنین می توانید بر روي یکی از محور ها کلیک کنید تا فقط همـان محـور فعـال    . امتداد همان محور جابجا نمایید      

  . ودسپس دکمه میانی ماوس را کلیک نموده و بکشید تا شی فقط در امتداد محور منتخب جابجا ش. شود 

آنگاه نقطه مرکزي عملیات محـدود بـه صـفحه اي    ,  را نگهداشته و بر روي یکی از محورها کلیک کنید         Ctrlاگر کلید   

   را Ctrlبعنوان مثال اگر کلید . فرضی وعمود بر محور منتخب خواهد شد 

ه تبـدیالت شـی   آنگـا ,  کلیک کنید و سپس نقطه مرکزي شی را کلیـک نمـوده و بکـشید    yنگهداشته و بر روي محور   

این صفحه به یک شکل یک آیکون زرد رنگ در مرکز آیکون تبدیالت شـی  .  می باشد X –Zمحدود به صفحه فرضی 

  . آشکار خواهد شد 

در این حالت جابجایی شی نسبت بـه تنظیمـات   .  و شی را جابجا نمایید  می توانید دکمه میانی ماوس را کلیک نموده      

 را نگهداشته و سـپس دکمـه میـانی مـاوس را کلیـک نمـوده و       Shiftاگر کلید .گیرد فعلی نقطه مرکزي شی انجام می    

  .  با جهت حرکت ماوس مطابقت بیشتري داشته باشد  آنگاه حرکت شی در امتداد محوري انجام میگیرد که, بکشید 

   

  

   

  Rotateابزار 

دستگیره هـاي چـرخش اطـراف    . را فعال می کنید Rotate ابتدا شی یا اشیا مورد نظر را انتخاب نموده و سپس ابزار

  . شی به شکل دایره هاي رنگی ظاهر می شوند 

و اگـر بـر دایـره آبـی     . شت اگر بر دایره آبی بیرونی کلیک نموده و بکشید آنگاه شی نسبت به صحنه چرخش خواهد دا     

  . درونی کلیک نموده و بکشید آنگاه عملیات چرخش شی به حالت آزاد اجرا خواهد شد 
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  . اگر فقط بر یک محور چرخش کلیک نموده و بکشید آنگاه چرخش شی محدود به همان محور خواهد شد 

   

  

   

  Scaleابزار 

شاخکهاي .  در کادر ابزار را فعال می کنید Scaleابتدا شی یا اشیا مورد نظر را در صحنه انتخاب نموده و سپس ابزار               

ر فقط اگ. اگر بر مرکز شاخکها کلیک نموده و بکشید تغییر می کند     . عملیات مقیاس دهی اطراف شی ظاهر می شوند         

  . بر یک محور کلیک نموده و بکشید آنگاه مقیاس شی فقط در همان محور تغییر می کند 

  اگر توسط دکمهمیانی ماوس کلیک نموده و بکشید آنگاه تغییر مقیاس شی به محور فعال در 

   

  .دیدگاه فعال محدود خواهد شد 

  جسباندن عملیات چرخش 
 دوبار کلیک کنید آنگاه سـمت راسـت   Scale یا Rotateیا   Moveهاي اگر در کادر ابزار بر روي دکمه هاي ابزار

  . صفحه اصلی یک پنجره شامل تنظیمات خاص آن ابزار آشکار خواهد شد 

عالمـت  ( اگر این گزینـه را فعـال   .  را مشاهده می کنیدSnap rotate گزینه Rotateداخل پنجره تنظیمات ابزار 

  . سبندگی پیدا می کنند نمایید آنگاه چرخش ها خاصیت چ) دار 

 را وارد می کنیـد  15بعنوان مثال عدد . میزان درجه هر یک عملیات چرخش را وارد می کنید   Step sizeدر فیلد 

  .  درجه اجرا شود 15تا هر بار عملیات چرخش معادل 
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    تبدیالت همزمان چند شی
 عملیـات تبـدیل ماننـد جابجـایی و چـرخش و        پس می توانید  , اگر چند شی را همزمان در یک صحنه انتخاب نمایید           

 باید تنظیمات آنهـا را بـاز کـرده و    Rotateو   Moveبراي ابزارهاي . تغییر مقیاس را بر روي همه آنها اجرا نمایید 

  ) Local(مشخص نمایید که آیا تغییرات بر اشیا منتخب به روش محلی

  . اجرا شوند  ) Global( یا سراسري 

سپس یک شی دیگـر را بـه مجموعـه    . یک شی را انتخاب نموده و عملیات چرخش را اجرا می کنید          بعنوان مثال ابتدا    

 اشـیا مجموعـه    بدین ترتیب هر یـک از .  جابجا می کنید z در امتداد محور Localمنتخب افزوده و آنها را در حالت        

 و Move بـراي ابزارهـاي    Globalامـا اگـر گزینـه       .  مخصوص خودش جابجا خواهد شد      zمنتخب در امنداد محور     

Rotate                       را فعال کنید آنگاه عملیات جابجایی و چرخش اشیا منتخب بطور یکنواخـت اجـرا شـده ماننـد آنکـه همـه 

  . مجموعه منتخب یک شی واحد هستند 

  تکثیر اشیا 
 نمـوده تـا از   گاهی ممکن است یک شی را تکثیر. اغلب الزم است با استفاده از اشیا موجود تعدادي اشیا جدید بسازید      

  براي تکثیر اشیا منتخب از روش . ترکیب آنها یک شی پیچیده تر ایجاد نمایید 

Edit ®duplicate استفاده نمایید  .  

ترکیـب کلیـدهاي   . بطور پیش فرض تکثیر شی در همان مکان شی اصلی قرار می گیرد که باید آن را جابجـا نماییـد                

Ctrlو Dی دهد نیز عملیات تکثیر شی را انجام م .  
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  تکثیر پیشرفته 
دراین شرایط شی را انتخاب نموده و سپس بترتیـب  . گاهی الزم است بیش از یمک تکثیر از شی منتخب ایجاد نمایید             

Edit ®duplicate  هـارگوش تنظیمـات ایـن عملیـات را کلیـک کنیـد پنجـره         و سـپس آیکـون چDublicate 

Option   در فیلد . آشکار خواهد شدNumber of copies تعداد تکثیر را وارد می کنید  .  

  انواع تکثیر 
 قـرار  Instanceو  Copy دو گزینـه  Geometry type مقابـل عبـارت   Dublicate Optionداخل پنجـره  

اشیا تکثیر شده بعنوان اشیا منحصر بفرد ایجاد شده اما به شکل شی     ,  را انتخاب نمایید     Instanceاگر گزینه   . دارند  

در عین حال هر , می توانید به هر یک از اشیا تکثیر شده نوع خاص تبدیالت با مواد را نسبت دهید       . اصلی ارجاع دارند    

  .  تاثیر خواهد داشت Instanceنوع تغییر در شی اصلی بطور خودکار بر اشیا تکثیر شده از نوع 
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