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  آموزش نرم افزار مايا
   

  
   

  مايا چيست؟ 

  

Maya        نرم افزار قدرتمند سه بعدي است وبراي توليد تـصاوير انيميـشن و فـضاهاي مجـازي سـه

ضاهاي مجازي در دسترس شما است در اين نرم افـزار  بعدي است و براي توليد تصاوير انيميشن و ف   

. دردو نسخه به بازار ارائه شد   Mayaشما مي توانيد نور پردازي كنيد يا يك دوربين داشته باشيد 

  :كه در زير آنها را توضيح خواهم داد 

1- Maya complete  اين نسخه ورژن تكميل شده مايا مي باشد.  

Maya unilmited   : ورژن حرفه اي اين نسخهMaya مي باشد با ويژگي هاي اضافي درخالصه 

مطالب اين نرم افزار براي شما هيچ محدوديتي ندارد و شما مي توانيد همه چيـز را دربـستر زمـان                      

  .متحرك سازي نماييد

اين نرم افزار براي امور مختلفي استفاده دارد ازجمله كاربرد اين نرم افزار درساخت كارتونها و فـيلم                  

 مي باشد ازكارتون هاي ساخته شده توسط مايا مي توان كارتون شركت وداسـتان اسـباب بـازي                   ها

  .اشاره نمود

ديگر كاربرد مايا درساخت بازي هاي كامپيوتري مي باشد برنامه نويسان بازي هـاي كـامپيوتري بـه     

مايـا بـه بـازار    شدت به مايا براي توليد بازي هاي كامپيوتري اتكا دارند البته يك نـسخه كـوچكتر از     

 Mayaعرضه شده است كه مخصوص ساخت بـازي هـاي كـامپيوتري اسـت نـام ايـن نـرم افـزار         

builder                 است البته اين نرم افزار نفوذ زيادي در زمينه تبليغات داشته وانواع شبكه هاي تلوزيوني 
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مند مايا فعاليـت    ازاين نرم افزار استفاده مي نمايند وهمچنين درزمينه معماري هم با نرم افزار قدرت             

هايي انجام تا اينجا مختصر فعاليت هايي كه با اين نرم افزار انجام مي شود را خدمت شـما عزيـزان                     

  .عرض نمودم شما با اين نرم افزار آشنايي پيدا كنيد

  . دراينجا قبل از نصب برنامه شمارا با تفاوت هاي موجود در دو ورژن مختلف مايا آشنا مي كنيم 

   

    Maya uhlmitedو   Maya campleteبين تفاوت هاي 

   
مي باشد وبراي اكثر كاربران   mayaشامل اكثر ويژگي هاي نرم افزار   Maya completeنسخه 

  :داراي چهار ويژگي اضافي به شرح زير است  Maya uhilmitedكافي مي باشد اما نسخه 

   

  Cloth  ويژگي

 كاركتر خود يك لباس تعريف نماييم بـه طوريكـه بـا       اين ويژگي به ما اين امكان را ميدهد كه براي         

  .حركت كاركتر لباس او نيز واكنش مناسب ارائه نمايد

   

  Furويژگي 

اين ويژگي مي تواند براي كاركتر شما يك سطح مو را ايجاد نمايد اما ازاين خاصيت نمي توان براي                   

  .موهاي بلند استفاده نمود

   

  Liveويژگي 

فيلم واقعي را تجزيه وتحليل نموده و مكان دوربين واقعي را پيـدا نمـوده و       اين ويژگي قادراست كه     

. وحركاتي مانند حركـات دوربـين واقعـي داشـته باشـد             . سپس يك دوربين مجازي را ايجاد نمايد        

وهمچنين مي توان اشياي را درصحنه ايجاد نمود و مهم تر ازهمه اين است كه اين ويژگي ميتوانـد                   

  .فيلم هاي واقعي را دراختيار شمار قرار دهدرا با   Cgiعناصر 

   

  Fluidsويژگي 

  . ابر ومايعات را ايجاد مي كند اين ويژگي شبيه سازي سريع و واقع گرا از دود و آتش

  .خوب حاال وقت نصب نرم افزار مي باشد
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  Maya5مراحل نصب نرم افزار

   

  
   
قبل ازنصب برنامه شما بايد بروي سيستم خود يك كارت شبكه داشته باشيد اگر كارت شـبكه                   -1

نداريد نگران نباشيد يك كارت براي آن تعريف مي كنيم يك كارت مجـازي بـرروي سيـستم شـما                    

  .خواهيم ساخت

را دوبـار كليـك كنيـد و از      Add newnard ware وگزينه  رفتهContorol panelبه پنجره  

  .كارت هاي شبكه ژنريك ويندوز يكي را انتخاب نماييد و نصب كنيد

Cd نرم افزار گذاشته درداخل درايو cd   تاruh cdشود  .  

 Uhlimited باشـد يـا   Complete( را زده وتعيـين كنيـد نـوع برنامـه       Ihstall mayaگزينه 

  .را بزنيد)  Nextبرروي ديسك سخت خود مشخص نموده ودكمه ومكان نصب نيز 

 را بزنيد حاال وقت آن است كه نرم افـزار را      Fihishمراحل نصب برنامه را طي كنيد و سپس دكمه          

  .كرك گيري كنيد

 رفته و دراين درايو يك پوشه به نـام        Cمهم نيست كه برنامه را دركدام درايو نصب نموديد به درايو            

Flexlm جاد نمايد اي.  

   

  
   



 ٤                                                                آموزش نرم افزار مايا

را پيدا كرده و هرسه فايل موجود دراين پوشه را انتخاب كرده   Crack رفته و پوشه CDبه داخل 

 را پيـدا  awفايـل    Flexlm درداخـل پوشـه  . نماييـد    Paste flexlmو كپي نماييد و در پوشه 

  . آن را باز نماييدNotepadكنيد و به كمك برنامه 

   

  
   
 اشـاره نمـود و   Aliaswavefrontبـرروي گزينـه     proqramsرفته از قـسمت   Startبه منوي  

  . را انتخاب نماييد Flexlm ullicehse رفته وگزينه Common utilitiesرروي سپس ب

 كليك نموده Ethernet addressدر فيلد .  را كليك كنيدSystem settingدراين پنجره برگه 

  .را بزنيد  Copyكليك راست نموده وسپس . و بكشيد تاهمه اعداد را انتخاب نماييد

   

  
   

 را ديديد در آنجا ايـن عبـارت را          Hostidc هرجا عبارت    awاين پنجره را ببنديد و در داخل فايل         

pasteواين فايل را ببنديد ودكمه .  نماييدYes  را كليك كنيد.  

   

  
   

 را تايـپ كنيـد     cmd را بزنيد و عبـارت       Ruh رفته وسپس گزينه     Startدرمحيط ويندوز به منوي     

 بازشده است بترتيب فرمان هاي زيـر را تايـپ   Ms-dosدراينجا مي بينيد كه پنجره      . Okوسپس  

  . كنيد
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 ..cd  
..cd  
 c:    

cd flexlm  
c: flexlm/awkeyqen.aw.dat  

  .پنجره بسته ونرم افزار بازنماييد

   
حـل   را بـازكرده ودوبـاره مرا  aw فايل flexlmرفته در پوشه  Cاگر اينكه نرم افزار بازنشد به درايو     

 نرويد بعد از اتمام مراحل قبـل آخـرين مرحلـه يعنـي داخـل          ms-dosقبل را برويد ولي به پنجره       

 را انتخاب نمـوده ودرگ نمـوده و بـر      aw راحذف نموده به جاي آن فايل        ms-dosشدن به پنجره    

  . رها نماييدawkeyqehروي 

 آن نيـز آموختيـد درجلـسه    تا اينجا شما به طور كلي با مايا آشنا شديد و روش نصب و كرك گيري    

  .بعد با محيط نرم افزار آشنا خواهيد شد

  

  آشنايي با محيط نرم افزار مايا
   

دراين قسمت شما را با محيط مايا آشنا مي كنم تا اين محيط گنـگ بـراي شـما بازشـده وتـرس و                        

ن لـذت  زماني كه شما با اين نرم افـزار آشـنا شـويد از كـار كـردن بـا آ                 . هراس شما از آن كم شود       

اين نرم افزار به علت سنگين بودن از حيث اطالعاتي داراي منوهاي زيـادي مـي باشـد              . خواهيد برد 

محيط كاري مايا به حدي هوشمند اند وحرفه اي طراحي شده كه هر يك از منوها را البته بسته به              .

براي ايجـاد دو خلـق   نوع استفاده به راحتي دراختيار شمار قرار مي دهد دراين نرم افزار ما از منوها           

البته تا حد نياز استفاده مي كنيم هرمنو در طبقه بندي قرار گرفته است اين طبقه بندي مربوط به                   

نوع عملكرد و نوع كاركرد يك فرمان بر مي گردد درداخل نرم افزار هردسـته از منوهـا را در داخـل          

بسته به نوع عملكرد منوها به يك ماژول قرار داده است ماژول ها همان طبقه بندي هاي هستند كه 

آنها نسبت داده مي شود درواقع ماژول ها براي دستيابي سريع يك منو طراحـي شـده انـد و رايـج                      

  . ترين راه سازماندهي منوها استفاده از همين ماژول ها مي باشد
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مـا    Maya completeاين منوها در دو نسخه مايا متفاوت مي باشند به اين گونه كـه در نـسخه   

  .را مي بينيم    Ahimation Mode ling , Dyhamics, Rehderingقط ماژولهايف

كه ما بيشتر سر صحبتمان با ايـن ورژن مـي باشـد داراي دو       Maya unlimitedولي در نسخه 

  .نيز هست  Clothو   Liveماژون ديگر به نام 

گيـرد مـثال اگـر مـاژول     با فعال كردن هرماژول ابزار مرتبط با همان مـاژول در دسـترس قـرار مـي      

Modellingرا فعال نماييد ابزار ومنوهاي مرتبط با مدلسازي در اختيار ما قرارمي گيرد .  

   

  آشنايي با نوارمنو

   
نوار منو در واقع كليدها يا فرمانهايي هستند كه درمنوهاي كركره اي در اختيار ما قرار دارند اين نرم 

  . كه تحت ويندوز كار مي كنند داراي منوهاي گوناگوني مي باشدافزار نيز مانند تمام نرم افزار هايي 

   

  
   

 درهرشرايطي و در هرماژولي  File, Edit ,  Modify, Create , Display , Windoمنوهاي 

درزيرماژول ها ومنو هاي آنهـا را مـي توانيـد           . هستند وبا هرماژولي ثابت هستند    قابل ديدن و رويت     

  . ببينيد
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با باز نمودن هرمنو در باالي آن منوها مشاهده مي كنيد كه با كليك كردن برروي آن دو خط شـما           

  .مي توانيد آن منو را جدا نموده وبه صورت شناور در بياوريد

   

  
   

  ان ها تنظيمات فرم
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مقابل بعضي از فرمان ها درمنوهات مشاهده مي كنيد يك آيكـون مكعـب وجـود دارد ايـن آيكـون               

  .تنظيمات مربوط به آن فرمان را به ما نشان ميدهد

 مي باشد البته بايد به ياد داشته باشيد كـه هـر تنظيمـاتي در ايـن     Option boxنام اين آيكون  

پنجره انجام دهيم ثابت خواهد شد يعني زماني كه ما دوباره بخواهيم ازاين فرمان استفاده كنيم اين 

  . فرمان با همان تنظيمات قبلي اجرا خواهد شد

   

  )Toolbar ( نوار ابزار 

   

  
   

در زير نوار منو نوار ابزار قرار دارد در اين نوار انواع ابزار براي تغيير صحنه وجود دارد دراين قـسمت                  

ي ابزارها گروه بندي شده اند به اين صورت كه به وسيله يك خط افقي ابزارها از يكديگر تفكيك مـ                   

  . شوند با كليك كردن بر روي اين خطوط افقي آنها را مي توان باز و بسته نمود 

  :اولين فرمانهاي موجود در نوار ابزار بشرح زير است

New   :به كمك اين فرمان يك صحنه جديد ايجاد مي نماييد.  

Open   :به كمك اين فرمان مي توان يك صحنه ذخيره شده را بازيابي نمود.  

Save   :ه كمك اين گزينه مي توانيد صحنه جاري را بر روي ديسك سخت ذخيره نماييدب.  

اين گروه اين قابليت را به كاربر مي دهنـد  .  مي باشد Plck masksگروه بعدي در نوار ابزار ،گروه 

كه زماني درصحنه اشياء زيادي وجود داشته باشد مي توان ازاين خاصيت استفاده نمـود وصـحنه را        

ي نمود يعني گروه انتخابي را مشخص كنيم كه مي خواهيم نوارهـا را انتخـاب كنـيم يـا                فيلتر گذار 

  .اشياء داخل صحنه

در قسمت بعدي مشخص مي كنيم كه اشياء را درصحنه به چه صورت انتخاب كنيم مثال اگرگزينـه        

Selectby Hierarchy فعال باشد فقط ما مي توانيم سلسه مراتب را انتخاب   

  . شرايط امكان انتخاب اشياء انفرادي وجود نداردكنيم پس دراين

 فعال باشد ما فقط مي توانيم اشياء انفرادي را انتخـاب نمـاييم   Selectby objecttypeاگر دكمه 

 ايجاد مي Tool boxالبته با انتخاب هريك ازگزينه ها يك سري قابليت هاي ديگر درسمت راست 

  . آشنا خواهيد شدكه درآينده درمثال ها با آنها كامال. شود 

در نوار ابزار فعال نماييد تا زير مجموعه اشياء داخـل    Select by component objectودرآخر 

همان طور كه گفته شد به كمك اين گزينه مي توان مولفه هـاي فرعـي                . را بتوانيد مشاهده نماييد     

  . را انتخاب نمودObjectيك 

 درمعناي لغوي به معني چـسبيدن يـا گـرايش    Shapمي باشد    Shapگروه بعدي گروه ابزارهاي 

به كمك اين ابزار مي توانيد بهتر وذدقيقتر يك شي را درصحنه خلق يا ويرايش نماييد مـا                  . ميباشد

  :  داريم كه در زيرآنها را توضيح خواهم داد Shapدر اين نرم افزار چهار نوع 
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  Shapto qrids چسباندن شما به مشبك هاي داخل صحنه -1

  Shapto ckrvesچسباندن شما به منحني هاي موجود درصحنه   -2

  Shapto poihtsچسباندن شما به نقاط موجود درصحنه -3

   Shapto wiew plahesچسباندن شما به صفحات ديدگاه -4

اما درآخر گزينه كه به كمك اين خاصيت مي توانيد درصحنه يك شي زنده داشته به اين صورت كه 

 نظر و زدن اين دكمه شي شما تبديل به يك شي زنده ميشود و ساير اشياء بـه                   با انتخاب شي مورد   

آن مي چسبند سطح انتخابي درصحنه به صورت قاب سيمي سبز رنگ در مي آيد با جابجـايي ايـن     

  .سطح مي توانيد اشياء ديگر را نيزحركت داده و به اين شي بچسبانيد

   

  . مي باشدInput / output / historyگروه ابزاربعدي ابزارهاي 

   

  
   

  :گزينه هاي اين گروه به شرح ذير مي باشد

Inputtothe selected object    
outputs from the selected object  

construction history  
قع مشخص كننده تاريخچه فعاليت شده برروي يك شي و فرمانهاي اجرا شده برروي              اين ابزار در وا   

به عنوان مثال اگرشمايك منحني     . يك شي و اشياء ورودي و خروجي را شناسايي وتفكيك مي كند           

داشته باشيد اين منحني به عنوان شي ورودي تلقي مي شود زماني كه اين شـي را مـورد عمليـات                     

Loft     درزيركار هرسه گزينـه را دقيـق     . ايجاد شده به عنوان خروجي تلقي مي شود        قرار دهيد مدل

  .توضيح خواهيم داد

In put to the selected object       معين مي سازد كه ورودي هاي شي انتخـابي بـه چـه گونـه

  .و چه عملياتي برروي شي انجام شده است. مي باشد   
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Ont putfrom the selected object  ن ميدهد كه خروجي اشياء را داشته باشيد به شما امكا

  .و پارامترهاي اشياء خروجي را در دست داشته باشيد

Cohstruction nistory / on /off به كمك اين گزينه مي توان اين قابليت را فعال يا غير فعال 

نمود اين قابليت ضروري است در مرحلـه مدلـسازي فعـال باشـد ولـي در مرحلـه متحـرك سـازي                    

  .ي نداردضروريت

   

   Rehderingگروه ابزار 

درگـروه رنـدر سـه گزينـه        . رندر يكي از اصلي ترين مراحل كار درنرم افزارهاي سه بعدي مي باشد              

  :كه درزير آنها را توضيح خواهيم داد. وجود دارد 

از فريم جاري يك رنـدر مـي گيـرد و رنـدر بـه        Render the curent fromeابزار و گزينه اول 

  . نمايش داده مي شودRender viewه كمك پنجر

   

  
   

 IRRتحت عنـوان    Mayaاز فن آوري مخصوص   Ipr render the current flomeابزار دوم 

در درسهاي آينده مطالب جديدي را ارائه خـواهم  براي رندر استفاده مي كند دراين فن آوري جديد   

مي توان نواحي تعاملي   داد اين فن آوري جديد زمان زيادي را نسبت به رندر معمولي مي برد ولي        

  .در صحنه را انتخاب نماييد كه براثر تغيير در صحنه بطور خودكار نوآوري شوند
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يك پنجره را در اختيار شمار قرار مي دهد كه به وسـيله    Render qlobals windowابزارسوم 

  .خود تعيين نماييد  Renderآن مي توانيد تنظيماتي را براي 

   

  ابزار ورود نام و اعداد

   

  
   

به كمك اين ابزار كه به صورت فيلوعددي است چهار كار مي توان انجام داد برروي پيكان كنار فيلد 

عددي رفته و برروي آن كليك كنيد چهار گزينه نمايان مي شود كه در زير آنها راتوضـيح خـواهيم                  

 به كمك اين حالت مي توانيد از مايا اشـيايي كـه در فيلـد عـددي     Quick selectionحالت . داد

  .اسمشان تايپ مي كنيد را درخواست نموده و انتخاب كنيد

Quick rename  در حالي كه شي درحالت انتخاب است مي توانيد يك شي را تغيير نام دهيد  

Nameric input oboluteات تبديل يا چرخش يـا   به شما امكان مي دهد كه مقدار دقيق عملي

با اين تفاوت كـه مقـادير وارد شـده در    .تغيير مقياس شي يا اشياء منتخب را دراين فيلد وارد نمايد    

  .اين حالت نسبت به مقادير محاسبه خواهند شد
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  Shelfقسمت 

   

  
   

قرار دارد و منو را به صورت آيكون در اختيار شما در دسته بندي   Tol boxاين قسمت درست زير

  .هاي مختلف قرار داده است

   

   كادر ابزارTol boxقسمت 

   

  
   

ين قسمت ابزار انتخاب حركت چرخش تغيير اندازه وجود دارد آخرين گزينه موجود نيز آخـرين                درا

  .ابزار استفاده شده را در اختيار شما قرار ميدهد

   

   :View pointsقسمت 
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  . پاييني كه دو ابزار متعلق به تغيير حالت ها مي باشدنيمه

   

  Viewنماها يا ديدگاه ها 

   

  
   

باشند جالب در واقع پنجره ها و رابط اصلي برنامه كاربر هستند و صحنه هاي مجازي سه بعدي مي            

  .است كه خود اين نماها نيز داراي منو مي باشند براي كنترل كردن صحنه ونماها

   

  Leyer Boxو   Channel Boxپنجره 
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شياء انتخابي و اطالعات و امكانات مختلفي در مورد شي را به كمك اين پنجره مي توان پارامترهاي ا

  .داشت درباره اين منوها مفصل در درس هاي آينده توضيح خواهيم داد

   

  Rahqeو   Timeقسمت 

   

  
   

 قرار دارد همچنين كنترل كننده هـاي اجـراي          Rahqeايا لغزنده زمان و دامه      پايين فضاي كاري م   

  . و سطر راهنماCommand lineمتحرك سازي قسمت سطر فرمان 

 يك نوار افقي به نام سطر فرمـان وجـود دارد كـه بـه كمـك      Rahqeو   Timeپايين لغزنده هاي 

يـن سـطر فرمانهـاي را وارد نماييـد در            يا ساير توابع مي توانيد درا      melscrilptفرمانهاي اسكريپ   

پايين همين سطر فرمان سطر فرمان اطالعات قرار دارد كه اطالعات با ارزشي در مورد صحنه جاري  

  .و محل قرارگيري ماوس در صحنه ميدهد
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  آشنايي با مراحل و مقدمات متحرك سازي
   

سـازي    و اجراي يك پروژه متحـرك      دراين قسمت مي خواهيم شما را با مفاهيم اوليه براي مديريت          

  .آشنا نماييم 

  اصول رنگ -1

آشنا هستيد از تركيب اين سـه رنـگ طيـف    ) يعني قرمز و زرد و آبي       ( بدون شك با رنگهاي اصلي      

 ميكنـيم       هاي وسيع از رنگها بدست مي آيد رنگها نام برده را دسته رنگهـاي اوليـه گـروه بنـدي                   

جي سبز و بنفش هستند رنگهاي بين سبز و بنفش را رنگهاي سرد             رنگهاي ثانويه شامل رنگهاي نارن    

رنگهاي آبي و . مي نامند ) Warm(و رنگهاي بين قرمز و زرد را رنگهاي گرم          . مي نامند   ) Col ( يا  

  . مي نامند ) Complementary(نارنجي را رنگهاي مكمل يا 

   

  Subtractiveو   Additive: تركيب رنگها

 تلقي مي كنند و بهمين دليل در گرافيك كـامپيوتري           Subtractiveوان رنگ   رنگهاي اصلي را بعن   

 به اين رنگها آن است كـه هنگـام نقاشـي يـا رنـگ                Subtractiveعلت اطالق   . استفاده نمي شوند  

نور از درون صفحه عبور نموده و رنگ را . آميزي با اين رنگها بر روي سطح انعكاسي عمل مي كنيم           

  .س سطح رنگي را به چشم بيننده منتقل مي سازدكمرنگ تر نموده و سپ

صـفحة مـانيتور بطـور پـيش     .  استفاده مي كنـيم  Additiveاما در گرافيك كامپيوتري از رنگهاي   

رنگهـاي اصـلي    . فرض سياه است و رنگها را از طريق افزودن سه رنگ نور به سياه ايجاد مـي كنيـد                  

Additive       ها شيوة تلقي و تصور شما نـسبت بـه رنـگ را در              اين رنگ .  عبارتند از قرمز و سبز و آبي

  .گرافيك كامپيوتري تغيير مي دهند

  .هستند  Magentaو  Cyan رنگهاي كه از تركيب اين سه رنگ بدست مي آوريم شامل زرد

   

   RGB وHSVسيستم 
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 تنظيم نموده يا تغيير دهيد از دو سيـستم بـا حالـت رنـگ                Mayaاگر بخواهيد رنگي را در محيط       

)Hsv   ياRgb (   در سيـستم رنـگ   . مي تـوان اسـتفاده نمـودRgb    مقـادير رنگهـاي قرمـز )R ( و

تـا   0اين سه رنگ هر يـك مقـادير         . را بطور مستقل از يكديگر تغيير مي دهيد       ) B(و آبي   ) G(سبز

.  بخصوص براي ويـرايش رنگهـا بـسيار كارآمـد اسـت            Hsvاما سيستم رنگ    .  مي پذيرند      را 255

  . را تغيير مي دهيدValue و Staturationو   Hueدراين سيستم سه پارامتر 

Hue      معرف ته رنگ اصلي شي است  .Staturation           شدت و خلوص رنگ اصـلي در مقايـسه بـا     

 يك رنگ كوچكتر باشد آن      Staturationهر چه مقدار    .  سازد سايه هاي خاكستري را مشخص مي     

 معرف درخشندگي رنگ Valueپارامتر . رنگ بيشتر به سايه هاي خاكستري شباهت پيدا مي كند        

  .در مقايسه با رنگ سياه است

   

  درخشندگي و كنتراست

   

  
   

از . اغلب الزم است بخشهايي از يك تـصوير كـامال تيـره و بخـشهايي از آن كـامال درخـشان باشـند          

اما مراقب باشيد تا    . كنتراست براي جلب نگاه مخاطب به بخش خاصي از يك صحنه استفاده نماييد            

  .كل تلفيق را با كنتراست زياد تنظيم نكنيد
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بعدي بزرگترين مشكل آن است كه صحنه ها بيش از اندازه شـفاف و نـوراني       در متحرك سازي سه     

براي ممانعت از بروز اين مشكل بايد نورپردازي صحنه را با دقت انجام داده و مراقـب تـاثير                   . باشند  

بهتر است ابتدا صحنه را كامال تاريك نموده و سپس بتدريج نورها   . باشيد) Ambient(نور محيطي   

بهتـر اسـت هميـشه      . د تا نواحي مورد نظر در صحنه را با نـور مناسـب روشـن نماييـد                را اضافه كني  

  .تا نور در همة جهات پخش شود.  نورها تنظيم نماييدFalloffمقداري را براي پارامتر

نور در دنياي واقعي    . نور پردازي در محيط سه بعدي مجازي با نور پردازي دنياي واقعي تفاوت دارد             

شـبيه سـازي   . ش شده و رنگ و نور خود را درهمة جهات منعكس مـي سـازد          در جهات مختلف پخ   

در دنياي مجازي از شبيه سازيهاي رياضي منابع        . نورهاي واقعي در دنياي مجازي كار دشواري است       

  .نوري براي پخش نور استفاده مي شود

   

  )Negative apace(فضاي منفي

   

  
  

   
  .اصطالح فضاي منفي مربوط به نواحي داراي پيچيدگي كمتر در يك تصوير است

اما فضاي منفي به اندازة . اين فضا ناحيه اي را پر مي كند در تصوير در آن ناحيه حضور نداشته باشد

 براي ايجاد تاكيد و تمركز بـر بخـشهاي مـورد نظـر              از فضاي منفي  . خود موضوع اصلي اهميت دارد    

  .تلفيق استفاده نماييد

   

  ) Lighting(هنر نور پردازي 

فرايند عكاسي بسيار حـساس تـر از دوربـين          . همة حرفه ايها معتقدند كه نورپردازي نوعي هنراست       

يار شـما   هاي مجازي است كه در متحرك سازي سه بعدي استفاده مي كنيد اما گزينه هاي در اخت                

بعنوان مثال مي توانيد نورهايي ايجاد نماييد كه سايه نداشته باشند يا      . بيشتر از عكاسان عادي است    

اشيايي ايجاد كنيد كه تحت تاثير نورها نباشند يا نورهايي ايجاد كنيد كه هرگز شـدت تـابش آنهـا                    

  .كاهش نداشته باشد
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  دوربين ها وپرسپكتيو

   

    
   

ا دوربـين ر . مكان دوربين در صحنه بسيار مهم است و مي تواند حرفه اي بودن شما را نمايش دهـد          

مي توانيد آن را زير شي يـا بـاالي شـي قـرار            . مي توان خيلي نزديك يا خيلي دور از اشياء قرار داد          

به كمك ايـن  .  هستندAngle of viewدوربين هاي واقعي و مجازي داراي خاصيت زاوية . دهيد

يو نشان پرسپكت. خصوصيت مي توانيد يك دوربين با زاوية فراخ يا يك دوربين تله فوتو ايجاد نماييد   

هرچه فاصلة دوربين از صـحنه بيـشتر باشـد    . دهندة نماي ديد بيننده از يك صحنة سه بعدي است        

  .تاثير عامل پرسپكتيو بيشتر نمايان خواهد شد

   

  )Directing(اصول كارگرداني 

اشياء را مي توان در بستر زمان حركت داده يا شكل و رنگ آنها را دربستر زمان تغيير داده يا بجاي                     

فيلمبـرداري را قطـع نمـوده و       . غيير در اشياء مي توانيد دوربـين را جابجـا نمـوده و تغييـر دهيـد                ت

كـارگرداني فـيلم داراي     . تغييراتي را در صحنه ايجاد نموده و سپس فيلمبـرداري را از سـر بگيريـد               

  .اصولي است كه بهتر است پيش از شروع كارگرداني يك متحرك سازي سه بعدي از آنها آگاه شويد

   

  كات
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 مـي نامنـد و   Master shotدر ابتداي هر قسمت از فيلمبرداري يك تابلو قرار ميدهند كـه آن را  

  .مختصري از سكانس فعلي را بازگو مي كند

 شـامل دو نمـاي   Master shotاگر در يك سكانس چند كاركتر بـا يكـديگر تعامـل دارنـد فـريم      

اگـر دريـك   . بت به يكديگر را مشخص مي سازدمستقل از دو كاركتر است كه مكان استقرار آنها نس   

 استفاده نموده و تمام بـدن كـاركتر را   Wide Shotسكانس فقط يك كاركتر فعاليت دارد، آنگاه از

  .نمايش مي دهيم

   

  حركت در صحنه

در زنـدگي  . يكي از مشكالت اصلي متحرك سازان مراقبت از واكنش حركات در يـك صـحنه اسـت         

ا حركت ناگهاني داشته باشد، دوربين نيز با وي توقـف يـا حركـت خواهـد           واقعي اگر كاركتر توقف ي    

امـا هيچيـك از ايـن    . داشت و كل صحنة پشت زمينه نيز اين تغيير ناگهاني را منعكس مـي سـازد          

به همين دليل بايد نسبت به . فعاليتها بطور خودكار در يك متحرك سازي سه بعدي اتفاق نمي افتد

. اي واقعي هشيار بوده تا بتوانيد آنها را در دنيار مجازي شبيه سازي نماييد      ظهور ديناميك ها در دني    

در دنياي واقعي اگر كاركتر بخواهد بطرف عقـب چـرخش           . مركز ثقل كاركتر موضوعي حياتي است     

  .نمايد بطور خودكار يك ساق پا را در جهت معكوس چرخش ميدهد

  حركت دوربين 

دوديت و آزادانه انجام مـي گيـرد مـي توانيـد دوربـين را      حركت دوربين در دنياي مجازي بدون مح   

درون يك سوراخ كليد پرواز داده يا آن را با سرعت يك هواپيما حركت داده و بطور ناگهاني متوقف                   

اما اگر بخواهيد يـك صـحنة       .  دور در هر ثانيه بچرخانيد     100مي توانيد دوربين را با سرعت       . نماييد

  .ييد ناچاريد تا اصول حركت دوربين در دنياي واقعي را رعايت كنيد نما شبه واقعي را شبيه سازي

  

  

  اصول گرافيك كامپيوتري
   

در ادامة آموزش قبلي اگر تاكنون از برنامه هاي گرافيك كامپيوتري ماننـد فتوشـاپ يـا فـري هنـد                    

قسمت اما در اين    . استفاده نموده ايد پس با اصطالحات و روشهاي گرافيك كامپيوتري آشنا هستيد           

از درس برخي از اصطالحات و روشهاي عمومي مربوط به گرافيك كامپيوتري را براي شمار توضـيح               

  .مي دهم

   

  بردارها و پيكسلها

  :اجرا و ايجاد گرافيك كامپيوتري با دو روش متفاوت امكان پذير اشت

 در روش برداري يك نقطه در تصوير توسـط يـك خـط            . و روش پيكسلي    ) Vector(روش برداري   

مي توانيد خطهاي برداري را بدلخواه ادامـه        . برداري به نقطة بعدي در همان تصوير مرتبط مي شود         
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خطهـا و نقـاط انتهـايي       . داده و سپس انتهاي خط را بسته و محيط داخل آن را رنگ آميزي نماييد              

ا آنها در نقاط با مختصات مطلق در فضاي طراحي قرار دارنـد و بهمـين دليـل مـي توانيـد خطهـا ر                   

  .بسادگي تغيير مقياس و اندازه دهيد

برنامـه هـايي    . اين روش براي ايجاد لوگوها و آرم ها و گرافيك هاي تحت وب بسيار مناسـب اسـت                 

 از همين روش براي ايجاد گرافيك كامپيوتري استفاده Illustratorمانند كورل دراو يا فري هند يا 

  . مي كنند

ارضلعي كوچك بـه نـام پيكـسلها بـراي سـاخت تـصاوير              اما در روش پيكسلي از تعداددي نقاط چه       

Bitmap     هر نقطه ممكن است يك رنگ متفاوت اختيار نموده و به كمك آرايه             .  استفاده مي كنيم

هرچـه پيكـسل در   . هاي گوناگون از اين نقاط مي توانيد تصاوير يا عكسهاي دلخواه را ايجاد نماييـد          

تعداد پيكـسلهاي  . زرگتر و كيفيت آن بهتر خواهد بوديك تصوير بيشتر باشد حجم فايل آن تصوير ب   

  . آن تصوير مي نامندResolutionقرار گرفته در يك تصوير را كيفيت يا

اگر يك تـصوير    . مانند تصاوير برداري قابليت مقياس پذيري ندارند       ) Bitmap(اما تصاوير پيكسلي    

اييـد، آن تـصوير بـه شـكل پيكـسل           پيكسلي را بيش از اندازه بزرگ نموده يا بر روي آن تمركـز نم             

 از ايـن روش بـراي   Corel photo-paintبرنامه هايي مانند فتوشاپ يا . پيكسل ظاهر خواهد شد 

  .ايجاد گرافيك كامپيوتري استفاده مي كنند

اما روشهاي فشرده سازي فايلهـا      .  نسبت به فايلهاي برداري حجم بزرگتري دارند       Bitmapفايلهاي  

 از هر دو نوع فايل گرافيكي استفاده Maya  در محيط. يادي برطرف نموده انداين مشكل را تاحد ز  

ممكن است يك لوگو را به روش برداري ايجاد نموده و يك پالن كف دو بعدي را از برنامة . مي شود 

 استفاده نموده يا Mayaمي توانيد از فايلهاي برداري در محيط .  وارد كنيدMayaاتوكد به محيط  

البتـه در   .  وارد كنيـد   Mayaرا بعنوان الگـوي مدلـسازي بـه محـيط           ) پيكسلي  (بعدي  شكلهاي دو 

 نيز Mayaخروجي نهايي .  استفاده مي كنيدBitmap سه بعدي بيشتر از فايلهاي       متحرك سازي 

  . استBitmapاز نوع ) پس از رندر( 

   

  دو بعدي و سه بعدي

 يكـديگر اشـتباه بگيريـد چـون بيـشتر           ممكن است گرافيك دو بعدي و سه بعدي كامپيوتري را بـا           

هنرمندان از ابزارهاي دوبعدي براي ايجاد ظاهر سه بعدي استفاده مي كنند هنگاميكـه از گرافيـك                 

سه بعدي حرف مي زنيم منظور ما يك فضاي مجازي داراي سه بعد كامل است كه اشياء و دوربين                    

 Z  وY و Xابعاد سه گانه را با حروف . دها و نورها را مي توان درون اين فضا جاي داده يا حركت دا

  .مي شناسيم 

 تغيير دهيد، سه شاخك كمكي اطراف آن شي ظاهر Mayaهنگاميكه مي خواهيد شي را در محيط    

  .مي شوند كه نشان دهندة ابعاد سه گانه هستند

صـحنة سـه   . اما كدام حرف معرف كدام جهت است؟ اين موضوع بيشتر مربوط به خود كـاربر اسـت   

 كه از پايين به باال امتداد Y است كه از چپ به راست امتداد دارد و يك محور           X شامل محور    بعدي
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 اضافه مي شود كه عمق صحنه را از داخل بطرف بيرون نشان Zدر فضاي سه بعدي يك محور . دارد

  .ميدهد

   
Input and output   
جازي را از آن ايجـاد مـي      با يك صحنة خالي كار ميكنيد و دنياي م         Mayaبيشتر اوقات در محيط     

هنگاميه صحنه را تكميل مي كنيد، يك تصوير ساكن يا يك مجموعه از تصاوير ساكن را رندر  . كنيد

 دو بعدي از صحنه را براساس ديد دوربين و بـا احتـساب              Bitmap يعني برنانه بايد يك      -مي كنيد 

راي ايجاد متحرك سازي از مجموعه ب. نورها و رنگها و مواد مربوط به اشياء محاسبه و بازسازي نمايد

مي توانيد خروجـي  . اي از تصاوير ساكن استفاده نموده و آنها را بترتيب و پي در پي اجرا مي كنيم            

  .نهايي متحرك سازي را بعنوان يك فيلك سينماي يا ويديويي تنظيم نماييد

را با رندر صـحنه      مشاهده مي كنيد     Mayaنماهاي سايه دار كه به سرع در فضاي كاري سه بعدي            

به كمك يك كارت گرافيكي جديد مي توانيد يك تصوير با كيفيـت بـاال را در زمـان         . اشتباه نگيريد 

هر نسل جديد از كارتهـاي ويـديويي نويـد بخـش افـزايش كيفيـت و ظرفيـت                   . واقعي ايجاد نماييد  

اري بهرحـال از    نماهاي سايه زده گرافيك كامپيوتري هستند اما دستيابي به كيفيت رنـدر نـرم افـز               

  .طريق كارتهاي گرافيكي ناممكن است

 وارد يا از اين محيط خارج       Maya  اغلب الزم است تا اطالعاتي مانند تصاوير يا طرحها را به محيط           

هر بار كه بخواهيد يك تصوير را بعنوان يك ماده به يك سطح نسبت دهيد ، بايد آن تصوير . نماييد 

هر بار كه بخواهيد يك تصوير را رندر نموده و نگهداري نماييـد   . اييدرا در محيط برنامه بارگذاري نم     

  .بايد آن را بعنوان يك فايل ذخيره نماييد

ايجاد نمـوده يـا اشـياء فيزيكـي         ) از طريق اسكن    ( در ضمن مي توانيد صحنه هايي از اشياء واقعي          

  . ايجاد نماييدMayaواقعي را از اشياء مدلسازي شده در محيط 

   
  اي سه بعدياسكنره

اسكنرهاي ليزري با سرعت و البته هزينه زياد به شما امكان مي دهند تا يك مدل ماشين را با دقت                 

  .سه بعدي اسكن نموده و به محيط برنامه وارد نماييد

 ارايـه مـي   Point cloudاطالعات جمع آوري شده از اسكن ليزري به شكل يك آرايه موسـوم بـه   

كنرها انواع فايلهاي بزرگي است كه براي استفادة از آنهـا بايـد آنهـا را                حاصل كار اين نوع اس    . شوند  

  .ويرايش نماييد

   
  پرينترهاي سه بعدي

هر شي ايجاد شده در محيط يك برنامه سه بعدي را مي توانيد به كمك پرينترهاي سـه بعـدي بـه              

  . معروف استLaser sinteringفن آوري پيشرو در اين زمينه به . يك شي فيزيكي تبديل نماييد

  

   



 ٢٢                                                                آموزش نرم افزار مايا

  فرمت فايلها

اما انواع فرمتهـا    .  است Bitmap به شكل فايلهاي دو بعدي       Mayaبرنامة  ) خروجي( حاصل نهايي   

  . پشتيباني شده استMayaدر محيط 

برخي فرمتها بطور خود    . قبل از استفاده از اين فرمتها بايد با خصوصيات و روش كار آنها آشنا شويد              

  : عبارتندازMayaفرمتهاي فايل مورد پشتيباني .  را حذف مي كنندكار اطالعاتي از تصوير

ONEBIT:  

دارند اين تصاوير شبه تصاويرفكس     ) سياه وسفيد  ( OFF يا   onدراين نوع فرمت پيكسلها دو حالت       

  .شده هستند

Grayscale:  

(  Valueدراين نوع فرمت هيچگونه اطالعات رنگ براي تصاوير ذخيره نمـي شـوند و فقـط مولفـة            

 سـطح سـاية   256بطورمعمـول  . بـراي تـصاوير ذخيـره خواهـد شـد       ) HSVماننند سيـستم رنـگ      

  .خاكستري در هر تصوير ايجاد مي شود

Paletted:  

  .دراين نوع فرمت از تعداد محدود رنگها براي ايجاد تصاوير استفاده مي شود

True color  
 سايه از رنگ را بـراي هـر         265ام تا    بيتي استفاده مي شود كه هركد      8در اين نوع فرمت از بايتهاي       

 ميليون رنگ توليد نمـوده و بـراي         16اين فرمت حداكثر    .  توليد مي كنند   Rgbيك از عناصر رنگ     

  .شبيه سازي يك تصوير مناسب است

48-Bit color  
. (  بيت اطالعات براي ايجاد رنگ تـصوير اسـتفاده مـي شـود             48 بيت از    24دراين نوع فرمت بجاي     

 Greenو   Red سـايه بـراي هـر مولفـه     65000بنابر اين حداكثر )  بيت 16ل رنگ براي هر كانا

  . بيتي توليد مي شود24 مي توان ايجاد نمود كه فايلي با حجم دو برابر blueو 

امـا بايـد مراقـب باشـيد كـه سيـستم       . فايلهاي تصاوير را به روشهاي گوناگون مي توان فشرده نمود     

برخي روشها اطالعات تصوير را كاهش مي دهند تا حجم . مي كند فشرده سازي به كدام روش عمل       

 كاهش حجم فايل    Non-lossyروشهاي  .  مي نامند    Lossyاين روشها را    . فايل را كوچكتر نمايند   

را از طريق حذف اطالعات تكراري انجام مي دهند و بدين ترتيب بازسازي فايل همـواره بـا كيفيـت           

  .اصلي خواهد بود

كه به ساير تصاوير اضافه مي كنيد ممكن است يك كانال آلفا داشته   Mayaده در تصاوير توليد ش

كانال آلفا يك خصوصيت اضافي براي هر پيكسل است كه به كمـك آن مـي توانيـد ميـزان             . باشند  

رنـدر    Mayaبعنوا مثال مي خواهيد يك كاركتر را در محيط          . پشت نمايي پيكسلها را تغيير دهيد     

اما كار مشكلي است كه كـاركتر را بـر روي   . را بر روي يك فيلم واقعي قرار دهيد نموده و سپس آن     

كانال آلفا دراين شرايط به شما امكان مي دهـد تـا ماسـك مربـوط بـه               . تك تك فريم ها قرار دهيد     

بهتر است توالي تصاوير را با فرمتـي ذخيـره          . شكل آن كاركتر را يكجا و به سرعت دستكاري نماييد         

  .از حضور يك كانال آلفا در تصوير پشتيباني داشته باشدنماييد كه 
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  : به قرار زير هستندMayaفرمتهاي فايل تصويرمورد پشتيباني 

Alias pix  
  . سازگاري داردMaya است كه با فرمت نسخه هاي قبلي True colorيك فرمت از نوع  

Avi:  

براي .  استفاده مي كندLossy است كه از روش فشرده سازي True colorيك فرمت فيلم از نوع 

سـاير فرمتهـاي رايـج فـيلم     . رندر يا ذخيره يك فريم هرگزي از فرمتهاي فايل فيلم استفاده نكنيـد            

 قـرار ندارنـد و   Maya اما اين نوع فرمتها مـورد پـشتيباني   Quick time mov mpgعبارتند از 

  .جي استفاده نماييدبراي استفاده از اين نوع فرمتها از يك نرم افزار سوم بعنوان ميان

Cineon:   

 خروجي بر روي فيلم ها ي   است كه از آن براي ايجادTrue colorيك فرمت تصوير ساكن از نوع 

  .ليتوگرافي استفاده مي شود

Epc:   

استفاده مي شود در عين     ) مانند لوگوها   ( يك نوع فرمت فايل است كه بيشتر براي فايلهاي برداري           

  . را داردBitmap حال امكان تعبية تصاوير

Gif :  

 Gif از فرمـت     Mayaامـا   .  كه بيـشتر بـراي وب اسـتفاده مـي شـود            Palettedيك فرمت از نوع     

  .متحرك سازي شده پشتيباني ندارد

Jpeg:   

ايـن فرمـت از كانـال آلفـا در     .  استLossy يا روش فشرده سازي True colorيك فرمت از نوع 

  .تصوير پشتيباني ندارد

Maya  iff:   

 است اين فرمت مي تواند يـك كانـال آلفـا را در    Maya مخصوص True color فرمت از نوع يك

  .برداشته باشد

Maya 16 iff:   

همچنـين مـي   .  اسـت  B و G و  R بيت اطالعات رنگ براي هـر كانـال   16 بيتي با 48يك فرمت 

  .توانيد يك كانال آلفا براي تصوير داشته باشيد

Quanted yuv:   

 Yuv را به يك مدل رنگ ديگر موسـوم بـه   Rgb است كه تصاوير True colorع يك فرمت از نو

  .اين مدل براي كدبندي ويديو مناسب است. تبديل مي سازد

  

  

Rla:  
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 است كه اطالعـات اضـافي ماننـد عمـق تـصوير را نگهـداري مـي        True colorيك فرمت از نوع  

  اين فرمت نيز امكان نگهداري كانال .كند

  . را داردآلفا براي تصوير

Sgi  :  

مـي  .  اسـت Silicon graphics مخـصوص ايـستگاههاي كـاري    True colorيك فرمت از نوع  

  .توانيد يك كانال آلفا براي تصوير نگهداري نمايد

Soft image pic:   

.  استSoft image كه مخصوص برنامة متحرك سازي سه بعدي True colorيك فرمت از نوع 

  .لفا استاين فرمت شامل يك كانال آ

Targe:   

اين فرمت شـامل يـك   .  است كه بيشتر براي رندر استفاده مي شودTrue colorيك فرمت از نوع 

  .كانال آلفا است

Tiff:  

  . و غير فشرده استTrue colorيك فرمت از نوع 

Tiff 16:   

  .شامل يك كانال آلفا است.  است Tiff بيتي از فرمت 48يك فرمت رنگ 

Windows bmp:   

  .اما فاقد كانال آلفا است.  است Tiff و مشابه True colorمت غير فشرده از نوع يك فر

براي ايجاد خروجي به فيلم يا ويديو بهتـر  .  استفاده مي كنند  Lossyفرمتها از روش فشرده سازي      

بدين ترتيـب دههـا و شـايد صـدها و هزارهـا فايـل             .  استفاده نماييد  Tga يا   Tiffاست از تواليهاي    

  . و تسلسلي دندر شده و داخل ديسك سخت ذخيره مي شوندانفرادي

  

  

در اين درس مي خواهيم شما را با مايا و محيط آن آشنا كنيم در اين قسمت بـا پانـل هـا و نحـوه                          

  : حركت و تعامل در مايا را خواهيد آموخت 
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اولين قسمت كه مي خواهيم براي شما معرفي كنم قسمتي است كه رابطه اصلي براي تغيير اشيا در 

 در اين رابطه شما مي توانيد امام خصوصيات يك Attribute Editorمحيط نرم افزار است به نام 

مي توانيد ايـن منـو را     Ctrl aبازدن كليد . شي كه قابل تغيير باشد را در دست رس داشته باشيد 

  . مشاهده نماييد 
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 اسـت  Channel Boxقسمت بعدي كه در دروس قبل با آن به صورت خيلي مختصر آشنا شديد 

  . هاي فعلي شي منتخب است كه براي مشاهده متغيير ها و پارامتر

   
   
   

Hot Box :  از خاصيت هايي است كه مورد توجه كاربران مايا قرار دارد بـه  ) منوي ميانبر ( اينمنو

 اين منو ظاهر مي شود و تمـام منوهـا و مـاژول هـا در                 Spaceاسن صورت كه با نگه داشتن كليد        

  . سراغ منوي مورد نياز خود برويد موجود مي باشد و شما مي توانيد مستقيم بهHot Boxداخل 

   
Tumble :            به كمك اين گزينه مي توانيد در درون نماها پيمايش نماييد يعني نماهـا را بچرخانيـد

 و كليك كردن به وسيله دكم چپ ماوس مي توانيد در صحنه چرخش داشته Altكه با گرفتن كليد

 < view> camera toolدارد البتـه خـود فرمـان در منـو هـاي بـاالي نمـا هـا وجـود          . باشيد 

Tumble   
   

Trace :       به كمك اين گزينه مي توانيد حالتPaning   را درصحنه داشته باشيد يعني مـي توانيـد 

در واقع نماها را به سـمت چـپ   . بدون تغيير زاويه و همچنين بزرگنمايي در صحنه پيمايش نماييد  

  . راست باال و پايين حركت مي دهد 

   
 و زدن كليد وسط ماوس اين خاصيت فعال مي گردد البتـه خـود فرمـان در     Altد  بانگه داشتن كلي  

البته در جلوي هر يك از فرمان ها يك < Trace    view> camera tool:منوي زير وجود دارد 

  . جعيبه وجود دارد كه به كمك اين گزينه مي توان تنظيمات فرمان را تغيير داد

   
Dolly :       توان حركت   به وسيله اين فرمان ميZomming       در واقـع مـي   .  را در صحنه انجـام داد

 و زدن كليـد  Altتوان دوربين را به درون يا بيرون يك صحنه حركت دهيد و با نگه داشـتن كليـد         

  : اين گزينه در منوي زير قرار دارد . سمت راست ماوس مي توان از اين قابليت استفاده نمود 

 view> camera tool >Dolly   
   

Zoom  :  به كمك اين كادر انتخابي مي توانيد يك قسمت را به صورت يكجا بزرگنمايي نماييد كـه

 و درگ كردن در صحنه يك كادر ايجاد مي شـود كـه محـدوده بـزرگ         Ctrl و   Altبا گرفتن كليد    

   .Zoom inو چپ به راست   Zoom outاز راست به جپ . نمايي را مشخص مي نمايد 
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Wire Frame mode :    حالتي از مشاهده يك صحنه به شكل خطهايي كه شبيه قابهـاي سـيمي

  .هستند 

   

  
   

Shaded mode   :  حالتي از مشاهده شكلهاي هندسي در يك صحنه است كه نوعي رندر تعـاملي

 را مي توان با حالت    Maya مي دهد هر يك از پانل هاي ديدگاه در محيط            را در اختيار بيننده قرار    

Wire Frame يا Shaded  تنظيم نمود .  
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  . نا خواهيم كرد در اين قسمت شما را با كليدهاي ميانبر مايا آش

F :  به كمك اين كليد تمركز بدرون يا بيرون شي منتخب را انجام مي دهد .  

   

  
   

  . تبديل مي كند فشار كليد فاصله خالي به ديدگاه فعال را به حالت تمام صفحه و يا بالعكس 

   
  .  منتخب را با جزئيات اندك نشان مي دهد NURBSشي  : 1

  .  منتخب را با جزئيات متوسط نشان مي دهد NURBSشي  : 2

  .  منتخب را با جزئيات زياد نشان مي دهدNURBSشي  : 3

  . در ديدگاه فعلي را فعال مي كند  ) Wire Frame( حالت نمايش قاب سيمي  : 4

  .در ديدگاه ايجاد مي كند  ) Shaded( مايش سايه دار حالت ن : 5

  . حالت نمايش سايه دار و بافت دار در ديدگاه فعلي را فعال مي كند : 6

  .نورهاي داخل صحنه رافعال مي كند  : 7

W :  حالت جابجايي شي مورد منتخب را فعال مي كند .  

E :  حالت چرخش شي منتخب را فعال مي كند .  

r : اس دهي شي منتخب را فعال مي كند حالت مقي .  

t :  حالت دستكاري شي منتخب را فعال مي كند .  

F2 :  ماژول متحرك سازي صحنه را روشن مي كند .  

F3 :  ماژون مدلسازي را فعال مي كند .  

F4 :  ماژول ديناميك ها را فعال مي كند .  

F5 ماژول رندر را فعال مي كند  .  

Ctrl + Z :  گرفته شده را لغو مي كند عمليات انجام .  
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داراي منوهاي مخصوص بـه خـود       ) پانل  ( در محيط مايا هر يك از نماها        : ذخيره سازي ديدگاه ها     

 ديگر مراجعه كنيد ولي از فرم و زاويه همـين نمـا             هستند گاهي الزم است براي تغيير شي به زاويه        

در اينجا مي توانيد نماي خود را ذخيره سـازي نماييـد تـا دوبـاره بعـد از                   . راضي وبه آن نياز داريد      

  :  اين منو مراجعه نماييد  براي اين فعاليت به. تغييرآن بتوانيد دوبازه از آن استفاده نماييد 

   

  
   

View > Book mark > Edit Book mark       در اين قسمت مي توانيـد يـك نمـا را ذخيـره

 مورد نظر خود را براي صحنه ذخيره شده تعيـين             مي توانيد نام   Nameدر قسمت   . سازي نماييد   

 صحنه ذخيره مي شود براي بازيابي صحنه ذخيره شـده دوبـاره بـه    Apply  نماييد و با زدن دكمه 

  . همين منو مراجعه نماييد و بر روي نام نماهاي ذخيره شده كليك كنيد تا دوباره بازيابي شود 

   
در اين قـسمت فرمـان      . وجود دارد   ) پانل  ( در باال در رابطه با منوهايي صحبت كرديم كه در نماها            

  : اي شما توضيح خواهيم دادهاي اين قسمت را بر
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در قسمت باال شي تعدادي منو مشاهده مي كنيم كـه ايـن پانـل هـا يـك قـدرت                   ) پانل ها   ( نماها  

مضاعف به نرم افزار داده است يعني مي توان به صورت اختصاصي براي هر يك از نماهـا تنظيمـات                    

  . خاص خودشان را داشته باشيد 

رات در نماهـا و همچنـين بـراي اجـراي عمليـات فرمـان هـاي        در اين منوها فرمان هايي براي تغيي     

  . مختلف وجود دارد 

 را باز كرده و آن را بررسي مي كنيم در اين منو سه گزينه مهم وجود Viewاولين منو يعني منوي 

  : دارد كه عبارتند از 

   

  
   

Look at select :  شي منتخب را در مركز ديد و توجه شما داخل ديدگاه فعال قرار مي دهد .  

Frame selctior :   به كمك اين فرمان شي منتخب را مورد تمركز قرار داده و در ضمن پيرامـون

  . حه كليد مي باشد  از روي صفFآن را داخل ديدگاه نشان مي دهد و كليد ميانبر آن معادل 

Frame All :    به كمك اين گزينه همه اشيا داخل ديدگاه را نمايش مي دهد كه كليـد ميـانبر آن

  .  مي باشد Aمعادل كليد 
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 آنهـا را توضـيح        اين منو شامل دو گزينه مهم است كه در زير          . است   Shadingدومين منو منوي    

  . خواهم داد 

Wire Frame  و 4كه معدل كليد Smooth shade all مي باشد كه در قبل 5 كه معادل كليد 

  . آنها را توضيح داديم 

   

  
   

  .  شامل گزينه هاي استفاده از نورها در گزينه هاي ديدگاه فعلي است Ligtingمنوي 
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ا فعال نموده است اما مي  بطور پيش فرض نمايش همه مولفه ها داخل ديدگاه فعلي ر  showمنوي  

 فاقد عالمت نماييد تا آن مولفه پنهان گردد showتوانيد مدخل مربوط به هر مولفه را داخل منوي 

 را فاقد عالمت نماييد تا همـه اشـيا از نـوع دوربـين در        Camerasبعنوان مثال مي توانيد مدخل      . 

  . ديدگاه پنهان شوند 
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سـه گزينـه اول   . است ) ديدگاه (  شامل گزينه هايي براي تنظيم عملكرد خود پانل    Panelsمنوي  

  . آنچه را در پانل نماي سه بعدي مشاهده مي كنيد تعيين مي كنند 

م يتوانيـد از    . يد را در ديدگاه فعال مي سـازد          نماي پرسپكتيو جد   prespectiveگزينه اول يعني    

  . نماي پرسپكتيو موجود استفاده نموده و يا يك نماي پرسپكتيو جديد ايجاد نماييد 

   به شما امكان مي دهد تا هر يك از نماهاي ارتوگرافي مانند Orgthographicگزينه دوم يعني 

Side , Front , top  ا گزينه فرعي را در ديدگاه فعلي ايجادنموده يNew  را كليك نموده و يـك 

  . نماي ارتوگرافي سفارشي از صحنه در اين ديدگاه ايجاد نماييد 

 به شما امكان مي دهـد تـا صـحنه را از ديـد شـي      Look through selectedگزينه سوم يعني 

  . منتخب در ديدگاه فعلي را مشاهده نماييد 

كان مي دهند تـا صـفحه بنـدي ديگاهـا را بطـور               به شما ام    Panelsسه گزينه بعدي داخل منوي      

 به شما كمك مي كند تا تقسيم بنـدي ديگـاه هـا را در فـضاي     Layoutsكامل تغيير دهيد گزينه  

  .  را بدلخواه تغيير دهيد Mayaكاري 

  

  

  Mayaتعامل در محيط 
   

ايجـاد و  وقت آن رسيده كـه  .  و عناصر تشكيل دهنده آن آشنا شده ايد Mayaاكنون كه با محيط    

مقدمات الزم براي فصل بعدي را در اختيار شما قـرار مـي             . تعامل با اشيا در اين محيط را بياموزيد         

آنچـه  . را ايجاد و سازماندهي نماييـد    Mayaدهيم تا بتوانيد اولين متحرك سازي خود در محيط 

  : در اين فصل مي آموزيد 

   
  ورها و دوربين ها شامل اشيا و ن: ايجاد عناصر الزم براي يك صحنه 

   
شامل روشهاي گوناگون انتخاب اشيا و نورها و دوربـين هـا و             : انتخاب نمودن عناصر در يك صحنه       

  . ساير قسمتهاي يك صحنه 

   
  شامل جابجايي و چرخاندن و تغيير مقياس عناصر داخل صحنه: تبديل و تغيير در عناصر صحنه 

   
  . ردن اشيا موجودشامل روشهاي كپي ك: تكثير عناصر در صحنه 

   
شامل چرخاندن و تغيير مقياس اشيا حول يك نقطه  ) : Pivot Points( تغيير و اصالح نقاط اتكا 

  . و تغيير اين نقطه ) نقطه لنگري ( اتكا 
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ممكن است بخواهيـد ارتبـاط خاصـي بـين عناصـر در يـك        ) : Hierarchy( ايجاد سلسله مراتب    

 مراتب ايجاد نماييد كه اشيا پايين تر از تغييرات اشيا باالتر تبعيت صحنه ايجاد نماييد تا يك سلسله

  . داشته باشند 

   
ل پانلها مي توانيد ديدگاههاي متنوع سه بعدي ايجاد نماييد تـا            داخ : ايجاد حالتهاي نمايش اضافي     

  . بررسي و كنترل عناصر و حركات داخل صحنه را از زواياي گوناگون انجام دهيد 

  كليدي اصطالحات 

   
ارتباطاتي بين عناصر داخل يك صحنه كه سبب مي شود شي قرار  : Hierarchy) سلسله مراتب ( 

گرفته در باالي سلسله مراتب كليه حركات و تغييرات خود را به اشيا پـايين تـر در سلـسله مراتـب                    

  . ديكته نمايد 

   
  . يير مقياس تغييرات و تبديالت شامل جابجايي و چرخش و تغ : Transformتبديل 

   
اصطالحي جامع براي معرفي هر چيزي كه بتوان در  : Scene element) يك شي ( عنصر صحنه 

  . يك صحنه قرار داد كه شامل اشيا و نورها و دوربين ها و غيره است 

   
  .عنصر اصلي و باالتر در يك سلسله مراتب موجود بين عناصر در يك صحنه  : Parent) پدر ( 

   
  عضو فرعي و پايين تر در يك سلسله مراتب موجود بين عناصر در يك صحنه  : Child) فرزند ( 

   
مي تواند حركات و تبديالت مستقل داشته باشد اما هر تبديل يـا حركـت در عـضو پـدر نيـز بطـور             

  . خودكار به عضو فرزند تاثير دارد 

   
 شـي حـول آن نقطـه اجـرا     نقطه اي كه چرخش يا تغيير مقياس هر ) : Pivot point( نقطه اتكا 

  . اين نقطه همان جايي است كه دتگيره هاي تبديل بر روي شي ظاهر مي شوند . خواهد شد 

يك گزينه براي سازماندهي صحنه كه يك گره جديد ايجاد نموده و همه عناصر      ) : Group( گروه  

  . عضو گروه از تبديالت گروه اصلي تبعيت دارند 

   
عي خاص از تكثير يك شي مي تواند تبديالت منحصر بفرد را داشته باشد              نو ) : Instance( نمونه  

  .ودر عين حال از تغييرات شي اصلي نيز تاثير مي پذيرد 

   
گزينه اي كه فعال بودن آن سبب مي شود تا حركات اشاره گر ماوس داخـل              ) : Snap( چسباندن  

 سبب چسبيدن اشاره گر Grid snappingبعنوان مثال فعال بودن . صحنه به نقاط خاص بچسبد 

  . نقاط مشبك داخل صحنه خواهد شد 
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  كليد هاي ميانبر 

  . حالت ويرايش نقطهاتكا را فعال يا غير فعال مي كند  Insertكليد 

  .  امكان انتخاب با كمند را ايجاد مي كنند Q و Ctrlكليدهاي 

  . ند  انتخاب شي را انجام داده يا لغو مي كSelect و دكمه Shiftكليد 

  .  ايجاد رابطه پدري بين دو شي Pكليد 

  .  قطع رابطه پدري بين دو شي P و Shiftكليدهاي 

  .  امكان چسپاندن موقت اشاره گر به مشبك را ايجاد مي كند Xكليد 

  .  امكان چسپاندن موقت اشاره گر به منحني ها را ايجاد مي كند Cكليد 

  . قاط را ايجاد مي كند  امكان چسپاندن موقت اشاره گر به نVكليد 

  .  تكثير شي منتخب را انجام مي دهند D و Ctrlكليدهاي 

   

  
   

  ايجاد اشيا 

Maya   ايجاد مي 0,0,0 بطور پيش فرض همه اشيا جديد را در مركز فضاي مجازي يعني در نقطه 

انواع اشياي اصلي كه در محيط برنامه مـي        . سپس مي توانيد شي ايجاد شده را جابجا نماييد          . كند  

   Surfaces و polygon و NURBS.  فهرست شده اند Createتوان ايجاد نمود داخل منوي 

Subdivision و ligthts و Cameras و Text . اي بيــشتر ايــن انــواع داراي كادرهــاي گزينــه 

  . هستند پس مي توانيد خصوصيات پيش فرض آنها را تغيير دهيد 

 و  Deformers و   Jointsالبته عناصر ديگري ممكن اسـت در يـك صـحنه ايجـاد نماييـد ماننـد                  

Lattices دو عنصر .  كه رندر نمي شوند اما در مراحل مدلسازي يا متحرك سازي به آنها نياز داريم
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 قـرار نـدارد عبارنتـد از        createا صحنه را دارند و نام آنهـا در منـوي            ديگر كه قابليت دندر همراه ب     

Particles ) و ) ذره هاPaint effects   

   ) Primitives( ايجاد شكلهاي اصلي 

مـشاهده    Subdivision surface يـا  polygon يا NURBSانواع اشيايي كه زير گزينه هاي 

را شـكلهاي اصـلي يـا     ) Tours يـا  Planeيا  Cylinder يا Cube يا Sphereمانند ( د مي كني 

ممكن است بنظر برسد كه اين شـكلها بـراي شـروع فراينـد مدلـسازي مناسـب                  . ابتدايي مي نامند    

  . مي توانيد از يك شكل اصلي يك مدل پيچيده بسازيد  Mayaنباشند اما پس از تسلط بر ابزارهاي 

  

  

كنيد آن شي بطور خودكار انتخـاب مـي          ايجاد مي    Mayaهنگاميكه يك شكل اصلي را در محيط        

  .شود و مي توانيد به پارامتر هاي ساخت شي دسترسي داشته باشيد 

  

  

  ايجاد نورها

  
 هيچ نوع شكل هندسي ايجاد      Maya ايجاد مي كنيد در واقع       Mayaهنگاميكه نورها را در محيط      

. بش منبع نوري است   آيكون نور كه داخل صحنه مشاهده مي كنيد فقط نشانگر مكان تا           . نمي كند   

  . اين آيكون در واقع يك نگهدارنده بوده و رندر نخواهد شد 

 و  Directional –براي سه نوع از اين نورهـا        .  مي توان ايجاد نمود    Mayaشش نوع نور اصلي در      

Spot و Area – مي توانيد مقياس آيكونها را تغيير دهيد  .  

استفاده   Scaleمي توانيد از ابزار ) نقطه اي  ( Spotو ) جهت دار  ( Directional براي نورهاي

بايد آيكون آن را مقياس دهي كنيد   ) Area( براي نور ناحيه اي     . نموده تا آيكون را بزرگتر نماييد       

امـا نورهـاي   . تا دامنه بيروني ناحيه افت نور را تنظـيم نماييـد         . تا ميزان تابش نور را افزايش دهيد        

Point   وAmbientمي توانيد با ابزار  را نScale   بزركتر نماييد و آيكونهاي معرف ايـن نورهـا در 

  . نورها را بطور كامل در فصلهاي آينده توضيح خواهيم داد . اندازه ثابت مي مانند 
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  بين ها ايجاد دور

  .  مي توان ايجاد نمود Mayaسه نوع دوربين در محيط 

Camera   
Camera and Aim   

Camera , Aim and up   
هنگاميكه يكنوع دوربين ايجاد مي كنيد آيكون آن دوربين شبيه دوربـين فيلمبـرداري و در مركـز                  

  مي توانيد آيكون اما .اين آيكون مانند آيكون نورها رندر نخواهد شد . صحنه ظاهر خواهد شد 

   
دوربـين هـا   . دوربين رامقياس دهي نماييد تا انتخاب دوربين در صـحنه را سـاده تـر انجـام دهيـد             

  .وعملكرد آنها را در فصلهاي آينده بطور كامل توضيح خواهم داد 

  انتخاب اشيا 

شرفت پـروژه  همزمان با پي. قبل از ايجاد تغيير در يك عنصر داخل صحنه بايد آن را انتخاب نماييد              

. در يك صحنه انواع اشيا را ايجاد مي كنيد و ممكن است انتخاب دقيق شي مورد نظر مشگل شـود   

  .  روشهاي مناسبي براي انتخاب اشيا دلخواه در اختيار شما قرار داده است Mayaاما برنامه 

  انتخابهاي انفرادي 

ي در حالت قاب سيمي نمـايش  اگر ش.  روي هر شي سبب انتخاب آن شي مي شود  يكبار كليك بر  

رنگ قاب سيمي بطور . بايد بر روي يكي از خطهاي تشكيل دهنده آن كليك كنيد . داده شده باشد 

امـا اگـر شـي در حالـت         .ز تبديل مي شود تا بدانيد آن شي انتخـاب شـده اسـت               پيش فرض به سب   

Shaded را انتخاب نماييد هر جايي بر روي سطح شي كليك كنيد تا آن,  نمايش داده شده باشد  .

. در اين حالت حالت قاب سيمي شي منتخب آشكار خواهد شد تا بدانيد آن شي انتخاب شده است                   

  . اما براي لغو انتخاب شي منتخب كافي است هر جايي بيرون از آن شي يكبار كليك كنيد 

  افزودن و كاستن انتخابها 



 ٣٨                                                                آموزش نرم افزار مايا

 مجموعه منتخـب فعلـي روشـهاي گونـاگون     براي افزودن به انتخابهاي موجود يا كاستن يك شي از     

  . وجود دارد 

 را نگهداشته و بر روي يـك شـي ديگـر كليـك              Shiftكليد  , در حاليكه شي را انتخاب نموده ايد        -

در حاليكه چند شي را همزمان انتخاب       . كنيد تا شي جديد را نيز به مجموعه منتخب اضافه نماييد            

بر روي يـك شـي كليـك كنيـد تـا آن شـي را از مجموعـه                را نگهداشته و     Shiftكليد  , نموده ايد   

  . آخرين شي منتخب در يك مجموعه منتخب به رنگ سفيد ظاهر مي شوند . منتخب خارج نماييد 

 را نگهداشته و شي مورد نظر ctrlبرايلغو انتخاب يك شي در يك مجموعه منتخب مي توانيد كليد -

  . را كليك كنيد 

 را نگهداشـته و بـر روي شـي          Ctrl و   Shiftعه منتخب كليـدهاي     براي افزودن يك شي به مجمو     -

  . مورد نظر كليك كنيد 

 كليـد ) يعني تبديل اشيا منتخب به اشيا غير منتخـب و بـرعكس   ( براي معكوس نمودن انتخاب -

Shift را نگهداشته و بر روي شي موردنظر كليك كنيد  .  
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    Editگزينه هاي انتخاب در منوي 

 همـه  Select allگزينـه  .  بخشي از گزينه ها مربوط به عمليات انتخـاب اسـت   Editداخل منوي 

 به شما امكان مي Select all by typeگزينه . اشيا موجود در صحنه را همزمان انتخاب مي كند 

  . را همزمان انتخاب نماييد ) مانند نورها يا دوربين ها ( هد تا همه عناصر از يك گروه د

بدين ترتيـب كـه شـي منتخـب از     .  انتخاب انجام شده را معكوس مي كند Select invertگزينه 

دو روش براي پنهان نمودن .حالت انتخاب خارج شده و ساير اشيا به حالت انتخاب تبديل مي شوند           

  . در صفحه نمايش و براي عمليات ويرايش وجود دارند اشيا 

   

  
   

  . در نوار منو را كليك نموده و نوع شي مورد نظر را انتخاب نماييد   Display ®hideبترتيب 

استفاده نموده و رويت پذيري گروههاي مورد نظر را  Layer editorنجره در دوش دوم از محيط پ

  . اين روش را در فصلهاي آينده توضيح مي دهم . غير فعال مي كنيد 

   

  انتخاب اشيا به كمك پنجره انتخاب 

داخـل صـحنه كليـك نمـوده و         . يك روش ساده براي براي انتخاب همزمان چند شـي وجـود دارد              

  .  فرضي اطراف همه اشيا مورد نظر بكشيد كشيده و يك پنجره

  انتخاب اشيا به كمك كمند انتخابي 

در اين شرايط براي انتخـاب اشـيا مـورد    . گاهي پنجره چهار گوش براي انتخاب اشيا مناسب نيست     

  . استفاده نماييد  ) Lasso( نظر مي توانيد از كمند انتخاب 
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اين آيكون را كليك نموده .  قرار دارد Select tool ابزار آيكون اين ابزار در كادر ابزار و پايين دكمه

همه اشيا داخل كمند و اشيايي . و سپس داخل صحنه كليك نموده و كمند انتخاب را ترسيم نماييد

  . كه با كمند تقاطع داشته باشند همزمان انتخاب مي شوند 

   

  
   

Quick selection  
به هنگام ايجاد اشيا بهتر است آنها را به روش سازمان يافته نامگذاري نماييد تا شناسـايي و بازيـابي        

مي توانيـد اشـيا را بـر اسـاس نـام آنهـا        . نامگذاري اشيا يكمزيت ديگر هم دارد       . آنها ساده تر باشد     

پيكان .  به فيلد عددي قرار گرفته در منتهي اليه سمت راست نوار ابزار دقت نماييد                .انتخاب نماييد   

  .  را انتخاب نماييد Quick selectionكوچك كنار اين فيلد را كليك نموده و گزينه 

مي توانيد از كـاراكتر     .  را فشار دهيد     Enterسپس نام دقيق شي را داخل فيلد تايپ نموده و كليد            

 بجاي هر تعدادكاراكتر و از كاراكتر ؟ بجاي يك كاراكتر *از كاراكتر .  استفاده نماييد هاي جايگزينه

  . در نام شي استفاده نماييد 

   

  Quick select setsانتخاب به روش 

تـا  ) واغلب اينكار را انجام مـي دهيـد         ( مي توانيد مجموعه هاي منتخب از اشيا را نامنگذاري كنيد           

. ابتدا اشيا را بـدلخواه انتخـاب نماييـد       .  آن مجموعه را ساده تر اجرا نماييد         بازيابي و انتخاب مجدد   

داخل فيلد نـام  .  در نوار منو را كليك كنيد Create®sets®quick select setsسپس بترتيب 

  .  را كليك كنيد Okدلخواه و البته مناسب براي مجموعه را تايپ نموده و دكمه 

يع مجموعه منتخب كافي است آنها را از حاتل انتخاب خارج نمـوده           اكنون براي انتخاب مجدد و سر     

براي حـذف  .  و سپس نام مجموعه منتخب را كليك كنيد quick select sets Edit®و بترتيب 

  .  استفاده نماييد Out linerيا تغيير نام مجموعه هاي ذخيره شده انتخاب بايد از محيط پنجره 

  تخاب ان) فيلتر گذاري ( ماسك گذاري 

مجموعه اي از دكمه ها در نوار ابزار ظاهر مي شوند كـه بـه            . هر گاه در وضعيت انتخاب اشيا باشيد        

فرض كنيد ميخواهيد در يـك صـحنه        . كمك آنها مي توانيد عمليات انتخاب را فيلترگذاري نماييد          

انتخاب دوربين ها يـا  انواع اشيا و دوربين ها و عناصر ديگر را ايجاد نموده ايد واكنون مي خواهيد از       

 Select by object type renderingدر اين شرايط بر روي دكمه . نوارها ممانعت بعمل آوريد 

بـدين ترتيـب ديگـر    .  را كليك مي كنيد تا فاقد عالمت گردد   Lightsكليك راست نموده و گزينه      

  . امكان انتخاب نورها چه به عمد چه به سهو وجود ندارد 
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   Out liner جرهانتخاب يك پن

 Outاين پنجـره كـه   . يك پنجره وجود دارد كه همه اشيا داخل صحنه را با نام آن نشان مي دهد

liner        نام دارد به شما امكان مي دهد تا نام اشيا موردنظر را كليـك كنيـد و آنهـا را داخـل صـحنه 

  . اييد سعي كنيد تا حد امكان از اين پنجره در عمليات استفاده نم.انتخاب نماييد 

   
 در نـوار منـو را كليـك    Window®Outlinerاگر اين پنجره را مشاهده نمي كنيد پس بترتيـب        

    كنيد

بـر نـام شـي مـوردنظر     . نام همه اشيا موجود در صحنه فعلي را داخل اين پنجره مشاهده مي كنيد         

ل صـحنه   ي نوار خاكستري اطراف نام شي ظاهر شده و آن شي داخ           . داخل اين پنجره كليك كنيد      

  . انتخاب خواهد شد 

 آنها را نيز بـه مجموعـه     را نگهداشته و بر روي نام ساير عناصر كليك كنيد تا   Ctrlمي توانيد كليد    

  . منتخب اضافه نماييد 

   
  

  تبديالت اشيا

  
 اشيا يك اصطالح عمـومي اسـت كـه معـرف سـه عمليـات جابجـايي و        ( Transform )تبديالت 

پـس  . دارد zو  y و xهـر يـك از ايـن عمليـات سـه پـارامتر       . يا است چرخاندن و تغيير مقياس اش

. هنگاميكه يك شـي داخـل صـحنه ايجـاد مـي كنيـد               .  پارامتر است    9تبديالت شي در كل داراي      

  .  ظاهر مي شوندChannel boxپارامترهاي تبديل آن داخل پنجره 

 ( Rotateو  ) جابجـايي    ) ( Wكليـد ميـانبر      ( Moveبراي تبديالت اشيا مي توانيد از ابزارهـاي         

در كـادر ابـزار اسـتفاده       ) مقيـاس دهـي      ) ( rكليد ميانبر    ( Scaleو  ) چرخش   ) ( eكليد ميانبر   

  . نماييد 

يك ابـزار دسـتكاري اطـراف شـي         , هر گاه شي را انتخاب نموده و يكي از اين ابزارها را فعال نماييد             

اما ايـن  . اساس نوع ابزار فعال شده متفاوت است شكل ابزار دستكاري بر     . منتخب ظاهر خواهد شد     

محـور  . ابزارهاي دستكاري در هر حال نشاندهنده محورهاي سه گاه براي اجراي عمليـات هـستند                 

اگـر بـر    . فعال عمليات همواره با رنگ زرد مشخص مي شود و آن را با كليك ماوس فعال مي كنيد                   

  . همزمان بر هر سه محور اجرا خواهد شد آنگاه عمليات بطور . مركز سه محور كليك كنيد 

   
  z)براي محور (و آبي  ) yبراي محور ( سبز  ) xبراي محور ( محورهاي سه گانه با رنگهاي قرمز 
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  اجراي تبديالت

  
مـي  . روشهاي گوناگون براي اجراي تبديالت وجود دارندكه در اين قسمت آنها را توضيح خواهم داد           

وده و بكشيد يا بر مركز شي كليك نموده و بكشيد تا عمليات جابجايي              توانيد بر روي شي كليك نم     

در حالت مقياس دهي كل شي بطور يكنواخت مقياس دهي خواهد شـد             . يا چرخش را انجام دهيد      

اگر فقط بر روي يكي از دستگيره هاي شي كليك كنيد آنگاه تبديالت فقط در جهت محور منتخب .

  . اجرا خواهد شد 

   

  
   

  Move toolابزار 

مركز سه (  را فعال مي كنيد بر مركز شي Moveشي يا اشيا مورد نظر را انتخاب نموده سپس ابزار 

يا بر روي يكـي از شـاخكها     . كليك نموده و بكشيد تا شي را نسبت به صحنه جابجا كنيد             ) شاخك  

همچنين مـي توانيـد بـر روي    . كليك نموده و بكشيد تا شي را در امتداد همان محور جابجا نماييد          

سپس دكمـه ميـاني مـاوس را كليـك     . يكي از محور ها كليك كنيد تا فقط همان محور فعال شود          

  . نموده و بكشيد تا شي فقط در امتداد محور منتخب جابجا شود

آنگـاه نقطـه مركـزي عمليـات     ,  را نگهداشته و بر روي يكي از محورها كليك كنيـد          Ctrlد  اگر كلي 

   را Ctrlبعنوان مثال اگر كليد . محدود به صفحه اي فرضي وعمود بر محور منتخب خواهد شد 

آنگاه ,  كليك كنيد و سپس نقطه مركزي شي را كليك نموده و بكشيد          yنگهداشته و بر روي محور      

اين صفحه به يك شـكل يـك آيكـون زرد    .  مي باشد X –Z محدود به صفحه فرضي تبديالت شي

  . رنگ در مركز آيكون تبديالت شي آشكار خواهد شد 

در اين حالت جابجـايي شـي       .  و شي را جابجا نماييد        مي توانيد دكمه مياني ماوس را كليك نموده       

 را نگهداشـته و سـپس   Shiftيـد   اگـر كل  .نسبت به تنظيمات فعلي نقطه مركزي شي انجام ميگيرد          

  آنگاه حركت شي در امتداد محوري انجام ميگيرد كه        , دكمه مياني ماوس را كليك نموده و بكشيد         

  . ته باشد با جهت حركت ماوس مطابقت بيشتري داش
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  Rotateابزار 

دستگيره هاي . را فعال مي كنيد Rotate ابتدا شي يا اشيا مورد نظر را انتخاب نموده و سپس ابزار

  . چرخش اطراف شي به شكل دايره هاي رنگي ظاهر مي شوند 

و . اگر بر دايره آبي بيروني كليك نموده و بكشيد آنگاه شي نسبت به صحنه چرخش خواهد داشـت           

 دايره آبي دروني كليك نموده و بكشيد آنگاه عمليات چرخش شي به حالت آزاد اجرا خواهـد                  اگر بر 

  . شد 

اگر فقط بر يك محور چرخش كليك نموده و بكشيد آنگاه چرخش شـي محـدود بـه همـان محـور                 

  . خواهد شد 

   

  
   

  Scaleابزار 

 در كادر ابزار را فعال مي Scaleابتدا شي يا اشيا مورد نظر را در صحنه انتخاب نموده و سپس ابزار          

اگر بـر مركـز شـاخكها كليـك         . شاخكهاي عمليات مقياس دهي اطراف شي ظاهر مي شوند          . كنيد  

ور كليك نموده و بكشيد آنگاه مقياس شي فقط         اگر فقط بر يك مح    . نموده و بكشيد تغيير مي كند       

  . در همان محور تغيير مي كند 

  اگر توسط دكمهمياني ماوس كليك نموده و بكشيد آنگاه تغيير مقياس شي به محور فعال در 
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  .ديدگاه فعال محدود خواهد شد 

  

  جسباندن عمليات چرخش

  

 دوبار كليك كنيد آنگاه Scale يا Rotateيا   Moveاگر در كادر ابزار بر روي دكمه هاي ابزارهاي 

  . سمت راست صفحه اصلي يك پنجره شامل تنظيمات خاص آن ابزار آشكار خواهد شد 

اگر اين گزينـه را  .  را مشاهده مي كنيدSnap rotate گزينه Rotateداخل پنجره تنظيمات ابزار 

  . ي كنند نماييد آنگاه چرخش ها خاصيت چسبندگي پيدا م) عالمت دار ( فعال 

 15بعنوان مثال عدد . ميزان درجه هر يك عمليات چرخش را وارد مي كنيد   Step sizeدر فيلد 

  . اجرا شود  درجه 15را وارد مي كنيد تا هر بار عمليات چرخش معادل 

    تبديالت همزمان چند شي

 ماننـد  پـس مـي توانيـد عمليـات تبـديل       , اگر چند شي را همزمان در يك صحنه انتخـاب نماييـد             

و   Moveبـراي ابزارهـاي   . جابجايي و چرخش و تغيير مقياس را بر روي همـه آنهـا اجـرا نماييـد     

Rotate                    بايد تنظيمات آنها را باز كرده و مشخص نماييد كه آيا تغييرات بر اشيا منتخـب بـه روش 

  ) Local(محلي

  . اجرا شوند  ) Global( يا سراسري 

سـپس يـك شـي      . اب نموده و عمليات چرخش را اجرا مي كنيد          بعنوان مثال ابتدا يك شي را انتخ      

.  جابجا مـي كنيـد       z در امتداد محور     Localديگر را به مجموعه منتخب افزوده و آنها را در حالت            

 مخصوص خـودش جابجـا خواهـد     z اشيا مجموعه منتخب در امنداد محور   بدين ترتيب هر يك از    

 را فعال كنيد آنگاه عمليات جابجايي       Rotate و   Moveي   براي ابزارها  Globalاما اگر گزينه    . شد

و چرخش اشيا منتخب بطور يكنواخت اجرا شده مانند آنكه همه مجموعه منتخب يـك شـي واحـد      

  . هستند 

  تكثير اشيا 

گاهي ممكن است يك شي را      . اغلب الزم است با استفاده از اشيا موجود تعدادي اشيا جديد بسازيد             

  براي تكثير اشيا منتخب از روش . تركيب آنها يك شي پيچيده تر ايجاد نماييد تكثير نموده تا از 

Edit ®duplicate استفاده نماييد  .  

. بطور پيش فرض تكثير شي در همان مكان شي اصلي قرار مي گيرد كه بايد آن را جابجـا نماييـد                      

  .  نيز عمليات تكثير شي را انجام مي دهدD وCtrlتركيب كليدهاي 
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  تكثير پيشرفته 

درايـن شـرايط شـي را انتخـاب     . گاهي الزم است بيش از يمك تكثير از شي منتخب ايجاد نماييـد      

 ايـن عمليـات را    و سپس آيكون چهارگوش تنظيمـات Edit ®duplicateنموده و سپس بترتيب 

 Number of copiesدر فيلـد  . آشكار خواهـد شـد     Dublicate Optionكليك كنيد پنجره 

  . تعداد تكثير را وارد مي كنيد 

  انواع تكثير 

و  Copy دو گزينــه Geometry type مقابــل عبــارت Dublicate Optionداخــل پنجــره 

Instance    اگر گزينه   .  قرار دارندInstance    اشـيا تكثيـر شـده بعنـوان اشـيا          , نماييـد    را انتخاب

مي توانيد به هر يك از اشيا تكثير شده . منحصر بفرد ايجاد شده اما به شكل شي اصلي ارجاع دارند 

در عين حال هر نوع تغيير در شي اصلي بطور خودكار بر    , نوع خاص تبديالت با مواد را نسبت دهيد       

  . د داشت  تاثير خواهInstanceاشيا تكثير شده از نوع 

  

  

   Duplicate input graph گزينه

   
 يـك تاريخچـه دارنـد كـه توسـط آن مـي توانيـد                Mayaمي دانيد كه اشيا ايجاد شده در محـيط          

امـا اشـيايي كـه طـي عمليـات          . پارامترهاي ساخت شي را در هر مرحله كه الزم باشد تغيير دهيد             

 فعال Duplicate ن گزينه را بهنگام عملياتاما اگر اي. تكثير ايجاد مي شوند فاقد تاريخچه هستند 

  . مي شوند تكثير شده داراي تاريخچه ساخت  نماييد همه اشيا
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   connections Duplicate inputگزينه

همه پارامترهاي شي اصلي به اشيا تكثير       ,  فعال نماييد    Duplicateات  اگر اين گزينه را براي عملي     

اما همه اشيا تكثير شده منحصربفرد بوده و مي توانيد هريك از آنهـا را تغييـر   . شده كپي مي شوند     

  . دهيد بدون آنكه تاثيري در ساير اشيا تكثير شده ايجاد نماييد 

   

  حذف اشيا 

 يـا   Delete است ابتدا آن را انتخاب نموده و سـپس كليـد             براي حذف يك شي داخل صحنه كافي      

 در نوار منـو   Edit®Deleteيا مي توانيد بترتيب     . كليد فاصله خالي در صفحه كليد را فشار ديهد          

  . را كليك كنيد 
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  حذف اشيا توسط انواع

  

اشـيا از    قرار دارد كه به كمك آن مي توانيد همهDelete all by type گزينه Editداخل منوي 

بعنوان مثال مي توانيد همه نورها يا دوربين ها يا اتصاالت يا            . يك نوع داخل صحنه ار خذف نماييد        

  . مشبك ها را از صحنه حذف نماييد 

   

   ) Pivot points( نقاط اتكا 

دسـتگيره هـاي سـه گانـه عمليـات در      ,هنگاميكه عمليات تبديل را بر روي يك شي اجرا مي كنيد      

. اين نقطه همان نقطه اتكاي شي است كه گاهي الزم است آن را تغيير دهيـد   .مركز شي قرار دارند     

 بـه كمـك   .بعنوان مثال براي چرخاندن يك درب مايليد تا نقطه اتكاي آن را لبه درب قـرار دهيـد                  

.  فعـال نماييـد      Maya در صفحه كليد مي توانيد حالت تغيير نقاط اتكاي اشيا را در              Insertكليد  

يك شي را انتخاب . البته از همين دكمه براي غير فعال نمودن ويرايش نقاط اتكا استفاده مي كنيد               

مركز شـي ظـاهر   دستگيره هاي تبديل در . را فعال كنيد  Moveنموده و سپس بعنوان مثال ابزار 

. فقط آيكگون نقطه اتكاي شي را مشاهده مي كنيد          .  را فشار دهيد     Insertاكنون كليد   . مي شوند   

  . سپس مي توانيد نقطه اتكاي شي را كليك نموده و جابجا نماييد

   

  تنظيم نقاط اتكا 

كليـدهاي  . گاهي الزم است تا نقطه اتكاي شي را تغيير داده و آن را در يك نقطهخاص قرار دهيـد                    

 Vو ) چـسباندن نقطـه اتكـا بـه منحنـي هـا          ( Cو  ) چسباندن نقطه اتكـا بـه مـشبك          ( xميانبر  

به شما كمك مي كند تا حالت چـسبندگي جابجـايي نقطـه اتكـا را                ) چسباندن نقطه اتكا به نقاط      (

  . بطور موقت فعال نماييد 

   

  ( Hierarchy )سلسله مراتب 

صحنه داريد كه با يكديگر مرتبط بوده اما بعنـوان يـك شـي واحـد              گاهي چند گروه از اشيا در يك        

بعنوان مثال مدل يك ماشين با چهار چرخ آن ارتباط دارد اما چرخها مـي تواننـد          . تلقي نمي شوند    

  . حركات مستقل داشته باشند 
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  گروه بندي اشيا 

 Editبترتيـب  . هر مجموعه اشيا را مي توان انتخاب نمـوده و آن را بـه يـك گـروه تبـديل نمـود       

®group                    در نوار منو را كليك مي كند بدين ترتيب يك گره جديد ايجاد و همه اعضاي گروه را با 

  . يكديگر مرتبط مي سازد 

البتـه هنـوز هـم    . .  اصالخ نماييد همه اعضاي گروه تاثير مي پذيرند      هر گاه اين گره را تغيير داده يا       

مي توانيد هر يك از اشيا را بطور مستقل انتخاب نموده و تغيير دهيد اما اگـر گـره را تغييـر دهيـد                      

  . همه اشيا از اين تغيير تاثير مي پذيرند

نام اعضاي آن قرار گرفته و گره مربوط به گروه هميشه باالي . پيدا كردن يك گروه بسيارساده است 

كافي است نام يـك عـضو   . به كمك كليد هاي پيكاني مي توانيد داخل يك گروه را پيمايش نماييد      

  .  را كليك كنيد تا كل گروه انتخاب شودUp و سپس كليد پيكاني  گروه را انتخاب نموده

  . را دارند گره مربوط به گروه همواره نقش پدر را داشته و اعضاي گروه نقش فرزند 

فرزندها بايـد از  , اگر پدرها تغير نمايند     . پدرها و فرزندها در يك سلسله مراتب واكنش متقابل دارند         

بـدين  . اما تغيير مستقل در يك فرزند تغييـري در پـدر نخواهـد داشـت                . اين تغيير تبعيت نمايند     

طور خودكار به اشيا فرزند ترتيب هر نوع تبديل يا متحرك سازي كه به يك گره پدر اجرا مي كنيد ب

  . آن گره اجرا خواهد شد 

بـا  . در عين حال مي توانيد هر يك از اشيا فرزند را بطور مستقل تبديل يا متحـرك سـازي نماييـد         

همين روش ميتوانيد گره مربوط به يك گروهرا متحرك سازي نموده تا همه اعـضاي گـروه از ايـن                    
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مي توانيد هر يك از اعضاي گروه را بطور مستقل متحرك تغيير تبعيت داشته باشند و در عين حال    

  . سازي نماييد

 بـه يـك گـره    Shape ايجـاد مـي كنيـد يـك گـره            Mayaهنگاميكه يك شي جديـد در محـيط         

Transform        گره شكل يا    .  پيوند باقي مي يابد تاشي را تعريف نمايدShape     تعريف كننده شـكل 

هرگاه يك گروه   . يالت شي را نشان مي دهد        مشخصات تبد  Transformهندسي شي است و گره      

.  اسـت  Shape ايجاد نماييد و درواقع يك گره ايجاد مي شود كه تبديل آن تهي است و فاقد گـره 

اما گروه مي تواند بعنوان پدر يا فرزند اشـيا     . بهمين دليل چيزي وجود ندارد تاگروه بتوان رندر نمود        

  . ازي صحنه را ساده تر انجام دهيدديگر قرار گرفته تا سازماندهي و متحرك س

   
  

  ايجاد وقطع ارتباط پدري بين اشيا
   

  
   

ليك  را نگهداشته وشي پدر را كShiftابتدا شي يا اشيا را بعنوان فرزند انتخاب نموده و سپس كليد        

 را نـشان مـي   P در نوار منو را كليك نموده يا كليد حرف Edit – parentنموده و سپس بترتيب 

  . دهيد تا رابطه پدر و فرزندي بين اشيا ايجاد نماييد

همچنـين بـراي    . در اشيا فرزند نيز اجرا خواهـد شـد          . آنگاه هر تبديلي كه بر شي پدر ايجاد نماييد        

   Edit – unبين اشيا كافي است اشيا را انتخاب نموده و بترتيب قطع پيوند رابطه پدرو فرزندي 

parent در نوار منو را كليك كنيد  .  
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  تفاوت گروه بندي با رابطه پدري

  

ايجاد يك  .  يك رابطهپدر و فرزندي انفرادي بين اشيا داخل صحنه ايجاد مي كند              parentعمليات  

  . شد گروه اما منجر به ايجاد يك سلسله مراتب خواهد 

 ايجاد مـي  Group transform يك گره Mayaبرنامه , هنگاميكه از چند شي يك گروه بسازيد 

نقطه اتكاي اين گروه بطور معمول در نقطه مركزي همه اشـيا گـروه              . كند كه البته رندر نمي شود       

جابجـا  مـي توانيـد ايـن نقطـه را      ) Insertكليـد  ( اما در حالت ويرايش نقطه اتكا . قرار مي گيرند  

  . نماييد 

( گروه سازي يك رابطه پدر و فرزندي ايجاد مي كند و هر عضو گروه يك رابطه فرزندي با گره گروه 

  .خواهد داشت ) پدر گروه 

  .سمت چپ آن مشخص مي شود +  نام گروه همواره با يك عالمت Out linerداخل پنجره 

  اگر 

  .ه را مشخص نماييد براين عالمت كليك كنيد مي توانيد اسامي اعضاي گرو

   

  آشكار نمودن اشيا 

 ) 5 يا 4كليدهاي عدد (در فصل گذشته روش انتقال نمايش از حالت قاب سيمي به حالت سايه دار 

امـا  . را آموختيد )   3و  2 و1كليدهاي  (  NURBSو تغيير ميزان جزئيات نمايش اشيا از جنس 

لخواه  مي توانيد نمايش اشيا داخل صحنه را بد        گزينه هايي ديگري نيز وجود دارند كه به كمك آنها         

  . سفارشي نماييد 

 در نوار منو داخل پانل كليك كنيـد تـا سـه گزينـه     Shading ®Shade optionsبعنوان مثال 

 اشيا  X –rayبعنوان مثال گزينه . مربوط به تغيير شيوه نمايش اشيا داخل صحنه رامشاهده نماييد

در نوار منو   Shading ®interactive shadingيا بترتيب . د را به روش پشت نما نشان مي ده

اين گزينه ها نـوآوري صـحنه     . داخل پنجره ديدگاه را كليك كنيد تا چهار گزينه را مشاهده نماييد             

  . بهنگام تبديالت اشيا را تغيير مي دهند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



 ٥١                                                                آموزش نرم افزار مايا

  تبديل و تكثير اشيا , انتخاب , ايجاد : تمرين 

   

  
   
 در نوار ابزار Construction historyرا باز كنيد مطمئن شويد كه دكمه   Maya 5 برنامه – 1

كنيد تا  در نوار منو را كليك  Create®nurbs primitives®cubeسپس بترتيب . فعال باشد 

  . عب در نقطه مركزي ايجاد شود يك مك

   
 NURBSنام شي منتخب باالي اين پنجره تحت عنوان .  را باز كنيدChannel box پنجره – 2

cubel و عبارت  بر روي اين نام يكبار كليك نموده.  درج شدهاست Door را تايپ كنيد  .  

   
  .  را فشار دهيد 5عددكليد .  كليك كنيد تا اين پانل فعال گردد Persy داخل ديدگاه – 3

   
 مقياس دهي شـي منتقـل         را فشار دهيد تا به حالت      r در كادر ابزار يا كليد ميانبر        Scale ابزار   -4

 Channelتـا داخـل پنجـره    . دستگيره سبزرنگ را كليك نموده و بطرف باال جابجا كنيد . شويد 

box  در فيلد مقابل Scaley و كليد  را تايپ نموده 16 كليك نموده و عددEnter   را فشار دهيد

 .  

   
سـپس داخـل پنجـره    . كليـك كنيـد     Scale x بر خصوصيت Channel box داخل پنجره – 5

 را معادل Scale xمقدار . ديدگاه دكمه مياني ماوس را كليك نموده و بطرف چپ و راست بكشيد 

  .  تنظيم نماييد 8

   
را فـشار    Enter را تايپ نمـوده و كليـد   4  كليك نموده و عددTranslate x در فيلد مقابل – 6

  . تنظيم نماييد 8را معادل   Translateبا همين روش پارامتر . دهيد
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در نوار منو را كليك كنيد تا يك   Create ® polygon primitives ®cylinder بترتيب – 7

 پيش فرض اين   بر نامChannel boxداخل پنجره . استوانه با تنظيمات پيش فرض ايجاد نماييد 

را   Enterكليد .  را تايپ كنيد Knocker – stubكليك نموده و نام   Pcylinder 1شي يعني 

 كليك كنيد تا Poly cylinder 1 داخل همين پنجره بر عبارت Inputsزير قسمت . فشار دهيد 

 و سـه تنظيمـات  ) ارتفـاع   ( Heightو ) شـعاع   ( Radiusپنج پارامتر سـاخت ايـن شـي شـامل          

Subdivision پارامتر . آشكار شوندRadius  و پـارامتر 25/0 را معـادل  Height  5/0 را معـادل 

  . نماييد 

   
 را فعال نموده و استوانه را جابجـا         Moveدكمه ابزار   .  سپس بايد مكان استوانه را تغيير دهيد         – 8

  امترهاي داخل پنجره جايي به روش دستي از پار مي توانيد بجاي جاب .كنيد نا عمود بر درب باشد 

   
Channel box استفاده نماييد  .  

Translate x = 4  
Translate y = 12   
Translate z = 0.75  

Rotate x = 90   
   
 در نـوار منـو را    Create®nurbs primitives ®torusبترتيب .  يك دونات ايجاد نماييد – 9

   . ات پيش فرض ايجاد نماييدكليك كنيد تايك دونات با تنظيم

 Channel boxداخل پنجره . تغيير دهيد   Knocker نام اين شي را به Channel boxداخل 

كليك كنيد تا پارامترهاي ساخت اين شي   Make nurb torus 1 بر عبارت Inputsزير قسمت 

  . را مشاهده نماييد 

   
 Channelه سپس در قـسمت بـاالي پنجـر   .  تنظيم نماييد 1/0 را معادل Height ratioپارامتر 

boxتنظيم نماييد   پارامترهاي زير را  :  

Translate x = 4  
Translate y = 11  
Translate z = 0.75  

                                                                             Rotate x = 90  
   

داخـل يكـي از ديـدگاهها        . كليد فاصله خالي را فشار دهيد تا به نماي چهار ديدگاه منتقـل شـويد              

 را نگه داشته و دكمه هاي چپ و راست ومياني ماوس Altكليك راست نموده تا فعال شوند و كليد 

  . را كليك نموده تا نماهاي گوناگون از صحنه را مشاهده نماييد 

  

  




