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آموزش کاربردي متحرك سازي پدیدآور:  عنوان و نام 
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  computer graphics-softwareموضوع: 

 TR  7/897رده بندي کنگره: 
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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

نشر   درما همكاران تالش  است كه با "اميرحسن محمدپور آقاي جناب" تأليف داريد دست كتابي كه در
  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته ديباگران تهران منتشر

  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 
با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

ناسنامه تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه ش
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 
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  مقدمه مولف
  

   عقـب  يحـوزه از تکنولـوژ   نیاست که مختصصان هم دیشد يبه قدر يسرعت رشد تکنولوژ
اسـت.   يسـه بعـد   کیشده است، گراف ریفرا گ ریکه در چند سال اخ یاز مباحث یکیمانند.  یم

اسـتفاده   يسـه بعـد   کیاز گراف غاتیروزمره ما شده است. تبل یوارد زندگ يسه بعد کیگراف
اسـتفاده   يسه بعد کیکند. آموزش از گراف یاستفاده م يبعد سه کیاز گراف يکند. معمار یم
شده است. در  یمتک يسه بعد کیگسترش خودش به گراف يمتاورس برا زین رایکند. و اخ یم

است. لـذا   یمنطق يمهارت کار نیا يریاست، فراگ ادیز يسه بعد کیکه خواهان گراف یجهان
 3Ds Maxدر  يمتحـرك سـاز   يکاربرد زشتهران، کتاب آمو باگرانیانتشارات د يبا همکار

داشته باشـند.   اریدر اخت يمنابع قابل استفاده ا يسه بعد کیشده تا عالقه مندان به گراف هیهت
ـ  3Ds Max افزارنرم  يساز شنیمیکتاب با تمرکز در مبحث ان نیا کـرده اسـت و    یرا بررس

نرم افزار تسـلط   نیا یکل يو کاربرد ها يمدل ساز میبر مفاه دیکتاب با نیدرك کامل ا يبرا
 .داشت

ـ تول تینرم افزار، قابل نیدر ا يمتحرك ساز يریفراگ با ـ   دی  ،يسـه بعـد   يهـا  یموشـن گراف
ـ   نیشود. ا یم سریم یو ... به راحت NFT دیتول ،يمعمار يها شنیمیان تواننـد   یمهارت هـا م

 .به ارمغان آورند زیعز انیمهارت جو يبرا يدرآمد مناسب و قابل انتظار

نبوده. لذا در صورت مشاهده مشـکل، بـا    بیاز ع يعار یآثار انسان ریمانند سا نیا ت،ینها در
ـ تهران، ما را در ادامـه ا  باگرانیانتشارات د یارتباط يارسال آن به کانال ها ـ  نی ـ  ریمس  ياری

 .دییفرما

  محمدپور رحسنیام
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