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Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το βιβλίο
Ο τρόπος χρήσης του βιβλίου «Ο επίσημος εκπαιδευτικός οδηγός του Autodesk 3ds Max 
Design 2010» θα εξαρτηθεί από την εμπειρία σας στα γραφικά των υπολογιστών και στα 
τρισδιάστατα εφέ κινήσεων.  Το βιβλίο αυτό προχωρά γρήγορα και είναι σχεδιασμένο να 
σας βοηθήσει να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας στην τρισδιάστατη σχεδίαση.  Αν αυτή 
είναι η πρώτη σας εμπειρία με λογισμικό τρισδιάστατης σχεδίασης, συνιστάται να μελε-
τήσετε το κάθε μάθημα πριν αρχίσετε να εργάζεστε με το εκπαιδευτικό βοήθημα.  Αν 
είστε ήδη εξοικειωμένοι με το λογισμικό 3ds Max Design ή άλλο λογισμικό τρισδιάστατης 
σχεδίασης, μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στο ευρετήριο του βιβλίου και να επικεντρωθείτε 
στα θέματα στα οποία θα θέλατε να βελτιωθείτε.

Ενημερώσεις του βιβλίου

Σε μια προσπάθεια να διασφαλίσουμε τη διαρκή επιτυχία σας με τα μαθήματα αυτού 
του βιβλίου, σας παρακαλούμε να επισκεφτείτε την τοποθεσία μας του Ιστού για τις 
πιο πρόσφατες ενημερώσεις, διαθέσιμες στη διεύθυνση: www.autodesk.com/learning 
tools-updates.

Windows και Macintosh

Αυτό το βιβλίο έχει γραφτεί για τις πλατφόρμες Windows και Macintosh.  Τα γραφικά 
και το κείμενο, όπου έπρεπε, έχουν τροποποιηθεί.  Ενδεχομένως να παρατηρήσετε ότι 
η οθόνη σας διαφέρει ελαφρώς από τις εικόνες του βιβλίου, ανάλογα με την πλατφόρμα 
που χρησιμοποιείτε.

Πράγματα που πρέπει να προσέξετε:

Η ενεργοποίηση των παραθύρων μπορεί να διαφέρει.  Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε 
τα Windows, πρέπει να πατήσετε στον πίνακα με το μεσαίο πλήκτρο του ποντικιού σας 
για να τον ενεργοποιήσετε.

Για να επιλέξετε πολλές ιδιότητες στα Windows, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Ctrl. Στα 
Macintosh χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Command.  Για να τροποποιήσετε τη θέση 
περιστροφής στα Windows, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Insert.  Στα Macintosh χρησι-
μοποιήστε το πλήκτρο Home.

Πακέτο λογισμικού Autodesk

Αυτό το βιβλίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τα προγράμματα Autodesk 3ds Max 2010 και 
Autodesk 3ds Max Design 2010, ή με τη δοκιμαστική δωρεάν έκδοση 30 ημερών Autodesk 
3ds Max, καθώς τα μαθήματα που περιλαμβάνει επικεντρώνονται στη λειτουργικότητα 
που είναι κοινή και στα τρία προγράμματα.
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DVD-ROM

Ο δίσκος DVD-ROM του βιβλίου περιέχει διάφορους πόρους για την επιτάχυνση της 
μαθησιακής σας εμπειρίας συμπεριλαμβανομένων των:

 Υποστηρικτικών αρχείων

 Ενός δεσμού προς μια δοκιμαστική έκδοση του προγράμματος Autodesk 3ds Max

 Οδηγούς αναφοράς του προγράμματος Autodesk 3ds Max

Εγκατάσταση υποστηρικτικών αρχείων

Πριν αρχίσετε τα μαθήματα αυτού του βιβλίου, θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε τα 
υποστηρικτικά τους αρχεία.  Αντιγράψτε τους καταλόγους του έργου που βρίσκονται 
στο φάκελο support_files του δίσκου DVD, στον κατάλογο 3ds Max\projects του υπολο-
γιστή σας.  Ξεκινήστε το πρόγραμμα 3ds Max και ορίστε το έργο πατώντας διαδοχικά 
στο πτυσσόμενο μενού File, στην επιλογή Project, στην επιλογή Set, και επιλέγοντας 
το κατάλληλο έργο.

Windows: C:\Documents and Settings\username\My Documents\maya\projects

Macintosh: Macintosh HD: Users:username:Documents:maya:projects
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Κεφάλαιο 01
Ξεκίνημα

 Εισαγωγή

 Αυτή η ενότητα σχεδιάστηκε για να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε με το πρόγραμμα 3ds 
Max Design. Θα παρουσιαστεί μια εισαγωγή στις βασικές αρχές και στον τρόπο χειρισμού 
της ∆ιασύνδεσης Χρήστη (User Interface).

 Αντικειμενικοί στόχοι

 Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας θα μπορείτε:

 Να χειρίζεστε τη ∆ιασύνδεση Χρήστη

 Να δημιουργείτε και να τροποποιείτε βασικά αντικείμενα

 Να χειρίζεστε αρχεία σκηνών

 Να επιλέγετε αντικείμενα

 Να χρησιμοποιείτε τους μετασχηματισμούς αντικειμένων

 Να οργανώνετε τις σκηνές και τα αντικείμενά σας

 Να δημιουργείτε φακέλους έργων
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Κεφάλαιο 01 | Ξεκίνημα12

Μάθημα 01 | ∆ιασύνδεση Χρήστη
Εισαγωγή
Σε αυτό το μάθημα θα μάθετε για τη ∆ιασύνδεση Χρήστη του προγράμματος 3ds Max 
Design. Η ∆ιασύνδεση Χρήστη (User Interface – UI) είναι η μέθοδος με την οποία ο χρήστης 
επικοινωνεί με το λογισμικό. Η ∆ιασύνδεση Χρήστη αποτελείται από δύο κύρια συστατικά: 
τη ∆ιασύνδεση Χρήστη με Γραφικά (Graphical User Interface – GUI) (αυτό που βλέπετε 
στην οθόνη) και τις διατάξεις (συσκευές) εισόδου (input devices), όπως το πληκτρολόγιο 
και το ποντίκι. Και τα δύο συστατικά της ∆ιασύνδεσης Χρήστη είναι προσαρμόσιμα.

Προβολή μιας τυπικής σκηνής στα παράθυρα παρατήρησης (viewports) του 
προγράμματος 3ds Max Design.

Αντικειμενικοί στόχοι
Μετά την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος θα μπορείτε:

 Να χρησιμοποιείτε τα συστατικά της ∆ιασύνδεσης Χρήστη του προγράμματος 3ds 
Max Design

 Να χειρίζεστε ένα μοντέλο στο παράθυρο παρατήρησης (viewport) με τα στοιχεία 
ελέγχου του παραθύρου παρατήρησης
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Μάθημα 01 | ∆ιασύνδεση Χρήστη 13

Συστατικά της ∆ιασύνδεσης Χρήστη
Κάθε φορά που ξεκινάτε το πρόγραμμα 3ds Max Design, βλέπετε στην οθόνη σας την 
παρακάτω ∆ιασύνδεση Χρήστη με Γραφικά.

Οθόνη εκκίνησης του προγράμματος 3ds Max Design 2010.

Η ∆ιασύνδεση Χρήστη είναι διατεταγμένη λογικά και εύχρηστη. Θα εξετάσουμε τα διά-
φορα συστατικά της, έτσι ώστε να κατανοήσετε τον τρόπο χρήσης τους και να εξοι-
κειωθείτε με την ορολογία που χρησιμοποιείται. Κάθε φορά που ξεκινάτε το λογισμικό, 
μια οθόνη καλωσορίσματος σας δίνει την ευκαιρία να θυμηθείτε ουσιαστικές δεξιότητες 
μέσω της αναπαραγωγής μικρών αποσπασμάτων βίντεο. Όταν εξοικειωθείτε με τις 
συγκεκριμένες δεξιότητες, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση αυτής της 
οθόνης καταργώντας την επιλογή του πλαισίου ελέγχου στην κάτω αριστερή γωνία 
του παραθύρου διαλόγου. Έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε και πάλι την οθόνη 
καλωσορίσματος επιλέγοντας την εντολή Learning Movies στο μενού Help.
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Κεφάλαιο 01 | Ξεκίνημα14

Παράθυρα παρατήρησης
Η περιοχή του παραθύρου παρατήρησης της ∆ιασύνδεσης Χρήστη προβάλλει τη σκηνή 
την οποία επεξεργάζεστε. Το πρόγραμμα 3ds Max Design είναι αρκετά ευέλικτο όσον 
αφορά τον τρόπο διάταξης των παραθύρων παρατήρησης και τον τρόπο εμφάνισης 
του μοντέλου σας σε κάθε παράθυρο.

Προσαρμογή του μεγέθους του παραθύρου παρατήρησης
Οι διαστάσεις των παραθύρων παρατήρησης μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν 
πατώντας στη γραμμή μεταξύ των παραθύρων παρατήρησης και στη συνέχεια σύροντάς 
τη σε άλλο σημείο της περιοχής του παραθύρου. Στην παρακάτω εικόνα, τα τέσσερα 
προεπιλεγμένα ίσα παράθυρα παρατήρησης έχουν αλλάξει σε ένα μεγάλο παράθυρο 
παρατήρησης πατώντας και σύροντας το κέντρο (σημείο τομής των παραθύρων) με 
κατεύθυνση πάνω αριστερά.

Μετακίνηση των παραθύρων παρατήρησης με κατεύθυνση πάνω αριστερά.

Παράθυρα παρατήρησης των οποίων οι διαστάσεις έχουν αλλάξει, 
με ένα παράθυρο παρατήρησης Perspective.
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Μάθημα 01 | ∆ιασύνδεση Χρήστη 15

Το παράθυρο διαλόγου Viewport Configuration

Εξ ορισμού, κάθε φορά που ανοίγει το πρόγραμμα, στη ∆ιασύνδεση Χρήστη εμφανίζονται 
τέσσερα παράθυρα παρατήρησης ίσων διαστάσεων. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη 
διάταξη μέσω του παραθύρου διαλόγου Viewport Configuration.

Η καρτέλα Layout του παραθύρου διαλόγου Viewport Configuration.

Το παράθυρο διαλόγου Viewport Configuration εμφανίζει την ποικιλομορφία των διαθέ-
σιμων διατάξεων του παραθύρου παρατήρησης. Εσείς απλώς επιλέγετε μια διάταξη για 
να την ενεργοποιήσετε. Μπορείτε επίσης να πατήσετε στην ενεργή διάταξη στο παρά-
θυρο διαλόγου για να αλλάξετε την προβολή των παραθύρων παρατήρησης πριν βγείτε 
από αυτό. Η διάταξη που επιλέγετε εξαρτάται κυρίως από τις προσωπικές σας προτι-
μήσεις και τον τύπο της σκηνής με τον οποίο δουλεύετε. Το παράθυρο διαλόγου Viewport 
Configuration είναι προσβάσιμο με το πάτημα του εικονιδίου + της ετικέτας Viewport για 
να εμφανίσετε το ακόλουθο μενού. Στη συνέχεια επιλέγετε την εντολή Configure.

Μενού για την πρόσβαση στο παράθυρο διαλόγου Viewport Configuration.

3DMD10_Lesson_01_BW.indd   Sec1:153DMD10_Lesson_01_BW.indd   Sec1:15 27/11/2009   10:03:59 πμ27/11/2009   10:03:59 πμ



Κεφάλαιο 01 | Ξεκίνημα16

Αρχικό πλέγμα και προεπιλεγμένες προβολές

Εξ ορισμού, τα τέσσερα παράθυρα παρατήρησης που εμφανίζονται κάθε φορά που 
ξεκινάτε το πρόγραμμα είναι οι προβολές Perspective, Front, Top και Left. Καθένα από 
αυτά τα παράθυρα παρατήρησης έχει το δικό του αρχικό πλέγμα, το οποίο αποτελεί 
το επίπεδο εργασίας ή κατασκευής της προβολής. Εξ ορισμού, τα αντικείμενα δημιουρ-
γούνται σε εκείνο το επίπεδο ή πλέγμα.

Όταν κάνετε ένα παράθυρο παρατήρησης ενεργό πατώντας πάνω του, εμφανίζεται 
ένα κίτρινο περίγραμμα. Το αντίστοιχο πλέγμα ενεργοποιείται επίσης. Στην παρακάτω 
εικόνα φαίνονται τέσσερα γράμματα τριών διαστάσεων (3D), καθένα από τα οποία 
δημιουργήθηκε σε διαφορετικό παράθυρο παρατήρησης, όταν το αντίστοιχο παράθυρο 
παρατήρησης ήταν ενεργό. Το γράμμα P αντιστοιχεί στη λέξη Perspective, το γράμμα L 
στη λέξη Left, το γράμμα T στη λέξη Top και το γράμμα F στη λέξη Front.

Τα προεπιλεγμένα τέσσερα παράθυρα παρατήρησης με αντικείμενα 
που δημιουργήθηκαν σε κάθε παράθυρο.

Συμβουλή: Αν δεν σας αρέσει η προεπιλεγμένη διάταξη των παραθύρων παρατήρησης, μπορείτε να 
δημιουργήσετε τη δική σας διάταξη και να την αποθηκεύσετε σε ένα αρχείο με το όνομα 
maxstart.max στον κατάλογο \scenes. Κάθε φορά που ξεκινάτε το πρόγραμμα, αυτό αναζητεί 
το συγκεκριμένο αρχείο και το χρησιμοποιεί ως βασικό πρότυπο.
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Μάθημα 01 | ∆ιασύνδεση Χρήστη 17

Γραμμή μενού

Η γραμμή μενού, στο πάνω μέρος της ∆ιασύνδεσης Χρήστη, περιέχει μια σειρά πτυσσόμε-
νων μενού, τα οποία συναντώνται συνήθως στις περισσότερες εφαρμογές των Windows. 
Το μενού File είναι προσβάσιμο μέσω της επιλογής του εικονιδίου 3ds Max, στην πάνω 
αριστερή γωνία του παραθύρου της εφαρμογής. Η γραμμή μενού περιλαμβάνει πολλές 
λειτουργίες, οι οποίες εμφανίζονται και σε άλλα μενού. Για παράδειγμα, το μενού Create 
αντιγράφει τις εντολές Create στον πίνακα Command. 

Το μενού Create με υπομενού.

Γραμμές εργαλείων

Τυπικές γραμμές εργαλείων

Οι γραμμές εργαλείων παίζουν σημαντικό ρόλο στο πρόγραμμα. Μπορείτε να αγκυρώ-
σετε τις γραμμές εργαλείων στο άκρο των παραθύρων παρατήρησης ή στο πάνω μέρος 
του παραθύρου της εφαρμογής εκτός της οθόνης, για παράδειγμα, σε μια δεύτερη 
οθόνη. 
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Κεφάλαιο 01 | Ξεκίνημα18

Γραμμές εργαλείων αγκυρωμένες στο πάνω μέρος και στo πλευρό της ∆ιασύνδεσης 
Χρήστη. Η γραμμή εργαλείων Layers είναι κινητή.

Οι γραμμές εργαλείων δεν εμφανίζονται πάντοτε εξ ορισμού. Για παράδειγμα, γραμμές 
εργαλείων όπως η Layers ή η Reactor δεν παρουσιάζονται όταν το πρόγραμμα ξεκινά για 
πρώτη φορά. Για να εμφανίσετε μια γραμμή εργαλείων, πατήστε το δεξιό πλήκτρο του 
ποντικιού σε μια κενή περιοχή της γραμμής εργαλείων, όπως η περιοχή ακριβώς κάτω 
από μια πτυσσόμενη λίστα.

Θα δείτε μια λίστα των γραμμών εργαλείων που είναι ορισμένες εκείνη τη στιγμή στη 
∆ιασύνδεση Χρήστη. Τα σύμβολα επιλογής δηλώνουν τις γραμμές εργαλείων που εμφα-
νίζονται στην οθόνη τη συγκεκριμένη στιγμή.

Προβολή του μενού συντόμευσης γραμμών εργαλείων και διαθέσιμες γραμμές εργαλείων.
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Μπορείτε να αγκυρώσετε μια γραμμή εργαλείων σύροντας τη γραμμή τίτλου στο όριο 
της περιοχής του παραθύρου παρατήρησης. Το συρόμενο ορθογώνιο αλλάζει σχήμα, 
οπότε μπορείτε να αφήσετε το πλήκτρο του ποντικιού για να αγκυρώσετε τη γραμμή 
εργαλείων.

Γραμμή εργαλείων η οποία έχει συρθεί σε μια θέση αγκύρωσης.

Μπορείτε να καταργήσετε την αγκύρωση μια γραμμής εργαλείων σύροντας τις διπλές 
γραμμές της αριστερής ή της πάνω πλευράς της σε μια κενή περιοχή της ∆ιασύνδεσης 
Χρήστη.

Γραμμή εργαλείων η οποία έχει συρθεί σε μια θέση αγκύρωσης.

Αν το πρόγραμμα χρησιμοποιεί παράθυρο με ανάλυση μικρότερη από 1280 x 1024, η 
βασική γραμμή εργαλείων δεν είναι ορατή. Στην περίπτωση αυτή, δεν βλέπετε τα εικο-
νίδια της τσαγέρας στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργαλείων.

Μπορείτε να κυλήσετε τη γραμμή εργαλείων τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού 
πάνω από μια κενή περιοχή της γραμμής εργαλείων. Το εικονίδιο τότε αλλάζει σε ένα 
χέρι Pan, και μπορείτε να σύρετε οριζόντια ή κατακόρυφα, ανάλογα με τον προσανα-
τολισμό της γραμμής εργαλείων.

Κουμπιά στην άκρη της βασικής γραμμής εργαλείων.
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Γραμμή εργαλείων Quick Access

Η γραμμή εργαλείων Quick Access βρίσκεται στη γραμμή τίτλου της εφαρμογής 
(Application Title Bar), πάνω από τη γραμμή μενού. Η γραμμή εργαλείων Quick Access 
περιλαμβάνει λειτουργίες οι οποίες χρησιμοποιούνται πολύ συχνά σε μια τυπική περίοδο 
λειτουργίας του προγράμματος.

Η γραμμή εργαλείων Quick Access.

Γραμμή εργαλείων Graphite Modeling Tools

Η γραμμή εργαλείων Graphite Modeling Tools, γνωστή επίσης ως ταινία μοντελοποίησης 
(modeling ribbon), είναι ένα καινούργιο συστατικό της ∆ιασύνδεσης Χρήστη. Περιλαμβάνει 
πολλά νέα εργαλεία για τη μοντελοποίηση της γεωμετρίας πολυγώνων. Βρίσκεται ακρι-
βώς κάτω από τη βασική γραμμή εργαλείων Main και είναι εξ ορισμού σε αγκυρωμένη 
και μερικώς κρυμμένη κατάσταση.

Η γραμμή εργαλείων Graphite Modeling Tools μερικώς κρυμμένη.
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