
کروناجامعآموزش
کمباريمیالد



موتور رندر کرونا 
خـود را فعالیت 2009رندر یک موتور جدید رندرینگ است که از سال کرونا 

. آغاز کرده است
Corona render 3فعـال بـراي نـرم افزارهـايDmax  وCinema4d    ارائـه

یبانی می شود و به صورت کامل امکانات و قابلیت هاي این نرم افـزار را پشـت
. ، آخرین نسخه کرونا می باشد4تا به امروز نسخه . می کند

منتشـر شـد و بـا اسـتقبال 95پک آموزش کرونا براي اولین بار در زمسـتان 
، 2همزمان با انتشار نسـخه 96نظیر هنرآموزان روبرو شد و در زمستان بی 

ي پک کرونا آپدیت شد و ویژگی هاي ورژن جدید نیز در قالب آموزش هـا
هـاي جدیدترین آپدیت آمـوزش. این پک در اختیار دانشجویان قرار گرفت

موتـور رنـدر کرونـا 3و همزمان بـا ورژن نسـخه 97پک کرونا در زمستان 
.منتشر و در خدمت هنرجویان قرار گرفت

سـاعت آمـوزش 45جلسـه و 90شـامل 3و 2و 1پک آموزش جامع کرونا 
.باشدمی 

تمام فیلم هاي آموزشی همـراه بـا فایـل پـروژه هـا و تکسـچرها درون پـک 
هنراموزان براي پیشـرفت هرچـه سـریعتر در گـروه رفـع. موجود می باشد

روژه عالوه بر این تعدادي پـروژه بـه عنـوان پـ. اشکال تلگرام عضو می شوند
.تمرینی درون پک قرار دارد

ویژگی هاي موتور رندر کرونا 
 کیفیت باالتولید رندر هاي واقعی با
 ی و عملکرد سریع براي رسیدن به محصول نهایسان آپیکربندي
ادغام عمیق با نرم افزارMax 3D 
برتنی بمCPU و مستقل از محدوریت هايGPU 
حذف نویز و کاهش تعدارPass هاي مورر نیاز براي دریافت یک تصـویر

زمان70%تا 50%بدوي نویز، با کاهش 



واهد بخش مقدماتی در این بخش به مطالب پایه و مقدمات کرونا پرداخته خ
هر فصل از این بخش تحت عناوین ذیل ارائه می گردد. شد

• PART01 –MATERIAL
• PART02 –MATERIAL
• PART03 – MATERIAL
• PART04 –CORONA LIGHT
• PART05-CORONA SUN
• PART06 –CAMERA
• PART07 –RENDER SETTING
• PART08 –RENDER SETTING
• PART09 –RENDER SETTING
• PART10 –ENVIRONMENT

دقیقه260: مدت زمان آموزش



.دربخش حرفه اي به مطالب زیر پرداخته می شود

• PART11 –ARMCHAIR
• PART12 –CAR PAINT
• PART13 –CORONA LAYERED
• PART14 –DEPTH OF FIELD
• PART15 – EXTERIOR 1
• PART16 –EXTERIOR 2
• PART17 – INTERIOR 1
• PART18 –INTERIOR 2
• PART19 –INTERIOR 2-2
• PART20 –INTERIOR 3
• PART21 –INTERIOR 4-ANIMATION
• PART22 –LIGHT MIXER
• PART23 –ORANGE JUICE
• PART24 –VOLUME LIGHT
• PART25 –PANORAMA

دقیقه1446: مدت زمان آموزش



.به مطالب زیر پرداخته می شود2دربخش کرونا 

• PART01 –CORONA SCATTER
• PART02 –CORONA TRIPLANER-BUMP CONVERTER
• PART03 – UV RANDOMIZER
• PART04 –SSS
• PART05 – FRAME BUFFER-CORONA CAMERA
• PART06 – CORONA DISTANCE
• PART07 –SPIRAL STAIR
• PART08 –CORONA MATERIAL LIBRARY
• PART09 – CORONA IMAGE EDITOR

دقیقه274: مدت زمان آموزش

.به مطالب زیر پرداخته می شود 3کرونادربخش 

• PART1 – EXTERIOR 
• PART2 –INTERIOR 

دقیقه115: مدت زمان آموزش



 ARMCHAIR .1بخش حرفه اي 
روژه  هاي مورد استفاده در روند پتکنیک اي حرفه در اولین قسمت از بخش 

armchair این تکنیک ها . مورد بررسی و اموزش قرار خواهد گرفت
عبارتند از

نورپردازي•
سایه پردازي•
•Unwrapتمامی مدل هاي پیچیده از قبیل مبل
ساخت تکسچر•
•Shaderپردازي
•Depth of field
پروداکشنپست •

دقیقه174: مدت زمان 



CAR PAINT .2 
است ازارت بعاین بخش ر دمطالب ارائه شد 

)ساخت انواع رنگ هاي متالیک(ساخت متریال ماشین نحوه. 1
HDRترکیب رندر با تصاویر . 2
پست پروداکشن. 3

دقیقه44: مدت زمان



CORONA LAYERED .3 
:شوددر این بخش به تکنیک هاي کرونا پرداخته می 

 استفاده از تکنیکcorona layer
 تکنیک استفاده ازscatterهاي موضعی
 تکسچرساخت

دقیقه36: مدت زمان 



DEPTH OF FIELD .4 
منت یکی از مطالب مهم در ایجاد فضاهایی با افکت هاي خاص شناخت رندر ال

از در این بخش بـه تفصـیل دربـاره یکـی. ها و روش هاي استفاده از انهاست
مطالـب . المنت هاي مورد استفاده  در ایجاد عمق میداي پرداخته مـی شـود

:شاملدر این قسمت بحث  مورد 

نحو درست کردن رندر المنتZDepth
 ایجادDepth of field در نرم افزارAfter effects

دقیقه20:مدت زمان 



EXTERIOR 1 .5 
ب بـا به نور مطلوب و ساخت متریال هایی متناسنرسیددر فضاهاي خارجی 

ین در اولـ. کیفیت  بهتر در محصول نهـایی مـی گـردد دایجامحیط از عوامل 
 :پرداخته شد استدموارپروژه فضاي خارجی کرونا به هر یک از این 

ساخت خیابان خیس، فلزات، شیته، پالستیک(متریال پردازي(
 نور پردازي روز ، شب و هواي ابري
ساخت تکسچر

دقیقه160:مدت زمان 



EXTERIOR 2 .6 
 polygonتعدادرفتن در پروژه هاي  فضاهاي خارجی یکی از مشکالت رایج باال 

با ارائه  راه ن بخش ایدر . هاست که مسائل خاص خود را به همرا دارد
ابزار کارهایی جهت برطرف کردن این مشکالت به فضاسازي با استفاده از

هاي کرونا پرداخته می شود
Proxy   کردن  فضاهاي سنگین شد با تعدادPolygon باال
 استفاده و مدیریتscatter هاي چندگانه
ینمدیریت صحنه به منظور سبک سازي پروژه ها با فضاسازي سنگ
نورپردازي
 متریال پردازي
ایجاد فضاهاي مه آلود( پست پرداکشن(

دقیقه51: مدت زمان 



INTRERIOR 1 .7 
 :ر این بخش به اموزش مطالب زیر پرداخته خواهد شدد
نورپردازي با مدیریت چند دوربین•
متریال پردازي•

دقیقه59: مدت زمان 



INTRERIOR 2 .8 
 :ر این بخش به اموزش مطالب زیر پرداخته خواهد شدد
نورپردازي •
متریال پردازي•
استفاده از چندین اسکریپت براي ساخت تکسچر•
•Unwrapمدل هاي پیچیده همچون روتختی

دقیقه64: مدت زمان 



INTRERIOR 2-2 .8 
.در این آموزش به نحوه صحیح متریالسازي کف اشاره می شود

نحوه ساخت پترن مدلسازي کف•
Multi textureمتریال کفسازي به وسیله ساخت•

دقیقه23: مدت زمان 



INTRERIOR 3 .9 
نورپردازي روز فضاي داخلی•
داخلینورپردازي شب فضاي •

دقیقه58: مدت زمان 



INTRERIOR 4-ANIMATION .10

3Dmaxمدلسازي با 1.
براي ساخت مبلمانMarvelousمدلسازي با 2.
نورپردازي فضاي داخلی3.
متریال پردازي4.
انیمیشن5.

تعریف سناریو
پیش نمایش
رندرینگ
 تدوین و افکت گذاري باAfter Effects
گرفتن خروجی و صدا گذاري

دقیقه مدلسازي385دقیقه کرونا، 322: مدت زمان 



LIGHT MIXER .11 

رفتن  کرونا در ایجاد تغییـرات  حـین رنـدرگي اهر این بخش به بررسی قابلیت د
یـر امکان خاموش و روشن کـردن نورهـا، تغییـر رنـگ و تغی. پرداخته  شده است

ا قدرت نورهاي مورد نظر در زمان رندر پروژه از ویژگی هایی است که نـه تنهـ
ن مـدل رسیدن به کیفیت مطلوب را سرعت می بختد بلکـه امکـان داشـتن چنـدی

.تست نور و طراحی نورپردازي را در فرایند یک رندر فراهم می اورد

دقیقه15: مدت زمان 



ORANGE JUICE .12 

.  است ر این بخش به پرزانته کردن یک محصول صتنعتی پرداخته شدهد
:مطالب ارائه شده عبارتند از

نحوه نورپردازي محصول تبلیغاتی صنعتی1.
متریال پردازي محصوالت2.
تبلیغاتیپست پروداکشن محصول 3.

دقیقه42: مدت زمان 



VOLUME LIGHT .13 
.شدر این بخش تکنیک ایجاد رد نور در فضا اموزش داده خواهد د

دقیقه9: زمان مدت 



PANORAMA .14 

360هاي معماري، دیدن نمايپروژه ر دیکی از رایج ترین تقاضاهاي کارفرما 
. ددرجه براي چرخیدن در پروژه و دیدن کل جزئیات در یک عکس مـی باشـ

.به اموزش ساخت این گونه تصاویر پرداخته خواهد شدقسمت در این 

دقیقه5:مدت زمان 



2بخش کرونا 

CORONA SCATEER .1

می باشد  با این ابزار به SCATTER BY SPILNEآیتم اضافه شده در این بخش 
راحتی می توان  آبجکت هاي مورد نظر را بر روي خط و داخـل خـط توزیـع 

می توان از طریق پینت کـردن و  VERTEX PAINTبا استفاده از همچنین  . کرد
مشخص کردن یک مسـیر، مسـیري دلخـواه بـا حرکـت بـراش بـراي توزیـع

ر روي آبجکت ها در نظر گرفت و کنترل دقیق تري بـا اسـتفاده از بـراش بـ
.توزیع مسیرهاي مورد نظر داشت

دقیقه16:مدت زمان 



CORONA TRIPLANER-BUMP CONVERTER.2 

چر به تکس. هنگامی که یک تکسچر بر روي جسمی پیچیده اعمال میشود
ییر درستی روي سطح قرار نمیگیرد و در برخی قسمت ها کش آمده و تغ

میتوان توزیع  CORONA TRIPLANERبا استفاده از . فرم  و برش می دهد
تغییر تکسچرها را در راستاي محورهاي مختصات انجام داد، مقیاس تکسچر را

. داد و آنرا جابجا کرد و یا چرخش داد
ک تکسچر براي تکسچر، یمیتوان کانورتوربا استفاده ازویژگی کرونا بامپ 

.  بامپ ساخت و میزان قدرت بامپ را کنترل نمود

دقیقه12:مدت زمان 



CORONA UV RANDOMIZER.3 

هنگام ساخت متریال بر روي سـطوح تکـرار شـونده ماننـد الوارهـاي چـوب،
تفاده با اس. تکسچر ها  بعد از یو وي کردن هم بر روي سطوح تکرار می شود

اد و از ویژگی کرونا رندومایز می توان بصورت رندوم تکسچرها راحرکـت د
گی نیاز به با این ویژ. جابجا کرد و چرخش داد  تا تکسچرها تکرار نداشته باشد

ي یو وي کردن تک تک الوارها نیسـت و بـا تغییـر ویژگـی هـاي کرونـا یـو و
.رندومایز می توان از تکرار تکسچرها جلوگیري نمود

دقیقه6:مدت زمان 



SSS.4 

SUBSURFACE SCATTERING مکانیزمی است کـه باعـث شـفافیت و حرکـت
آن و با توجه به ماهیت رنگی مـاده و ضـخامت. نور در یک آبجکت می شود

دارنـد و برخی از متریالها مانند سنگ مرمر این قابلیت رو. نور عبور می کند
.ردکمی توان از این خاصیت براي طبیعی تر نشان دادن متریال استفاده 

دقیقه10:مدت زمان 



FRAME BUFFER-CORONA CAMERA.5 

یم بافر در این بخش به بررسی ویژگی ها و امکانات اضافه شده به بخش فر
.و معرفی کرونا پرداخته می شود

دقیقه14:مدت زمان 



CORONA DISTANCE.6 

ح قرار اگر به سطحی کرونا دیستنس اعمال شده باشد هر ابجکتی روي سط
براي براي مثال  این موضوع.بگیرد، نسبت به سطح واکنش نشان میدهد

یریت میتوان با مد. ترکیب دو متریال مانند زمین و چمن استفاده می شود
زمین متریال یک بخش از صحنه رو چمن داد و بخش دیگر را متریالی مانند

بهتري بر با اعمال این مپ به بخش اسکترینگ نیز میتوان کنترل. اعمال نمود
.روي توزیع ابجکت بر روي یک سطح داشت

دقیقه17:مدت زمان 



SPIRAL STAIR.7 

وارد در این قسمت آموزش بر روي یک پروژه انجام میگیرد و به بررسی م
:زیر پرداخته می شود

اهمیت و نکات مهم  انتخاب رفرنس
نورپردازي پروژه
متریال پردازي

دقیقه71:مدت زمان 



CORONA MATERIAL LIBRARY.8 

پروژه در این قسمت آموزش استفاده از کتابخانه متریال کرونا بر روي یک
: آموزش داده می شود و به موارد زیر پرداخته می شود

 شیدرتفاوت کتابخانه کرونا با سیگر
نورپردازي پروژه
متریال پردازي

دقیقه82:مدت زمان 



CORONA IMAGE EDITOR .9

. تدر این پروژه، روشهاي صحیح نورپردازي و منطق نوري پرداخته شده اس
و بـا با استفاده از روش جدید الیت میکسـر نـورپردازي انجـام گرفتـه اسـت

.استفاده از الیت میکسر به کنترل نورها پرداخته شده است
و مـدیریت نورهـاي پـروژه در CORONA IMAGE EDITORنحوه اسـتفاده از  

زش خارج از محیط مکس پرداخته شده و نحوه تبدیل رندر روز به شب آمو
.داده شده است

ی و نحوه انتقال نورهاي الیت میکس به نورهاي اصـلAlbedoآشنایی با المنت 
پروژه

دقیقه46:مدت زمان 



3بخش کرونا 

EXTERIOR.1 

 نحوه ساخت دیسپلیسمنت و آشنایی باRDT  خارجیپروژه در یک
نور پردازي پروژه
 پروژهپست پروداکشن

دقیقه33: مدت زمان 



INTRERIOR.2 

آشنایی با امکانات دینویز جدید در کرونا
نورپردازي پروژه داخلی و توضیح نور درست و منطق نوري
متریال پردازي پروژه
پست پروداکشن پروژه

دقیقه82:مدت زمان 
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