หลักสูตร การสร้ างโมเดลรายละเอียดสูงด้ วย Zbrush
ภาพรวมของการเรียน
หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องกำรสร้ ำงงำนโมเดล 3 มิตทิ ี่มีรำยละเอียดด้ วยโปรแกรม Zbrush ซึง่ เป็ นโปรแกรมที่ได้
ควำมนิยม ในกำรปัน้ โมเดลในงำนระดับ Hollywood โดยยึดอำศัยวิธีกำรปัน้ จำกกำรปัน้ ดินน ้ำมัน ซึง่ ทำให้ ผ้ ใู ช้ งำน
สำมำรถปรับแต่งโมเดลและแก้ ไขได้ อย่ำงอิสระ โดยในเนื ้อหำผู้เรี ยน จะได้ เริ่มเรี ยนตังแต่
้ พื ้นฐำน กำรใช้ งำนโปรแกรม ,
กำรสร้ ำงโมเดล กำรปรับแต่งโมเดล จนกระทัง่ สำมำรถลงสีให้ กบั โมเดลต่ำงๆ เพื่อนำเสนอผลงำน รวมถึง กำรนำผลงำน
ไปใช้ ร่วมกับโปรแกรม 3 มิติ อื่นๆ เช่น 3DsMax , Maya เป็ นต้ น ซึง่ นับเป็ นกระบวนกำรทำงำนร่วมกันที่ได้ รับควำมนิยม
ในกลุม่ ของนัก Animator ในปัจจุบนั
ระยะเวลาที่ใช้ ในการเรี ยน
หลักสูตร 21 ชัว่ โมง เรี ยนทังสิ
้ ้น 6 ครัง้ เรี ยน ( ครัง้ ละ 3 ชัว่ โมงครึ่ง )
พืน้ ฐานของผู้เรี ยน
ผู้เข้ ำอบรมควรมีพื ้นฐำนโปรแกรม 3 มิตมิ ำเล็กน้ อย เช่น โปรแกรม 3dsMax
โปรแกรมที่ใช้
Zbrush
เหมาะสาหรับ
ผู้ที่ต้องกำรเป็ นนัก Animator สร้ ำงงำนโมเดล 3 มิติ ที่มีรำยละเอียดสูง ตัวอย่ำงเช่น กำรแต่งรำยละเอียดหน้ ำตัวละคร
Avatar
วิทยากร
อาจารย์ อิทธิวัตร รั ตตกูล
กำรศึกษำ : ปริญญำตรี คณะเทคโนโลยีสำระสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสิต

ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
• ผู้เข้ ำอบรมสำมำรถเรี ยนรู้กำรสร้ ำงโมเดลแบบ 3 มิต,ิ ปรับแต่งชิ ้นโมเดลให้ สวยงำม รวมถึงวิธีกำรนำผลงำนไป
ใช้ ร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ
• ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรส่งบุคลำกรเข้ ำฝึ กอบรมทำงวิชำชีพของบริษัท หรื อห้ ำงหุ้นส่วนนิตบิ คุ คล นอกเหนือจำกหัก
ค่ำใช้ จำ่ ยได้ ทงหมดแล้
ั้
ว ยังได้ รับกำรยกเว้ นภำษีเงินได้ อีกร้ อยละร้ อย ตำมประกำศกระทรวงกำรคลัง
• ผู้เรี ยนสำมำรถเรี ยนทบทวนซ ้ำได้ ฟรี ( ทุกสำขำ ในระยะเวลำ 1 ปี )
• ผู้ผำ่ นกำรอบรมจะได้ รับประกำศนียบัตร โดยควำมควบคุมของกระทรวงศึกษำธิกำร
ค่ าอบรม
ค่ำธรรมเนียมกำรเรี ยน 6,800 บำท (เฉลี่ยเพียงชัว่ โมงละ 324 บำท)
รำคำควบคุมโดยกระทรวงศึกษำธิกำร ไม่มีภำษีมลู ค่ำเพิ่ม
*** เฉพาะนักเรียนเก่ าของสถาบันลดเหลือ 5,800 บาท( เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 276 บาท )
วิธีการชาระเงิน
1. ชำระเงินสดด้ วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็ นเวลำ 1สัปดำห์
2. โอนเงินเข้ ำบัญชี "บริ ษัท เน็ตดีไซน์ พำรำกอน จำกัด"
ธนำคำรกรุงศรี อยุธยำ สำขำฟอร์ จนู ทำวน์
ประเภทบัญชี กระแสรำยวัน
เลขที่บญ
ั ชี 253-0-02599-9
(กรุณำส่งรำยละเอียดกำรชำระค่ำอบรมผ่ำน
Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )
3. สัง่ จ่ำยเช็คขีดคร่อมในนำม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พำรำกอน จำกัด"
4. ชำระผ่ำนบัตรเครดิตได้ ที่ เน็ตดีไซน์ ทุกสำขำ
Cancellation กรณีท่ ที ่ านมีเหตุจาเป็ นต้ องการยกเลิกการสารองที่น่ ัง โปรดแจ้ งล่วงหน้ ำเป็ นลำยลักษณ์
อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่ำงน้ อย 7 วัน มิฉะนันจะไม่
้
คืนค่ำอบรม
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การสร้ างโมเดลรายละเอียดสูงด้ วย Zbrush Course Outline
Introduction to Zbrush
• เรี ยนรู้ตงแต่
ั ้ พื ้นฐำนของโปรแกรม
• เรี ยนร้ วิธีกำรควบคุมมุมกล้ อง ระบบกำรจัดเก็บไฟล์
• กำรใช้ เครื่ องมื่อพื ้นฐำนในกำรปัน้ (sculp)โมเดล
• กำรขึ ้นโมเดลจำก PolySphere
• กำรซ่อนวัตถุ และกำร mask
เรี ยนรู้ การสร้ างโมเดลพืน้ ฐานด้ วย ZSphere
• กำรปรับแต่งโมเดลที่ได้ จำกกำรสร้ ำงด้ วย Zsphere
• เรี ยนรู้ลกั ษณะกล้ ำมเนื ้อของมนุษย์เพื่อประยุกต์ใช้ ในกำรสร้ ำงโมเดล
• กำรใช้ Group เพื่อจัดระบบกำรทำโมเดล
การใช้ Subtool Master ในการแบ่ งสานโมเดลในการทางานเป็ นส่ วน
• กำรใช้ Layer ในกำรเพิ่มรำยละเอียดให้ กบั โมเดล
• กำรสร้ ำงโมเดลเพิ่มเติมในส่วนต่ำงๆด้ วย Zsketching/Mesh Extract
• กำรซ่อนโมเดลเพื่อกำรทำงำนทีละส่วนอย่ำงเหมำะสม
การแก้ ไข Topology ของโมเดลให้ เหมาะสมสวยงามJDBC(Java Database
Connectivity)
• กำรเรี ยนรู้ Edge loop ที่เหมำะสมกับกำรสร้ ำงหน้ ำมนุษย์
• กำรดัดท่ำทำงโมเดล
การลงสีด้วย PolyPaint / Texture Paint
• กำรกำง UV เพื่อใช้ เตรี ยมในกำรลงสีList page
การจัดการนาเสนอผลงานด้ วยวิธีต่างๆ
• กำรสร้ ำง Normal map ,displacement map,และ texture map ในแบบต่ำงๆ
• กำร Export ผลงำนเพื่อใช้ นำเสนอในโปรแกรม 3d ทัว่ ไป เช่น 3dsmax,Maya
Update page

***หมายเหตุ รอบเรี ยน อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม

