سرفصل پکیج V-Ray RMP
مدرس  :محمد پاک نظر

به نام خدا

توضیحاتی در مورد پکیج :V-Ray RMP

ورژن تدریس شده  V-Ray Nextمی باشد.
در این پکیج از ابتدا به توضیح پارامتر های مهم در نرم افزار رویت از جمله ساخت مدلینگ ابتدایی و مباحث نور پردازی پیشرفته و ساخت متریال را به صورت رایگان توضیح
دادیم تا عزیزانی که به مباحث اولیه رویت مسلط هستند پیشرفت بهتری داشته باشند.
پس از گذراندن مباحث ابتدایی در رویت نوبت به پارامتر های پالگین ویری نکست می باشد.
تمامیه پارارامترهای پالگین ویری نکست در رویت از مقدماتی تا فوق پیشرفته توضیح داده شده است و پس از توضیح این پارامترها نیاز است تا آن ها را در پروژه استفاده
کنیم که پروژه های عالی در پکیج  V-Ray RMPقرار داده شده است .
برخی از ویژگی های پکیج : V-Ray RMP
 :1داخل کانال  VIPعضو می شوید که داخل این کانال فقط آبجکت و مدل آماده براتون قرار میگیره تا بتوانید راحت استفاده کنید .
 :2پس از تهیه پکیج می توانید از آپدیت آموزشی استفاده کنید.
 :3دارای  160صفحه اولین کتاب ویری رویت در ایران به صورت PDF
تعداد ویدیو های قرار گرفته شده  40عدد و مدت زمان آموزش  1054دقیقه.
پالگین و نرم افزارهای مورد استفاده در پکیج Revit, V-Ray Next For Revit, photoshop
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جلسه

موضوع

زمان آموزش

پوشه اول

آموزش کرک نرم افزار به همراه فایل نصبی

 5دقیقه

پوشه دوم

آموزش رایگان مقدماتی نرم افزار رویت و نورپردازی

 509دقیقه

جلسه سوم

آموزش کامل پالگین ویری رویت
شامل نورپردازی،رندرینگ،آشنایی با رندرالمنت ها و

 225دقیقه

Exposure, Depth Of Field lenz Effect,Motion
Blur

...
جلسه چهارم

آموزش طراحی داخلی( )1به همراه تکنیک

 86دقیقه

جلسه پنجم

آموزش طراحی داخلی( )2به همراه تکنیک

 53دقیقه

جلسه ششم

آموزش طراحی داخلی( )3به همراه تکنیک

 46دقیقه

جلسه هفتم

آموزش طراحی داخلی( )4به همراه تکنیک

 38دقیقه

جلسه هشتم

آموزش رندرینگ هوای بارانی

 61دقیقه

جلسه نهم

آموزش رندرینگ هوای برفی

 31دقیقه

