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به نام خدا

:V-Ray Advancedتوضیحاتی در مورد پکیج 

.می باشد V-Ray Nextورژن تدریس شده 

.پرداخته ایم و در آخر به صورت پروژه محور آن هارا انجام داده ایمV-Rayدر این پکیج از ابتدا به توضیح تمام پارامترهای 

:ازویژگی های مهم این پکیج 

.آموزشی می باشد که در صورت نیاز می توانید آن را استفاده کنید تا با تمامیه پارامترها آشنا شویدPDFصفحه 780پکیج ویری ادونس دارای :1

.عضو می شوید که داخل این کانال فقط آبجکت و مدل آماده براتون قرار میگیره تا بتوانید راحت استفاده کنید VIPداخل کانال : 2

.پس از تهیه پکیج می توانید از آپدیت آموزشی استفاده کنید: 3

.متریال ها به صورت عکس براتون ارسال میشه تا بتوانید داخل کارها از آنها استفاده کرده و داخل کانال برای اعضا رایگان آپدیت میشود: 4

.پروژه ها در پکیج قرار گرفته شده: 5

.دقیقه2425آموزش عدد و مدت زمان 100تعداد ویدیو های قرار گرفته شده بیش از 

3ds max , V-Ray Next , forest pack , photoshop:پالگین و نرم افزارهای مورد استفاده در پکیج  , after effects , nik collection , rayfire



نمونه متلایر های آماده در پکیج



آموزشزمان موضوع جلسه

دقیقه 127 مقدماتی نرم افزار تری دی مکسآموزش پوشه اول

آموزش کامل پالگین ویری پوشه دوم

دقیقه9 ویری معرفی پالگین اولجلسه

دقیقه145 آموزش تمامی نورهای وی ری دوم جلسه

دقیقه170  Irradiance Map, Light-شناخت آموزش کامل 

Cache, Brute Force, CausticsGI-Animation
جلسه سوم

دقیقه69 مباحث سمپلینگکامل آموزش جلسه چهارم 

دقیقه477 چون آشنایی با تکسچرها و متریال هایی همآموزش کامل 
V-Ray Material, V-Ray Blend Material, V-

Ray Two Sided Material, V-Ray Car Paint 

and V-Ray Flakes materials, V-Ray Skin 

and V-Ray Fast SSS2 materials, V-Ray 

Light Material, V-Ray Hair Material, V-

Ray Simbiont Material, V-Ray Wrapper 

Material, V-Ray Dirt Texture and V-Ray 

Edges Texture

جلسه پنجم
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آموزشزمان موضوع جلسه

دقیقه 93 و  Physicalتمام تنظیمات دوربین آموزش 
در تنظیمات رندر خصوصا Cameraپارامترهای 

Exposure, Depth Ofمباحثی همچون   

Field lenz Effect,Motion Blur

جلسه ششم

دقیقه112  Render Elements & Colorآموزش 

Mapping

جلسه هفتم

دقیقه38 Dynamic Geometryآموزش جلسه هشتم

دقیقه35 Atmospheric Environmentآموزش جلسه نهم

پروژه های انجام شده پوشه سوم

دقیقه24 Close Up 01

دقیقه28 Car Rendering 02

دقیقه49 White Room 03

دقیقه12 Sigerو  Forestنصب پالگین  Shader 04
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آموزشزمان موضوع جلسه

دقیقه40 Interior Color 05

دقیقه28 PBRساخت تکسچر  06

دقیقه44 Bath Room 07

دقیقه58 Bed Room 08

دقیقه8 قرار دادن عکس به بک گراند و تکنیک های گفته شده 09

دقیقه68 آموزش کامل طراحی داخلی 10

دقیقه42 Dark Room 11
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آموزشزمان موضوع جلسه

دقیقه63 Interior Volumetric Light 12

دقیقه81 white Villa Exterior 13

دقیقه62 Dream House 14

دقیقه68 Exterior Villa 15

دقیقه28 Day Lighting 16

دقیقه216 Interior Design 17

دقیقه231 Exterior Facade 18
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