
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  V-Ray 

w
w

w
.n

am
atek.co

m
 

V-Ray ست؟یچ 



w
w

w
.n

am
atek.co

m
 

1. Vray ست؟ یچ 
 Vray یها یژگیو .2
 ست؟ یچ  Vrayکاربرد  .3

 فهرست مطالب



 

1 www.namatek.com 

 که دیبدان دیبا د،یسر و کار داشته باش یمدل ساز  یاگر با نرم افزار ها
Vray یی واقع گرا  ار،یبس یها تینرم افزار با توجه به قابل  نیا  ست؟یچ  
  نیاز بهتر ی کیاجرا،  یبرا یقو یها ستمیبه س ازیو عدم ن تیفیباک

  ی طراحان، معماران و حت  نیدر ب یادیز تیمحبوب رندر است که یموتورها
 .کرده است دای پ یو ساخت باز  ی غاتیتبل یشرکت ها

را به شما   ینرم افزار حرفه ا نیمقاله، ا  نیتا در ادامه ا دیما همراه باش با
 .میکن ی معرف 

 

1# Vray ست؟ی چ 

V-Ray طراحان و  یو کامل است که برا  ی قو یرندر سه بعد ستم یس کی
 نانهیواقع ب یباال، رندرها  تیفیک یطور کل به .معماران ساخته شده است

عمل، علل    سرعت عکس است و یی رندر نها دیکن یکه فکر م یبه طور 
  نیاستفاده از ا ندیگو  ی م متخصصان .هستند یر  یعالقه متخصصان به و
شده  نییتع   شیاز پ مات یمواد و تنظ یدارا راینرم افزار آسان است؛ ز

از   یهر جنبه ا با  یدهد تقر ی حال به کاربران امکان م نیع در .است یادیز
 الزم است که بداند یهر معمار  یبرا پس .کنند ی نور و مواد را سفارش

Vray و از آن استفاده کند ستیچ. 

از آن ها اشاره  ی دارد که در ادامه به برخ یار یبس ی اینرم افزار مزا  نیا
 .خواهد شد
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 .دیما همراه باش با

 

 

 Vray یها یژگی و 2#

دارد که باعث شده مهندسان و   یمنحصر به فرد  یها ی ژگ یو  نیپالگ نیا
 .از آن استفاده کنند یار یطراحان بس

 .میپرداز ی آن م  یها ی ژگیو نی برتر حیو توض  ی ادامه به بررس در

 Vray نرم افزار ها توسط یبان یپشت 1-2#

Vray  محبوب، از   یخالقانه سه بعد یدر هر بخش از نرم افزار ها با  یتقر
 ، بلندر(3Ds Max) مکس ید ی ، تر (Cinema4D) ید 4 نمایجمله س

(Blender) تی، رو  (Revit)اسکچاپ ، (Sketchup) ادغام   گریو موارد د
اندازه از   نیدر بازار به ا یگر یارائه دهنده د چیکه ه یحال در .شده است

مدل   یبرا یاگر شما از هر نرم افزار  نیبنابرا .ندارد ی بانینرم افزار پشت
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آن را   نیو پالگ ستیچ Vray دیبدان که دیدار ازین دیکن ی استفاده م  یساز 
 .دینرم افزار خود نصب کن یبرا

 

 Vray عکس در ییواقع گرا 2-2#

و از آن   ست یچ Vray بداند دیبا یکه هر معمار   ی لیاز دال گرید  ی کی
ها از   هیو سا  یی روشنا .است یر  یو یبودن رندرها یاستفاده کند، واقع 

 لیدل نیهم به .مشابه هستند یرندرها  ریتر از سا قیدق  یی نظر واقع گرا 
Vray ی واقع یاست که خواهان رندرها ی هنرمندان  یانتخاب برا نیبهتر  
واقع   یبرا جی را تمیالگور کی (Monte Carlo) مونتکارلو روش .هستند

مورد استفاده قرار  یسه بعد ینرم افزار ها  توسط عکس است که یی گرا
 .روش برخوردار است نیاز ا یر  یو .ردیگ ی م
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 GPU و CPU با  یبیامکان رندر هم زمان و ترک 3-2#
  Vrayدر

 Graphics Processing) مخفف GPU از یبعد سه یرندرها از ی برخ
Unit )یجا به CPU مخفف (Central Processing Unit )ی م  استفاده 

است   نی ا ی اما نکته منف رند؛یتوانند رندر بگ ی تر م   ع یسر لیدل نیا به .نندک
 در .شوند ی محدود م  یی وی دیحافظه و ای VRAM ها به مقدار GPU که

 GPU و هم از CPU است که هم از ی بیارائه دهنده ترک کی Vrayمقابل،  
 .ندارد ی ت یکند و محدود ی استفاده م 
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 Chaos Cloud امکان رندر از راه دور با 4-2#

از  نهیاستفاده به یراه ها دیبا ستیچ Vray دیاز آن که متوجه شد پس
 یبرا یابر  یدهد از فضا ی به شما امکان م Chaos Cloud .دیآن را بدان

کند و قدرت رندر  ی کار حافظه دستگاه را آزاد م  نیا با .دیرندر استفاده کن
 .دهد یم به شما  یشتر یب

 :عبارتند از Chaos Cloud یا یزبان ساده، مزا به

 .شود ی ادغام م Vray با ما  یمستق •
 کیدهد تنها با  ی کند و به هنرمندان اجازه م ی کار را ساده م  گردش •

 .کنند افتیرندر را در کیکل
 .است ریپذ  اسیمق •
 .است داریپا •
 .است منیا •
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 .ندارد ازین یراه انداز  یبرا یافزار  سخت •

 

 

 ست؟ یچ Vray کاربرد 3#

Vray ردیگ ی مورد استفاده قرار م ی خاص ی در حوزه ها. 

 .داد میخواه حیمقاله آن ها را به اختصار توض نی ادامه ا در

 لم یو ف ونیز یتلو (VFX) ژه یو یجلوه ها 1-3#

Vray دیدر تول ونیز یسرعت و توجه به استاندارد صنعت تلو لیبه دل VFX   
 مانند یی وهای توسط استود   ژه،یو  ی، جلوه ها(Visual Effects) مخفف

Method Studios ،Blur Studio ،Digital Domain ،Scanline VFX 
 .استفاده شده است  گر، یو صدها مورد د
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V-Ray یبرا VFX ست؛ مانندپرفروش کاربرد داشته ا یها لمیدر ف: 

• Guardians of the Galaxy 
• Black Panther 
• Iron Man 3 
• The Avengers 
• Ant-Man 
• Maleficent 
• Independence Day 2 
• Ender's Game 

هم استفاده    ی ون یزی تلو یاز مجموعه ها یار یدر بس  Vray ن،یبر ا عالوه
 :شده است؛ از جمله

• Game of Thrones 
• Deadwood 
• Arrow 
• Fear the Walking Dead 

 Vray دیبدان دیبا د،یدار تیفعال ژهیو یجلوه ها نهیاگر در زم نیبنابرا
 .دیآن استفاده کن ی رندر واقع تی و از مز ستیچ
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داخل   لی دل 2-3# طراح  و  معمار   Vray از  یاستفاده 
 ست؟یچ

Vray با کپارچهیطور  به .است یتجسم معمار  یبرا  نهیگز نیبهتر 
Rhino ،Revit ،3DS Max ،Unreal  ژهیو به و SketchUp  کند ی کار م. 

آن  الیمتر میعالقه مند به سرعت آن و البته کتابخانه عظ هنرمندان
واقع  یها ه یو سا یاز همه، معماران عاشق نورپرداز  شتریب اما هستند؛

تا کاربر   یاز مبتد یادیز یمنابع و آموزش ها نیبنابرا .آن هستند انهیگرا
 .وجود دارند ع ی برنامه وس  نیپوشش همه جانبه ا یبرا شرفتهیپ
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راجع  قیبه تحق یی دوران دانشجو یدر ابتدا یمعمار   انیدانشجو معموال
خود از آن   یو در پروژه ها  ستیچ Vray بدانند پردازند تا ی م Vray به

 .استفاده کنند

 

 ست؟ی چ Vray خودرو نقش نگی در رندر  3-3#

  هرگز شود و ی استفاده م  لیاتومب غات یدر تبل Vray که  دیا دهید  احتماال  
 جادیا تیبه واقع هیشب اریبس رایهستند؛ ز که آن ها رندر  دی متوجه نشده ا

 یو از آن برا ستیچ Vray دانند ی خودرو هم م طراحان .شده اند
  ،یر  ینوآورانه اسکن مواد و یفناور  .کنند ی کانسپت خودرو ها استفاده م 

VR Scans نام دارد. 
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VR Scans رمجموعهیز Vray شیمواد از پ  1000از  شیاست و شامل ب  
با  قا  یشوند رندرها دق ی است که باعث م انهیگرا واقع  اسکن شده و

 .مطابقت داشته باشند تیواقع

 

 ست؟یچ غاتیدر تبل Vray کاربرد 4-3#

 Computer-Generated) مخفف CGI در Vray از ی غاتیتبل یها آژانس
Imagery )از ایمعروف دن یبرندها .کنند ی استفاده م غات یتبل  یبرا Vray 

 ی بهره م  نترنتیچاپ و ا  ،ی مجاز  تی واقع ون،یز یدر تلو  ریتصاو   جادیا یبرا
 .برند
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 ی باز  دیتول 5-3#

 آن ارائه دهند و Vray را با یی نمایس یها طیتوانند مح ی م  هنرمندان
ها با خز و مو، ربات ها و   تیاز موجودات و شخص ی جهان را با انبوه

 گرید یها همراه با انعکاس حرکت، انفجار، گرد و غبار و جلوه ها نیماش
واقع  یساز  هیدر شب Vray خوب اریبس یها تیقابل  لیدل به .پر کنند

و   ستیچ Vray داند ی م یطراح باز  هر بایانفجار و گرد و غبار، تقر انهیگرا
 .کند ی از آن استفاده م 
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 محصول  یطراح 6-3#

 غیتبل کیکه در  متیآن ساعت گران ق ای ی لوکس ورزش یکفش ها آن
با  فقط .شده اند  ی طراح Vray با ادیاحتمال ز به د،یکن ی مشاهده م 

 یها یجواهرات، بطر  هی در مورد ته یی ها لمیف وب،ی وت یگذرا به  ی نگاه
 ی م  هنرمندان .کرد دیخواه دایپ  نیشامپو و عطر، هدفون و قطعات ماش

  ی واقع یایمحصول قبل از ساخت آن در دن کی تجسم  ی برا Vray توانند از
 .استفاده کنند
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