
מדוע כדאי לכם לעבוד עם ויריי?
V-Ray הוא Plug-in )תוסף( מקצועי המותקן על גבי תוכנת הסקצ'אפ ומאפשר לשדרג את הדמיות הסקצ'אפ הבסיסיות ולהפוך אותן להרבה יותר 

־ריאליסטיות, מרשימות ובעיקר- מוכרות. הקורס מתאים הן למשתמשים חדשים שמעולם לא עבדו עם התוכנה והן למשתמשים וותיקים אשר רוצים להשת
דרג ולעבוד בצורה נכונה, חכמה ומקצועית.

מרכז הדרכה רשמי של חברת כאוסגרופ
סטודיו עמרי רון הוא מרכז הדרכה רשמי מטעם חברת כאוסגרופ ללימודי ויריי לסקצ'אפ + ויריי לרוויט ומאחורינו אלפי בוגרים מרוצים.

בוגרי הקורס שיעמדו במטלות ובפרויקט הגמר - זכאים לתעודת בוגר קורס רשמית של ויריי.

קורס ויריי אונליין
לומדים לבצע הדמיות מהבית!

כיצד עובד קורס האונליין?
הקורס כולל 120 שיעורים מוקלטים בוידאו 

באיכות צפייה וסאונד HD. השיעורים 
מחולקים ל-6 פרקים, כאשר כל פרק 

מתמקד בתחום ספציפי מעולם הצילום 
וההדמייה הממוחשבת.

כולל ליווי ותמיכה מקצועית
תלמידי הקורס מקבלים תמיכה מקצועית 

ואישית דרך פורום התמיכה באתר או 
באמצעות קבוצת הפייסבוק הסגורה. תוכלו 

לפנות אלינו בכל שאלה ולקבל תשובה 
מהירה ומקיפה מלווה בצילומי מסך ברור 

ומקצועי.

צפו בסילבוס המלא 
של הקורס בעמודים 

הבאים!



פרק המבוא
וההגדרות,  את הממשק  נכיר  הראשון  בפרק 
נלמד להשתמש בספריית החומרים, להוסיף 
תאורה בסיסית ולהפיק מס' הדמיות מרשימות.

פרק הסביבה
התאורה  בהגדרת  נתמקד  זה  בפרק 
הרקע  ובחירת  הסביבה  מידול  הסביבתית, 

2המתאים לכל הדמיה - ביום ובערב. 1
הורדת התוכנה והתקנתה ע"ג המחשב )13:23 דקות(

ממשק ההגדרות - הכרות עם ממשק התוכנה )10:50 דקות(

רינדור ראשון ושמירה  - הכרות עם חלונית הרינדור )3:23 דקות(

יבוא ויישום חומרים חלקים - מתכות, פלסטיקים וכו' )21:24 דקות(

ייבוא ויישום טקסטורות - אריחים, חיפויים, שטיחים ועוד )11:53 דקות(

תאורה סביבתית ורקע ההדמייה - שיעור מבוא שבו נלמד

על הדרכים שבהן ניתן להגדיר את הסביבה להדמיה  )8:55 דקות(

תאורת השמש - Sunlight - נלמד את השיטות והסודות 

להגדרה איכותית של אור השמש בויריי )8:16 דקות(

Custom Orientation - כיוונון שמש חופשי בגרסא 5 )6:16 דקות(

שיעור הגדרות השמש - פרמטרים מתקדמים בהגדרת השמש

ושיטות לריכוך ההצללות לקבלת מראה ריאליסטי  )11:14 דקות(

מודל שמיים וקו האופק - ניישם מודלים שונים של השמיים

ונלמד לשלוט בתצוגת קו האופק, לרכך, להנמיך ועוד... )6:57 דקות(

מידול קירות ופתחים עם קו מתאר מקביל - Offset )10:53 דקות(

תפריט ההיסטוריה והשוואה בין הדמיות שונות  )18:25 דקות(

Material Override - נבצע רינדורי חימר ביום ובערב ונלמד  

מהן ההגדרות האופטימליות להפקת סכמות ובדיקות )09:07 דקות(

סכמות עם חומר Toon - נלמד שיטות להפקת איזומטריות 

)9:20 דקות BIG ותרשימים בסגנון הסכמות של

תאורה סביבתית - Environment - נלמד להשתמש במפות

HDRI איכותיות עבור סביבת ההדמיה  )16:08 דקות(

סיבוב והתאמת HDRI - נלמד לכוון ולסנכרן בצורה מושלמת בין 

מיקום שעת ההדמייה לבין מיקום השמש בתמונת הרקע )9:23 דקות(

הדמיית ערב עם HDRI - נלמד לסנכרן בין תאורת הסביבה לבין 

תאורת מפת ה-HDRI והתאורה המלאכותית בבית ובחצר )7:44 דקות(

Laubwerk התקנה ושימוש בלוברק - נכיר את התוסף העוצמתי

ונציב צמחייה פרוקסי עשירה שאינה מכבידה על המודל )22:39 דקות(

Light Gen - מחולל התאורה החדש של גרסא 5  )11:07 דקות(

פריסות ריצוף וחיפויים - בחירת נק' ההתחלה, סיבוב ועוד )7:28 דקות(

הקרנת חומרים - בחירת ההקרנה המתאימה עם כלי UV )8:09 דקות(

תיקון גוון לטקסטורה - התאמות בין ויריי לסקצ'אפ )9:53 דקות(

חומרים עם שקיפות - זגוגיות, נוזלים וזכוכיות צבעוניות )7:55 דקות(

רינדור מקומי - עבור בדיקות ותיקונים מהירים )7:56 דקות(

החלפת חומרים - Use As Replacement )9:45 דקות(

תיקונים גלובליים - חידוד הרינדור ואיזון הגוונים בהדמיה )8:51 דקות(

Bloom \ Glare - הוספת זוהר לקבלת מראה ריאלסטי )9:01 דקות(

איפוס הגדרות - התאמות שיש לבצע לפני הרינדור )8:18 דקות(

הכנת הקובץ לרינדור ראשון - פרויקט וילה בהרצליה פיתוח )8:55 דקות(

שמירת הרינדור כקובץ תמונה - דגשים לשמירת JPG )2:52 דקות(

החלפת חומרים בקובץ גדול + דגשים למתכות ולזגוגיות )8:42 דקות(

הכרות עם תפריט התאורה - תאורה מלבנית )5:36 דקות(

רינדור איטראקטיבי - GPU - שימוש בכרטיס המסך  )3:59 דקות(

הדמיית בין ערביים - כיוון הגדרות + תאורה מלאכותית )13:46 דקות(

פיזור צמחייה - על חשיבות ההצללות בהדמיות יום\ערב )21:18 דקות(

Fur - הפעלת תכונת Fur ליצירת דשא ושטיחים )12:57 דקות(

Glare - מידול גופי תאורה והוספת הילה וזוהר )12:05 דקות(

ביטול רעשים - שימוש בתכונת Denoiser )5:58 דקות(



פרק צילום ומצלמה
בפרק זה נכנס לנעלי צלם אדריכלות מקצועי 
ונלמד איך בוחרים הזוויות המחמיאות  ביותר 
ומהן הגדרות המצלמה המתאימות לכל מבט.

פרק התאורה
נכיר את כל גופי ואפשרויות התאורה, נלמד 
להוריד גופים ונתוני תאורה מיצרנים אמיתיים 

4ולחבר הכל ליצירת הדמיות מרגשות. 3
מבוא לצילום אדריכלי - מקרה בוחן של צילום בניין צ'ק פוינט 

באונ' ת"א ע"י עמית גרון. דגשים, הכנות ועוד.. )06:06 דקות(

צילום ממפלס הרחוב  - מיקום המצלמה באופן שבו הצופים 

חשים תחושה טבעית + תיקון עיוותים פרספקטיבים )15:31 דקות(

גוף תאורה מלבני - תרגול גופי תאורה תלויים ותאורה מלבנית

 נסתרת בהדמיית חלל משרדים  )26:35 דקות(

בחירת השעה המושלמת - טיפים ודגשים )14:21(

בחירת זווית שדה הראיה - Field of view )12:49 דקות(

יישור הדמיה חזיתית - ייבוא תוכנית/שרטוט אל סקצ'אפ )5:29 דקות(

בחירת יחס תמונה )Ratio( - הדמיה שוכבת לעומת הדמיה

עומדת, רינדור מגדלים ועוד... )7:03 דקות(

קומזפוזיציה - דגשים ותרגול חוק-השלישים )22:21 דקות(

הדמיות פנים - תרגול ודגשים למיקום וכיוון המצלמה בהדמיות 

פנים - דגשים להדמיית מטבח והדמיית סלון )08:04 דקות(

חשיפה צילומית )EV( - כיוון תאורה טבעית )13:12 דקות(

חשיפה צילומית )EV( - תיאום עם תאורה מלאכותית )10:58 דקות(

חשיפה צילומית )EV( - שילוב מפת HDRI )12:42 דקות(

יישום תיקונים גלובלים בהגדרות הרינדור )10:00 דקות(

תיקונים אוטומטים - רינדור בהגדרות אוטומטיות )10:00 דקות(

הגדרות המצלמה - ISO - רגישות סרט הצילום לאור )06:09 דקות(

הגדרות המצלמה - Shutter Speed - מהירות הצמצם )09:07 דקות(

הגדרות המצלמה - F-Number - מפתח הצמצם )14:43 דקות(

)14:43 דקות( Depth Of Field - אפקט עומק שדה

)4:52 דקות( Vignette - אפקט קצוות חשוכים בצילום \ הדמיה

)7:29 דקות( פנורמה - איך יוצרים תמונה ˚360

)5:14 דקות( פנורמה - שיתוף, ופרסום באינטרנט\ללקוחות\קולגות

תאורת 3 הנקודות - יצירת מערך מקורות תאורה שגורם 

להארת הסצנה באופן אופטימלי )17:55 דקות(

סט מוכן לתאורת סטודיו - שימוש בסט המוכן של עמרי )6:31 דקות(

תאורה נקודתית - תרגול מיקום ספוטים וגופים תלויים )10:82 דקות(

ריכוך תאורה נקודתית - יצירת אלומות אור ריאליסטיות )6:05 דקות(

,Up-Light  תאורת ספוט - כיוון אלומות אור, שימוש בגופי

Down-Light , שילוב עם חומר זרחני ועוד..  )15:06 דקות(

תאורה פוטומטרית IES - שימוש בקבצים ונתונים מאתרים של 

יצרני תאורה לקבלת תאורה מדויקת ואיכותית  )17:17 דקות(

תאורת ספרה - יצירה תאורה רכה + תרגול על גבי גופים 

מרשימים של FLOS שעיצב מיכאל אנסטדיאס )16:59 דקות(

ספרה בלתי נראית - חיזוק תאורה במקומות שאינם 

מקבלים מספיק אור )10:02 דקות(

תאורה גאומטרית - Mesh Light )12:16 דקות(

)14:00 דקות( Dome Light + Hdri - תאורה כיפתית

)10:47 דקות( Dome Light + Sunlight - תאורה כיפתית

Light Gen + HDRI - עבודה עם מחולל התאורה החדש של

)11:47 דקות( ויריי 5 ליצירת מאות חלופות תאורה סביבתית בזמן קצר



פרק החומרים
שליטה במפות החומר היא המפתח להדמיה 

ריאליסטית מרשימה. פרק זה יהפוך אתכם 
למאסטרים במפות החומר של ויריי.

פרק ההפקה
תוצרים  של  רחב  מגוון  נפיק  האחרון  בפרק 
ונלמד לייעל ולהאיץ את תהליך העבודה וזמן 
6הרינדור ולבצע ליטושים אחרונים בפוטושופ. 5

שכבת חומר )Diffuse( - מידות, גוונים, מיפוי מדויק ועוד )12:44 דקות(

יצירת חומרים חדשים - ריצופים, אריחים, חיפויים ועוד )12:31 דקות(

חומר מאיר )Emissive( - מסכים, טלוויזיות, נורות ועוד )12:51 דקות(

יצירת ויריי פרוקסי + הצבת מישור אינסופי  )19:26 דקות(

עריכת התצוגה של ויריי פרוקסי )15:49 דקות(

ייבוא ויריי פרוקסי - שימוש בקבצי Vrmesh )17:02 דקות(

מנהל הנתיבים + אריזת מודל -Pack Project  )42:02 דקות(

רינדור תולעת )Swarm( - הפעלת רינדור רשתי לחיסכון 

משמעותי בזמן הפקת ההדמיה )14:29 דקות(

רינדור בענן )Cloud( - רינדור באמצעות חוות השרתים של 

כאוסגרופ )בענן( לחסכון בזמן הפקת ההדמיה )13:00 דקות(

הפקת סט מבטים )Batch Render( )11:08 דקות(

סרטון מרונדר 1 - הכנות, הגדרות והפקת הקבצים )24:39 דקות(

סרטון מרונדר 2 - חיבור הפריימים לקובץ וידאו )7:36 דקות(

רינדור חתכים )Clipper( - שימוש בחתכים לרינדור חללים

קטנים או יצירת סכמות וחתכים אדריכליים )28:41 דקות(

הדגשת פרטים בהדמיה )Ambient Occlusion( )8:05 דקות(

השתקפויות )Reflection( - נלמד להוסיף ולכוון לכל חומר 

את אפקט ההשתקפות והברק המתאים לו )24:24 דקות(

חומר מראה - נלמד לכוון ולמדל מראות איכותיות )08:12 דקות(

 )IOR( נלמד מהו מקדם השבירה - )Refraction( שבירת אור

הייחודי לכל חומר, וכיצד לשלוט בזכוכית בצורה מושלמת )23:19 דקות(

חומרים חלביים - תרגול יצירת כלי זכוכית + אפקט חלבי )8:29 דקות(

מפת חספוס )Bump( - בליטות ושקעים על פני החומר )13:07 דקות(

יצירת מפות באמפ בפוטושופ - שיעור בונוס מיוחד )12:39 דקות(

המפות המוכנות של ויריי - עור, טקסטיל, אריחים ועוד )13:07 דקות(

V-Ray Helper - כלי עזר המשמש לפריסת חומרים )5:24 דקות(

ההבדל בין מפת באמפ למפת שינוי צורה - הדגמה מגניבה )6:39 דקות(

- בריכה עם גלים )10:00 דקות( )Displacement( מפת שינוי צורה

מפת גרדיאנט )שינוי גוון( - זגוגיות עם גוונים משתנים )09:28 דקות(

- משמש ליצירת )Two sided material( חומר דו-צדדי

)12:26 דקות( אהילים, וילונות, עלים וכל חומר המעביר אור

- שימוש בחומר בודד )MultiSub( - חומר מרובה טקסטורות

)12:09 דקות( ליצירת מבחר גוונים ואפקט של אקראיות

- מפת חומר ייחודית )Triplanar( - חומר מרובה היטלים

)12:03 דקות( שבאמצעותה ניתן ליצור אקראיות סיבובית לחומרים 

Coat )שכבת ציפוי( - מפה חדשה המוסיפה אפקט ציפוי )06:39 דקות(

)07:37 דקות(  2GB הרחבת תיקיית החומרים - בונוס - מעל

שמירה ותיוק חומרים - סנכרון, שמירה מהירה ועוד )07:28 דקות(

מרכיבי ההדמייה )Render Elements( )21:01 דקות(

שיעור בונוס: פוטושופ 1 - הכנסת מרכיבי ההדמיה לקובץ

פוטושופ, הסתרת הרקע והוספת שמיים איכותיים )18:23 דקות(

שיעור בונוס: פוטושופ 2 - שילוב ציפורים ונופים אמיתיים )13:49 דקות(

שיעור בונוס: פוטושופ 3 - ערוצי הרינדור ותיקוני צבע )10:51 דקות(

שיעור בונוס: פוטושופ 4 - תיקונים ופילטרים סופיים )11:07 דקות(

סיכום הקורס - טיפים לסיכום + הנחיות לתרגיל המסכם עבור 

תעודת הסמכה רשמית של חברת כאוסגרופ )7:13 דקות(



קראו את ההמלצות של בוגרי ובוגרות הקורס

סטודיו עמרי רון  רח' ריינס 6 תל אביב                                    דוא"ל studio@omriron.com   משרד 03-5555038   ווטסאפ  052-3357399



הקורס פתוח לצפייה למשך 15 חודשים
120 שיעורים מוקלטים ובסה"כ מעל 22 שעות מלאות. זהו הקורס המקיף והמקצועי ביותר ללימוד התוכנה. 

השיעורים כוללים הסברים מקיפים ומלווים במודלים מעולים להדגמה ולתרגול בבית.

לצפייה בשיעורים המלאים

לתשלום לחצו כאן

בונוס: חבילת חומרים איכותית
ריהוט, דמויות, צמחיה, חומרים, תאורות וכל מה 

 שצריך עבור הפרויקטים וההצלחה שלכם\ן!

טיפים וניסיון מהעולם האמיתי
בקורס מתרגלים ע"ג מודלים של פרויקטים אמיתיים, 

וילה בארסוף, וילה בקיסריה, וילה בהרצליה פיתוח, 
צמוד קרקע ברמת גן ועוד...
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הירשמו וקבלו חבילה משתלמת במיוחד  

לפרטים נוספים באתר

https://app.popt.in/landing/e49c501d9507e
https://omriron.com/product/vray-online/
https://omriron.com/courses/vray-online/


צפו בעבודות של בוגרי ובוגרות הקורס
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לפרטים נוספים וצפייה בשיעורים לחצו כאן

צפו בקליפים מהירים מתוך שיעורי הקורס
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https://omriron.com/courses/vray-online/
https://youtu.be/hw1R8HhEMls
https://youtu.be/mQiYJ1crTEo
https://youtu.be/B_mWpdqJNTk
https://youtu.be/PTA6LGsvKpg
https://youtu.be/hN0MN4D-Agk
https://youtu.be/sceNSNceEEA

