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 الوذخل فً شرح هقبس الفيراي
 
 

 
 الجزء الثالث

 
Vray :: Antialiasing 

٘زا اٌصٕذٚق خبص ثؼٍّيبت اٌتغٛيٗ ٚاٌتٕؼيُ ٌألعغر  ٚاٌسٛاف 
 ٘ٝ ػجبسٖ ػٓ ِدّٛػٗ ٔمبط يتُ –اٌخبصٗ ثبٌّدغُ فٝ اٌشٔذس 

 تٛصيؼٙب ػٍٝ زٛاف اٌّدغُ ٚ داخٍٗ ٌٍتغٛيٗ ٚ اٌتٕؼيُ
 :-  ٚيتسىُ فٝ ويفيٗ أتشبس ٘زٖ إٌمبط اٌّؼذالت األتيٗ 

 
 Fixed rate: الطريقو األولً

 1=٘ٝ ِؼذي ثبثت ٌٍٕمبط ٚضغ ليّٗ 
 ثّؼٕٝ ٚضغ ٔمغٗ تٕؼيُ ٚازذٖ فٝ وً ثيىغً

" 1 sample Per Pixel " 

 .... ٚ٘ىزا" sample Per Pixel 2" ثّؼٕٝ 2= ٚضغ ليّٗ 
وٍّب أخفضت اٌميّٗ عٛف ٔالزظ ٚخٛد تؼشيدبت ٚػذَ تغبٜٚ 

 اٌسٛاف اٌخبسخيٗ ٚاٌذاخٍيٗ  ٌٍّدغُ
ٚوٍّب صادت اٌميّٗ وٍّب صادت اٌتغٛيٗ ٌٍّدغُ ٚصادت ٔؼِٛتٗ ٚثبٌتبٌٝ 

 ...ٚلت اٌشٔذس فٝ صيبدٖ ِغ رٌه

     
 

 –٘زٖ اٌغشيمٗ تؼتجش عشيمٗ ِجذئيٗ ٌٍّغتخذِيٓ اٌّجتذئيٓ ثسيث يتُ ٚضغ ليّٗ وجيشٖ ٚوً شٝء عٛف يتُ ِؼبٌدتٗ أٚتِٛبتيىيب ٚرٌه ػٍٝ زغبة ٚلت اٌشٔذس  : ِالزظٗ
 .ٌٚىٓ ٕ٘بن ثؼض اٌسبالت اٌتٝ تغتذػٝ ػذَ اعتخذاَ ٘زٖ اٌغشيمٗ ٌٍتغٛيٗ ثغجت تؼمذ اٌّشب٘ذ أزيبٔب ٚخصٛصب ارا وبٔت ٍِيئٗ ثبٌتفبصيً 

 ..ٚلٍٗ اٌميّٗ ػبدٖ فٝ أٜ عشيمٗ تؤدٜ اٌٝ عغٛع اٌٍْٛ األثيض وتشٛيٗ ٌٍصٛسٖ ٚٔتيدٗ غيش ِالئّٗ 
Fixed rate = 1                                                             Fixed rate = 4                                                           

 
 

 Fixed rate = 1 )) 

 
 ػٕذ صيبدٖ اٌميّٗ تتُ اٌتغٛيٗ ٚ اٌتٕؼيُ أوثش ٚأوثش
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  Adaptive QMC :الطريقو الثانيو 

    (                                        min subdivs     )                 &             (   max subdivs    )٘زٖ اٌغشيمٗ تؼتّذ ػٍٝ ٚخٛد ِتغيشيٓ 

ٚ تؼتّذ ٘زٖ اٌغشيمٗ ػٍٝ تٛصيغ ٔمظ اٌتغٛيٗ ٚاٌتٕؼيُ ػٍٝ اعبط اٌتغيش فٝ دسخبت ٚشذٖ األٌٛاْ ِٓ ثيىغً اٌٝ األخش ٚتسذيذ ِذٜ ازتيبج وً ثيىغً اٌٝ اٌتغٛيٗ ِٓ 
ٚيفضً أعتخذاَ ٘زٖ اٌغشيمٗ ِغ اٌّدغّبت اٌتٝ تستٜٛ ػٍٝ تفبصيً دليمٗ ٚايضب الٔٙب تغتٍٙه -  خالي اختجبسوً اٌجيىغً اٌّدبٚسٖ ٚاٌتٝ تسيظ ٌٍجيىغً اٌٛازذٖ 

 Adaptive subdivisionِغبزٗ أصغش ِٓ راوشٖ اٌدٙبص ػٓ اٌغشيمٗ اٌثبٌثٗ   

  blurry effectsِٚٓ ػيٛة ٘زٖ اٌغشيمٗ أزيبٔب تؤدٜ اٌٝ ػتبِٗ فٝ اٌصٛسٖ ػٕذِب يتُ اعتخذاِٙب ِغ األٔؼىبعبت ِٓ إٌٛع  
 Real RGB color channel  أٚ اعتخذاَ ِؼذالت تصسير األٌٛاْ اٌخبصٗ  subdivs ٌٚؼالج رٌه يتُ صيبدٖ ليّٗ 

min subdivs   : ُألً ػذد ِٓ إٌمبط عٛف يتُ تٛصيؼٙب ٌىً ثيىغً فٝ اٌّدغ 

 
 max subdivs   : ُأوجش ػذد ِٓ إٌمبط عٛف يتُ تٛصيؼٙب ٌىً ثيىغً فٝ اٌّدغ 

 
ٚيتُ اعتخذاَ ٘زا اٌصٕذٚق ِغ ٘زٖ اٌغشيمٗ ٌٍتغٛيٗ ٌضيبدٖ اٌذلٗ 

ٚاٌدٛدٖ ٌٍصٛسٖ إٌٙبئيٗ فيّب عٛف يأتٝ ششزٗ الزمب ثبٌتفصيً زيث 
 ٕ٘بن ػاللٗ ٚعيذٖ ثيُٕٙ

ٌٍسصٛي ػٍٝ  " " noise Theshhold زيث يتُ اٌتغييش فٝ ليُ 

 اٌدٛدٖ اٌّغٍٛثٗ

  فّؼٕٝ رٌه اْ اٌدٛدٖ عٛف تمً ٚػذد إٌمبط إٌّغٍمٗ عٛف تىْٛ لٍيٍٗ ٚثبٌتبٌٝ ضيبع اٌتفبصيًقيوو عاليوزيث ارا اعتخذِت 
  تؼٕٝ خٛدٖ ػبٌيٗ ٚ أغالق ٔمبط أوثش ػٍٝ اٌّدغُ ٚٚضٛذ وبفٗ اٌتفبصيً ٌٍّدغُوالقيوو الونخفضو

  min and max subdivsفٙزٖ اٌغشيمٗ أروٝ ِٓ عبثمتيٙب آلٔٙب تسذد ػذد إٌمبط إٌّغٍمٗ زغت ازتيبج وً ثيىغً ػٍٝ اعبط اٌتغييش فٝ اٌّؼذالت 

 Adaptive subdivisionتغتٍٙه راوشٖ ألً ِٓ " ٚيٕصر ثأعتخذاِٙب فٝ اٌّشبسيغ اٌتٝ تستٜٛ ػٍٝ تفبصيً دليمٗ ِٚؼمذٖ ٌٍّدغُ ٚ فٝ األٔيّيشٓ أيضب 

 

  Adaptive subdivision: الطريقو الثالثو 

 undersampling" األٔذس عّجٍيٕح " ٘زٖ اٌغشيمٗ أروٝ اٌغشق اٌّٛخٛدٖ فٝ اٌفيشاٜ ِٓ عشق اٌتغٛيٗ ٚاٌتٕؼيُ ٚيغٍك ػٍيٙب 

 ٚاٌفىشٖ ػِّٛب ِٓ ٘زٖ اٌغشيمٗ ٘ٝ أػغبء ػذد ألً ِٓ ٔمبط اٌتغٛيٗ ٌٍجيىغً اٌتٝ ال تستبج اٌٝ ػذد وجيش ِٓ ٘زٖ إٌمبط ٚخصٛصب اٌجيىغً اٌّتمبسثٗ فٝ األٌٛاْ 
 " ٚرٌه الٔٗ ٌيظ فٝ ازتيبج ٌزٌه " فّثال ٌيظ ِٓ إٌّغمٝ اْ يمَٛ ِمجظ اٌفيشاٜ ثؼًّ تغٛيٗ ٌّغغر ٌٛٔٗ اعٛد ثبٌىبًِ 

 اِب اٌجيىغً اٌتٝ تستبج أعالق ٔمبط تغٛيٗ ثىثشٖ فٙٝ اٌتٝ ثيٕٙب اختالفبت فٝ دسخبت األٌٛاْ
.فّثال أوثش ٌٛٔيٓ يستبج وال ِّٕٙب ٌٍتغٛيٗ اٌفبصً ثيٓ اٌٍْٛ األثيض ٚ األعٛد ٚ٘ىزا ػٍٝ زغت دسخبت تجبيٓ ٚ أختالف األٌٛاْ يتُ أعالق ٔمبط اٌتغٛيٗ  -   

 :ِٓ خالي ِؼذٌيٓ 
Min.rate : ْٛ( ثيىغً 4 ٔمغٗ ٌىً 1 تؼٕٝ 2-  ثيىغً      2 ٔمغٗ ٌىً 1  تؼٕٝ 1-  ثيىغً    1 تؼٕٝ اعالق ٔمغٗ تغٛيٗ ٚازذٖ ٌىً 0 ) أٚ ثميّٗ عبٌجٗ 0دائّب يى 

 يقىم بتذذيذ عذد البيكسل التً سىف يتن تسىيتها بنقطو وادذه

 
max.rate : ْٛ( ثيىغً 1 ٔمغٗ ٌىً 8 تؼٕٝ 2 ثيىغً       1 ٔمغٗ ٌىً 4  تؼٕٝ 1 ثيىغً     1 تؼٕٝ اعالق ٔمغٗ تغٛيٗ ٚازذٖ ٌىً 0 ) أٚ ثميّٗ ِٛخجٗ 0دائّب يى 

 يقىم بتذذيذ عذد النقاط التً سىف تقىم بتسىيو بيكسل وادذه
 

 ِٕٚغميب وٍّب صادت ػذد إٌمبط ٌىً ثيىغً وٍّب أستفغ صِٓ اٌشٔذس ٚصادت اٌدٛدٖ إٌٙبئيٗ ٌٍصٛسٖ ٚاٌؼىظ صسير
: Threshold ْتتسىُ ثسغبعيٗ اٌّمجظ تدبٖ اٌجيىغً اٌتٝ ثيٕٙب أختالف فٝ دسخبت األٌٛا 

 ثسيث اٌميّٗ اٌؼبٌيٗ عٛف يمَٛ اٌّمجظ ثأعالق ػذد ألً ِٓ إٌمبط فٝ إٌّبعك اٌتٝ ثيٕٙب اختالف فٝ دسخبت األٌٛاْ ٚثبٌتبٌٝ ٚلت سٔذس أعشع ٚ خٛدٖ ألً
ٚاٌميّٗ اٌصغيشٖ تضيذ ِٓ زغبعيٗ اٌّمجظ تدبٖ األختالف فٝ دسخبت األٌٛاْ فٝ اٌجيىغً ٚ اعالق ػذد أوجش ِٓ إٌمبط فٝ ٘زٖ إٌّبعك ٚثبٌتبٌٝ ٚلت سٔذس أعٛي ٚ 

 خٛدٖ أػٍٝ
  فٝ تغغيٗ األعغر اٌّتشبثٗ فٝ اٌتجبيٓ ٚ دسخبت األٌٛاْ min rateٚيتُ اعتخذاَ ليّٗ اي 

  
Rand  أفميب ٚ سأعيب–ػٕذ تفؼيٍٙب يمَٛ اٌّمجظ ثأعالق ٔمبط تغٛيٗ ثغشيمٗ أفضً فٝ زٛاف األشىبي اٌّغتميّٗ عٌٛيب أٚ ػشضيب  

 
 Object outline   ُأعالق ٔمبط تغٛيٗ ِتّيضٖ ػٍٝ زٛاف األشىبي ٚ اٌخغٛط اٌخبسخيٗ ٌٍّدغ 

 
Normals: ًأعالق ٔمبط تغٛيٗ ِتّيضٖ ػٍٝ اٌّدغُ اٌزٜ يستٜٛ ػٍٝ اختالف فٝ ِغتٛيبت األٚخٗ اٌّتغيشٖ ِٓ اٌذاخ  

 
 "تغتٍٙه راوشٖ أوجش ِٓ عبثمتيٙب " يتُ أعتخذاَ ٘زٖ اٌغشيمٗ ػِّٛب ِغ وبفٗ اٌّشبسيغ 

 
 

 :- واليكن األهثلو األتيو للتىضيخ 
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    اٌغشيمٗ اٌثبٔيٗ ٚ اٌثبٌثٗ ٌٍتغٛيTwo-level and Adaptive subdivisionٗتُ اعتخذاَ   

   ٌيظ فمظ اٌسٛاف ٌٍّدغُ –ػٍّيبت اٌتغٛيٗ تتُ ايضب ثذاخً اٌؼٕصش ٚ ٌٍخبِبت أيضب   : هالجظو ههوو
 

min/max rate of -3/2 

threshold = 5                                                 threshold = 10        
  

 
threshold = 1                                                                         threshold = 0.1       

  

 زيث وٍّب أخفضت اٌميّٗ وٍّب صادت اٌتفبصيً ٚ ٔغجٗ اٌٛضٛذ ٌٍّدغُ ٚ خبِبتٗ ٚتُ أعالق ٔمبط تغٛيٗ أوثش

 

                         Color threshold 0,1 Object outline off         Color threshold 10, Object outline off           

 
 

 

   Normal ُاٌخبصٗ ثبٌتغٛيٗ اٌذاخٍيٗ ٌٍّدغ ٝ٘ٚ 

( min/max rate -3/2, Color threshold 10.0, Object outline on) 

 

Normal = OFF                                                        Normal = ON    
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Rand ُاٌخبصٗ ثتسغيٓ تغٛيٗ اٌخغٛط األفميٗ ٚاٌشأعيٗ ٌٍّدغ ٝ٘ٚ  

Rand = OFF                                                                               Rand = ON 

 
 

  

تن بذوذ اهلل الجزء الثالث 

هىقعنا علً األنترنت 

http://www.3d4arab.net 
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