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 و األجسام كافة فحص

 زاوية أي من أداؤها

1 5 

 المعرفة مستوى تحسين

 بالمشاهد اإلحتفاظ و

 اطول لفترة

2 

  الصور ثالثية األبعاد و فيديو المحاكاة

 تفاصيل عن العامة أخبر أو والمعماريه العقاري التطوير ومشاريع التجاريه المعارض وحتى جديد منتج إطالق أو التدريب برامج أو مبيعاتك لرمية إقناع همسة أضف

 .للواقع ماتكون أقرب عاليه جوده ذات مبتكرة حلول خالل من التخيلية المحاكاة أو المصّوره األبعاد ثالثية النماذج وتصاميم V-Studio مع منتجك
 

 قبل ما النمازج تحسين

 و االنشاءات أو التصنيع

 الحل االخطاء لتصحيح

 عرض و لتقديم األمثل

 و التجارية المنتجات

 و الدوائية و الصناعية

 و المعمارية و الطبية

   الداخلية التصاميم

 بيئة في حقيقية تجربة

 اآلالت مع تفاعلية
 أقرب رؤية على احصل

 المهام على وتعرف

 افضل بشكل الداخلية
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 V-Studio 

 .V-Studio في

 V-Studio 

 الصور ثالثية األبعاد وفيديو المحاكاة التخيلي للمشاريع المعمارية 







 شاهد الفيديو

V-Studio 
 

https://www.youtube.com/watch?v=w58HOxj5LoE


V-Studio

 شاهد الفيديو

 الصور ثالثية األبعاد وفيديو المحاكاة التخيلي للمنتجات

https://www.youtube.com/watch?v=FQaFHgPgsjU
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 صنع شركة مع بالتضامن .لمشروعك المثالية المصغرة النسخة هي األبعاد ثالثية المجسمة النماذج

 المماثلة المصغّرة النسخة األبعاد ثالثية  المجسّمة النماذج خالل من V-Studio تقدم التغيير

 .ماحوله وكل لمشروعك والمثالية

 هو وإنما V-Studio و التغيير صنع شركة تقدمه عمل مجرد ليس مجّسم نموذج كل صناعة إن صناعة النماذج المجسّمة

 .لنا شخصي كمشروع معه التعامل يتم لك مشروع وكل شغفنا من جزء

 للمعماريين للمجسمات األبعاد ثالثية للطباعة حديثة تقنية توفران V-Studio و التغيير صنع شركة

 .المنتجات وتصميم والفنون والطب واألبحاث والتصنيع الهندسة وأعمال

 صناعة النماذج المجسّمة 
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 األبعاد ثالثية صلبة أجسام صنع عملية هي المضافة المواد بتصنيع مايسمى أو األبعاد ثالثية الطباعة

 يتم مضافة عمليات خالل من يتحقق األبعاد ثالثي مطبوع جسم إنشاء أو خلق إن .رقمية بملفات باإلستعانة

 الشرائح من كل إعتبار ويمكن  ، األبعاد ثالثي الجسم تصنيع يتم حتى المواد من متتالية طبقات وضع خاللها

   .األبعاد ثالثي للجسم عرضيا مقطعا الطبقات لهذه الرقيقة

 الطباعة ثالثية االبعاد

 شاهد الفيديو

https://www.youtube.com/watch?v=so9yNQNrnmc
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 عرضه المصور المدمج للواقع يمكن

 طريقة لعرض  ضخمة شاشة على بسهوله

 خرائط على اإلفتراضية الصور تركيب

   .ببعدين

 بنظامي جهاز أي على ARKi إستخدام يمكن

 للمستخدم ويسمح اندرويد أو  iOS التشغيل

 من أكبر بقدر األبعاد ثالثية البيانات بإستكشاف

 من طبقات تركيب بمجرد .اإلستكشاف حرية

 خرائط على بعضها فوق األبعاد ثالثية نماذج

 بتقديم ARKi يقوم فعال موجودة األبعاد ثنائية

 كثيرة فوائد ذو حقيقي وقت في عمراني تصور

 أو تصميم يخص فيما والتسويق التواصل لعملية

 .المشروع تصاميم

 ضمن المدمج الواقع تقنية دمج خالل من

 ARKi ل يمكن المعماري التصميم عملية

 ألغراض األبعاد ثالثية نماذج تصور

 خلق في يساعد مما والعرض التصميم

 تفاعلية طبقات مع غامر تصور أسلوب

 .متعددة

ARKi للتصور المدمج الواقع تطوير خدمة هي 

 حقيقي وقت في والعقارات المعمارية للنماذج العمراني

 .DARF Design مع شراكة  V-Studio تقدمها

 الواقع المدمج للتصور العمراني







Interactivity features includes:  

Wind Path data throughout the site  Night Time Illumination 

Mechanical Ventilation design Sustainable Material design  



 شاهد الفيديو

 تحميل العرض

https://www.youtube.com/watch?v=eb9rCXs6Bt0
https://www.dropbox.com/s/6miu7c9qcwccqnr/V-Studio DARF Design augmented reality for architectures.pdf?dl=0
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  األبعاد ثالثية اإلفتراضية المجسمات ذلك في بما المدمج الواقع بيانات مع متتالي بشكل بمزجها المشروع وصور الرقمية الطوابق لمخططات LCD  العرض طاولة تسمح

 .عروض عدة لتقديم المحّركة البعدين ذات اإلفتراضية الصور فوق التشغيل وقت في العمل  ARKi لتطبيق يمكن وبذلك .واألنيميشن

 شاهد الفيديو

https://www.youtube.com/watch?v=Z29xwthIpS4
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V-Studio  بتصميم تقوم العالم في المتخصصة الشركات كبرى مع وبالتعاون 

 الثالثي الرقمي بالهولوجرام يسّمى ما أو األبعاد الثالثية الهولوجرام أفالم وطباعة

 الطبي التصوير في تستخدم تجارية منتجات هي الرقمي الهولوجرام .األبعاد

 .الهندسية والتصاميم العلمي المحاكي والتصور

 المشروع بيانات أو األبعاد ثالثية بالمجسمات تزويدنا للعمالء يمكن

 عدة ترميز الممكن من .رقمي هولوجرام إلى بتحويلها ونقوم الهندسية

 من العميل يمّكن بشكل الطباعة أثناء القنوات خاصية باستخدام صور

 رؤية نقاط أو مختلفة زوايا من المشروع داخل التفاصيل عرض

 من اصغر أو م1,5 × م1 هو حاليا المتوفر األكبر المقاس .مختلفة

 .ذلك

 تضمين تم بالستيك كلوح األبعاد ثالثي الرقمي الهولوجرام يبدو

 ثالثية الصورة إلظهار مسلطة إلضاءة المنتج يحتاج .داخله الصورة

 .األبعاد ثالثية نظارات أو إضافية أخرى ألجهزة الحاجة دون األبعاد

 طباعة أفالم الهولوجرام الثالثية األبعاد



 شاهد الفيديو

 طباعة أفالم الهولوجرام الثالثية األبعاد

https://www.youtube.com/watch?v=b490j1comAU
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 لوح التحكم بالموقع
 LCDيتحكم في حائط الفيديو وطاولة الشاشة 

سلكيا وال سلكيا ويوفر خاصية إيقاف وتشغبل 

 .الفيديوهات

2 

LCD الشاشة طاولة  
يعرض تفاصيل الموقع الداخلية ، الشوارع 

، الخدمات ، المواقف ، مناطق األلعاب 

.وغير ذلك  

3 

 حائط الفيديو
يعرض الموقع ، الطرق المحيطة ، الحدائق  

، المستشفيات ، مراكز التسوق ، المدارس 

.وغير ذلك  

مجسم فعلي ثالثي األبعاد  أو 

فيديو محاكاة تخيلي ثالثي 

 األبعاد

 شاهد الفيديو

 LCD طاولة الشاشة 

https://www.youtube.com/watch?v=dsgD6PzkfPo
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 قطعا الجودة عالية المنتجات وموردي منتجي

 المواصفات خالل من أنفسهم تمييز في يرغبون

 الهولوجرام عرض لوحدات نوعها من الفريدة

 الحاضر وقتنا في انه خصوصا ، هولوكيوب

 يتلقى المستهلك حيث كبيرا تحديا التميز يشكل

 .التسّوق أماكن في المحفزة العروض من الكثير

  هولوجرافية صورة عرض نظام هو هولوكيوب

 في يساهم األبعاد ثالثي الضوئي باإلسقاط متكامل

 يحدث لم كما للمعروضات مبتكرة صورة خلق

 العرض تقنيات بين يجمع هولوكيوب .قبل من

 عرض وحدة وبين تقدما واألكثر الحديثة الضوئي

 على التركيز تتيح التقنية هذه .معاصرة أنيقة

 سياقية ضوئية عروض خالل من المنتج عرض

 .األبعاد ثالثية

 نظام الهولوكيوب
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 عالي صورة ووضوح سطوع

 خارج أو داخل نهارا او ليال

 المبنى

 خصائص مميزة

 مقارنة كبيرة عرض صورة

 هي العرض جهاز بحجم

 الصناعة هذه في األكبر

 إستخدام بدون عرض طريقة

  داخلي مخروطي جسم

 هولولوجرافية صورة

 اإلسقاط تقنية باستخدام

  الضوئي

 قائم على متوفرة عرض وحدات

 أو الحائطي للتعليق او ، حامل

 عرض واجهات في لإلستخدام

 .الزجاجية المتاجر







 شاهد الفيديو

https://www.youtube.com/watch?v=khHortzEz7Q
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