
 

V-Ray 2.0 para SketchUp - Guia de Instalação

1. Certifique-se de que o SketchUp está fechado para começar o processo de instalação. Clique em Next:

2. Clique em "Aceito os termos do contrato de licença" e clique em Next:

                                                                                                                                                                



 

3 . Selecione os componentes que deseja instalar e desmarque os componentes que não deseja instalar. Clique em

Next quando pronto.

a) WIBU Key Runtime – Instala o driver do hardlock Wibu Key.

b) Microsoft C + + Redistributable – Instala o Microsoft Visual C + + 2005 Redistributable Package .

c) V- Ray for SketchUp – Instala os arquivos necessários para executar o V-Ray para SketchUp.

d) The command line render spawner too – Instala a versão autônoma do V -Ray.

e) The 64-bit distributed rendering spawner - Instala os arquivos necessários para executar V- Ray no modo 

de processamento distribuído no sistema 64bits.

f) The distributed rendering spawner - Instala os arquivos necessários para executar V- Ray no modo de 

processamento distribuído. 

g) Utilities for dongle licensing – Instala o servidor de liceças e utilitários do V-Ray .

h) V-Ray Tools – Instala um conjunto de ferramentas avançadas para ajudar a tirar o máximo proveito do V 

-Ray.

I. Ferramenta de gerador de Filtro

II. Imagem de azulejos conversor EXR multiresolution

III. Irradiação mapa espectador

IV. Ferramenta de análise Lens

V. OBJ GEO PLY .VRMesh conversor 

VI.  VRImg ao conversor OpenEXR

                                                                                                                                                                



 

4 . Nesta etapa, você precisa especificar a pasta de instalação raiz para SketchUp:

5 . Clique em Next para iniciar a instalação:

                                                                                                                                                                



 

6 . Espere até que a instalação seja concluída:

7 . Se você optou por não instalar a chave WIBU (dongle) Drivers , clique em Concluir para concluir a instalação .

Se você optou por instalar os WIBU chave ( dongle ) Drivers você terá a tela inicial do instalador do driver e precisa

pular para a etapa # 8.

8 . Se você optou por instalar o WIBU chave (dongle) Drivers você terá a tela inicial do instalador do driver.

NOTA: A instalação do V- Ray 32-bit inclui apenas os drivers de 32 bits WIBU- KEY. Se você estiver instalando o de

32 bits versão do V- Ray em um sistema operacional de 64 bits , você deve baixar e instalar os drivers do dongle

separadamente do Site WIBU -KEY na http://wibu.com/download_user.php

                                                                                                                                                                

http://wibu.com/download_user.php


 

9 . A próxima tela permite que você escolha o idioma para as opções do dongle ; clique em Continuar para

ir para a próxima tela.

10 . A próxima tela permite que você escolha de alguns componentes para o dongle ; deixar as configurações em

seu padrão e clique em no botão Continuar.

                                                                                                                                                                



 

11 . A próxima tela mostra as opções com as quais os drivers do dongle serão instalados. Se você quiser fazer

alguma alteração, clique no botão Voltar, se você deseja cancelar a instalação dos drivers do dongle , clique no

botão Cancelar. Para prosseguir, clique em Continuar:

 

12 . O instalador chave WIBU começa a copiar os arquivos necessários para o seu sistema . Depois que os arquivos

são copiados , clique em Continuar botão para ir para a tela final do instalador do driver do dongle .

                                                                                                                                                                



 

13 . Você deve obter a tela final do instalador  do driver do dongle . Clique em Finalizar para sair.

14 . Se a instalação for bem sucedida, você receberá uma mensagem de confirmação; Clique em OK para fechá-la:

15 . Agora que os drivers foram instalados, conecte o dongle V- Ray em uma porta USB livre no seu computador.

Nota: se você tiver mais de V- Ray dongle, você poderá conectá-los todos na mesma máquina. 

O número de disponíveis licenças será adicionada de todos os dongles .

                                                                                                                                                                


