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Развива нов метод за визуализация!
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 Смесете цифровия свят в Мotion Builder с реалния...

Вижте как става това. За превизуализацията на 
шотовете използвайте Аfter Effects.

 Здравейте!  
 Името на канадският режисьор, 
сценарист и продуцент: Джеймс 
Камерън (на английски: James 
Cameron). Той е е канадски 
режисьор, сценарист и продуцент. 
Създател на филмите Титаник 
(1997), „Пришълците“ 1986, 
„Терминатор“ 1984, „Терминатор 
2“ 1991, „Бездната“ 1989, ., отново е 
най-споменавано в артистичните 
и културни среди. Последният му 
филм „ Аватар” 2009 предизвика 
дори Папата . Но това е тема за 
друг разговор.
Популярността на Камерън расте 
не само заради качеството и 
мащаба на филмите му, но и с това, 
че той въвежда нови технологии 
в киноизкуството. За тях ще стане 
дума в статията ни.

Защо казваме че това е нов метод 
на визуализация? 

Та и преди този филм са се 

Януари 2010 сп. Муза 3 

Тема Новини

http://en.wikipedia.org/wiki/James_Cameron
http://en.wikipedia.org/wiki/James_Cameron
http://en.wikipedia.org/wiki/James_Cameron
http://en.wikipedia.org/wiki/James_Cameron
http://en.wikipedia.org/wiki/Titanic_(1997_film)
Aliens
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Terminator
Terminator 2: Judgment Day
Terminator 2: Judgment Day
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Abyss
http://en.wikipedia.org/wiki/Avatar_(2009_film)


Avatar

 Смесете цифровия свят в Мotion Builder с реалния...

Вижте как става това. За превизуализацията на 
шотовете използвайте Аfter Effects.

използвали същите софтуерни програми. 
Разликите в новият похват са няколкоТе 
обединяват всчико във един
поточен принцип. Ще започнем с основите:

Всички знаем за традиционното изкуство и влиянието му 
върху нас, дори  в тази модерна цифрова ера.  Тези от вас, 
които се интересуват може
да се запознаят с похвати като:     композиция,
цветоусещане, колористика, методи за
кинорежисура, сценарий, остветление, рисуване,
склуптуриране и много други, явяващи се неизменна
част от филмовият процес. Досега всичко се
правеше на ръка, а дигитално (цифрово, на компютъра, 
се изработваха само определни сцени/shots, ефекти). 
Съществуваше процес наречен - pipeline
или workflow, който всяка фирма си определяше различно, 
както и
изпълнението му. От правенето на така наречената 
концепция (concept
design) чак до изчислението във рендър фермите - стаи 
пълни с мощни
компютри, които изчисляват 100-200 сцени за по-няколко 
месеца след
свършване на цялостната продукция. Но нека започнем от 
начало:

Ще разгледаме една от най-големите фирми за правене 
на анимационни филми наречена PIXAR. В нея участват 
и българи, с които ще ви срещнем в следващи
броеве, но да се върнем на темата.
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Workflowa или процеса на PIXAR е много добре структуриран 
и служи за пример на студия в целият свят.  Ето връзка към 
целият процес: http://www.pixar.com/howwedoit/index.html  
 Тук ще цитираме основните положения. Сцената, която 
разглеждат е от филма “Играта на играчките 2 / Toy Story 
2”. Етапа на производство минава през четири основни 
процеса: разработващ (development), създаващ сюжетна 
линия/история на сцените (storyline), предпродукция 
(pre-production), разрешаване на технически проблеми, 
продукция (production), правене на самият филм, и след 
продукция - (postpuroduction), “polishing” - изглаждане на 
крайният продукт.  

1.Създава Се идея за историята, която се споделя с колектива 
от разработващият екип. Голямото предизвикателство 
тук е да накараш публиката да вярва в идеята и да види 
възможностите в нея.
2.ТекСТово Се оформя идеята на хартия. Това е кратък 
документ, който събира основната тема, замисъла на 
историята. Понякога, много варианти от една и съща идея 
се разработват, за да се намери правилния (златния) баланс 
между чистите идеи, само загатнатите и техническите 
възможностти в момента, които ще бъдат  разработвани в 
последствие от разработчиците и разказвачите на историите 
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чрез картинки (storyboard artists). На 
този етап може да се организират групи 
разработващи леки примери на различни 
варианти на главната идея, за да се избере 
после най-доброто.
3. StoryboardS - Това е процес, в който 
се прави нещо като комикс на цялата 
история. Множество последователни 
малки изображения нарисувани на ръка, 
образуващи книга, разказваща за историята 
на филма. Те служат за начални скици 

(blueprints), които са опорни точки за движението и диалога. 
Всяка артист/творец занимаващ се с този етап , получава 
сценарий (script pages) и/или “грубо описание”,  на  героите 
промени в емоциите им, които трябва да се видят по-време 
на движението и други ключови елементи от сценария, които 
режисиьора изисква. Използвайки тези наръчни средства, 
артистите подготвят този скицник и представят техните части 
от поредиците на комикса на режисиьора (director)
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4. запиС на звуковия талант. Първо се правят 
така наречените  “начални/scratch” звукове, 
които се записват от артисти на Pixar за да се 
използват за представяния на storyboarda.  
По-късно, когато историята и диалога са 
в по-напреднал процес, професионални 
актьори се канят и се записват звуците 
на героите. Те четат от сценарий и 
импровизират, за да влезят в атмосферата 
на филма. Актьорите трябва да записват по 
няколко пъти (takes), репликите (lines), чрез 

различни варианти, като най-доброто четене и изразяване 
на емоция дори се анимира в последствие. Понякога 
“началните” артисти са толкова добри, че не се променят.

5. редакТорСкия екип започва да прави демота (reels). Тези 
демота са във видеокасета, която позволява изчистване на 
историята, без разказвач. Тогава се разбира наистина, дали 
историята се пресъздава добре или самият човек ви предава 
енергията на идеята. Затова тази е една от най-важните 
стъпки в процеса, Става ясно необходима ли е редакция, за 
да има линейно разказване на
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историята, има ли разпокъсани части, а 
също се добива представа
 за времето и развиването на сюжета през 
историята. Екипът използва тази
информация за да променя удължава 
нямалява времето на всеки
отделен shot.
6. Арт отдела започва да прави вида и 
чувството на филма. Базиран на началното 
оформление на историята от написания 
текст за нея, комикса. Разработващият 

екип и  художественият (Арт) екипи започват да правят 
вдъхновено от тях изкуство, изобразяващо света и героите. 
Появява се  елемента 
дизайн -проектиране на обстановката (sets), props (различни 
елементи в сцената), визуален вид на повърхностите и 
цветовете, които ще се използват. А така също и така 
наречените “цветови скриптове” за осветление, които са 
импресионалистични пастелни илюстрации, подчертаващи 
осветлението на сцените.
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7. Моделите се склуптурират и дитайлизират 
използвайки информацията, която арт 
отдела предостави - група информиащи 
чертежи за героите, сцените и елементите 
в тях. Всичко или се склуптурира на ръка и 
после се сканира с триизмерно сканиращо 
устройство, което имаме дори и в България, 
може да се поръча. Другият вариант е да 
се моделират от скиците в 3-D директно на, 
компютър - започва се в обща програма, 
като 3dsmax, Maya, Softimage, Houdini , Silo, 
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Modo. Прави се основен модел, след което 
се
пренася в детайлизираща програма: Mudbox, 
Zbrush, която поддържа огромни резолюции 
на меша. И не се забява дори и при работа  
с няколко милиона полигона  (тригълници, 
четириъгълници - най-често използвани, 
за да образуват основната mesh/мрежа/ 
на елемента/обекта, който се моделира. 
Има различни методи за моделиране най-
известни са NURBS - Non-uniform rational 

B-spline, polygonal, subdivision. NURBS за първи път се е 
използвал, в корабостроенетокорабостроенето описвайки 
сложните плавни
повърхности. Той е параметричен, което означава, че 
математически е определена кривината между точките 

описващи кривите. Свързаните 
криви описват повърхнини, лесни за 
текстуриране, но трудни
за моделиране. След моделирането 
започват два паралелни процеса.
Текстуриране и Ригване. 

Текстурирането само по себе си се разделя
на два основни етапа След моделирането започват два 
паралелни процеса. Текстуриране и Ригване. Текстурирането 
само по себе си се разделя на два основни етапа: UV Map-
ping и оформяне на текстурите. Какво е текстура? Текстура е 
изображение, което се налепва на сивият 3д обект. То може 
да е нарисувано, снимка или смесено. За сега имаме обвивка 
от малки четириъгълници, която е сива. За да я оцветим 
правим, нещо много лесно;). Пример: Имаме сива ябълга, 
вземаме снимка на ябълка която е плоска, и я слагаме върху 
тримерния обект ябълката. Все едно я залепваме с ваденка, 
но как да я залепим правилно, това е въпроса? Дугия 
метод е сами да си нарисуваме ябълката във Photoshop, 
Painter, Illustrator, CorelDraw или друга програма, тя пак ще 
е плоска и ще изглежда нарисувана а не фотореалистична. 
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Точно от тук идват различните стилове в 3D. Oт тук и от 
още няколко места описани по долу, осветяване, shad-
ing, rendering се определя това дали крайният продукт ще 
изглежда като нарисуван: “Cartoon Network”, “Shrek” или 
фотореалистичен “Avatar”, “Final Fantasy”. Сега има различни 
методи за налепване на снимката те се наричат видове UV 
Mappirane . Какво е UV? Toва е  една плоскост двумерна 
с координати U и V така са кръстени, за да не се бъркат с 
x,y,z които се използват за 3д пространстовто - Декартова 
координатна система. Вече знаем какво е UV, но как можем 
да го ползваме? Слагаме си там изображението в това UV 
пространство. Нарисувано или  на снимка -  без значение 
значение, всяка точка
от това пространство отговаря на точка от 3д обекта.
 Майсторството е да накараме  обекта така да
покаже картината, че да няма шевове, разпокъсване, 
разтегляне (distortion) на тесктурата. Това става с 
инструментите в прозореца и
използвайки  няколко преливащи се изображеня като 
допълнителни
замаскиращи текстури. За пример имаме глава на човек 
(най-лесното ;))  Снимаме си главата 5 ъгъла: отпред, отзад, 
от двете страни и от горе. Налепва се  във фотошоп на една 
голяма картина, слагаме я в 3дмакс примерно и използвме 
UVWmap модификатор, пускаме редактиране(edit). И 
започваме един итеративен процес(повтарящ се с 
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надграждане) да редактираме и да се 
връщаме във фотошопа докато всичко на 3д 
обекта изглежда както го искаме. Относно 
ригването ако си мислите че предното беше 
сложно тук идва мистерията (на Българските 
гласове:). Модела се дава на техническите
директори, които правят примерен скелет 
на
тялото, за да може да се движи. Следвайки 
анатомичната структура на
скелета, той има възли само там, където 

искаме движение. Тук проблемите са
много, особенно от ротационно естество.  Защото когато 
използваме,  Декартовата тя запомня предишни ротации 
(въртенета) и после става наслагване, което е нежелано. 
Аниматора не
 знае при завъртане на обекта по оста x примерно, по-коя ос 
ще се заварти
в действителност. Ако използваме полярна (Ойлерова) 
координатна система нещата се напасват до една степен, 
но при 360 градусово въртене отново има проблеми. За 
целта се използват трикове. Ето тук можете да намерите 
някой от тях: http://www.3dbg.com/phpBB2/viewtopic.
php?t=12326&highlight=masthead   Друга ососбеност е, че 
този готовият скелет трябва да се свърже със сивия модел и 
после да се управлява от няколко контолера. Свързването 
се нарича skinning(описъл съм процесите в този преведен от 
мен урок тук http://www.3dbg.com/web/tutorials/maya/char-
acter_rig/character_rig_8.htm) или скинване на българските 
пазари:).  В този процес техническото лице рисува, коя част 
от тялото ще се движи и с коя кост от скелета да се свърже, 
съответо тя колко процентно да влиае на тялото. От скоро 
вече се моделират и елементи като мускули, кости за да 
може  обвивката реално да се нагъне при движение и 
симулира натурално движение.  Това е много пипкав процес. 
Защо мнаваме през всички тези процеси ще питате? Не 
можем ли просто да го рисуваме кадър по-кадър? Оказва се 
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че рисуването е доста по-трудоемко, когато 
става въпрос за множество единици, както и  
мнного по време отнемащо . Аз съм описал 
само образно някой от процесите - въобще 
не споменавам за екипа програмисти , които 
правят програма в програмата. Т.е. в случая 
с 3дмакс те правят бутони дистанционно 
за управление на  героя, ограничаващо 
движенията до определени градуси, вежди, 
бръчки всичко, отделно ригърите свързват 
костите с dummy objects обекти които 
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са примерно големи стрекли, квадрати, праралепипети 
сръзани с отделни части към костната система която движи 
сивата обвивка, която ще бъде оцветена в последствие. Не 
описвам че всичко това се прави 2 пъти. Първият път се 
нарича Previz -  превизуализация като всичко се нахвърля 
грубо като паралепипети  и прости нискополигонални 
(lowpoly) обекти. За да се види всичко, да се направят 
големите промени ии после да се финира. И все пак 
по-лесно е от традиционните методи.   Вече имаме оцветен 
елемент и окъчен с обекти “avars”, hinges, с които можем 
да го управляваме като кукла на конци. Всичко това се 
дава на аниматорите след тестване на всички функции по 
отделно. Ня накой тези контроли достигат то 100 елемента за 
контролиране на един герой.

Докато аниматорите подогтвят цялостната 
анимация, което е истинско изкуство, те са 
героите които виждате учили са не технически 
работи, а само традиционна анимация, как да 
се изразяват, как да разсмиват... Аниматорския 
процес е много сложен затова ще кажа само че 
се състои от ключови кадри keyframes, както 
във флаша, които подчертават движенията 
и емоциите, които трябва да присъстват 
задължително в анимацията. Вземат се от 
скицника, после се правят второстепенни 
елементи, повдигащи реализма на анимацията 
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и най накрая се правят междинни кадри, 
които свързват цялата история както cre-
ate motion tween на flash. За целта се 
използват сложни редактори на кривите 
които свързват ключовите кадри, правят 
се забавяния изчиствания на анимациите. 
Това си е всъщност искуството, на което се 
наслаждатвате на края.  За повече инфо 
разгледайте тези връзки: 
http://www.carlosbaena.com/anim_mate-
rial.html - задължително курса на Rowan 

Atkinson + други полезни материали
http://plasticanimationpaper.dk/tuts/Tutorials.html - безплатна 
програма + уроци за начинаещи
http://www.digicelinc.com/ - flipbook програма за скициране
http://www.toonboom.com/main/ - най-комплексната 
програма засега - използват я от disney, cartoon network..
http://www.animationmentor.com/webinar/
replay/20080716learn/learn1.html
- учете се от най-добрите
http://www.jasonryananimation.com/ - прилагане на 
традиционните принципи в 3д - мауа....
http://www.animationmentor.com/webinar/
replay/20090422workflow/workflow1.html - workflow
http://homepages.inf.ed.ac.uk/tkomura/can/#practicals - 
лекции по компютърна анимация..
http://www.cs.wisc.edu/graphics/Courses/cs-838-1999/ още..
http://www.cs.washington.edu/education/courses/458/Cur-
rentQtr/resources/lasseter.pdf
8. След като декотите, сцените са направени на 3D, те 
трябва да се наситят със подходящи елементи модели като: 
столове, завеси и играчки, за да направят един свят, който да 
иглежда добре не фалшиво. Всички работят в пряка връзка 
с режисьора, за да направят околната среда, както той иска 
без да  се моделират излишни елементи не присъстващи в 
сцената. Примерно - не се моделира цялата къща а само 2 
стаи, в които се развива действието.
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9. СцениТе Се наСлагваТ и подреждат. 
Превеждането на истори в три измерните 
сцени е майсторлъка тук. Разпределящ 
екип определя хореографията на героите 
в сцената и използва виртуална камера за 
да състави отделните shots (снимки). Те се 
стремят да уловят емоцията и историята 
на всяка сцена. Това разпределение 
обикновено се правив няколко варианта и се 
предоставя на редактиращият екип, на който 
се дава възможност да реже материали, за 

да се получи максимален ефект на разказване на историята. 
Използват се различни похвати като линейно, разпокусано 
и други неща от теорията на сценографията. Веднъж като 
сцената е направена, крайната версия се пуска за анимация. 
10. СценаТа Се анимира. Аниматорите на PIXAR, нито рисуват 
нито оцветяват сцените, както е в традиционната анимация. 
Защото героят, моделите, оформлението (layout), диалога 
и звука са вече готови, аниматорите са сега като актьори 
или упрявляващи кукли с конци (марионетки), те правят 
хореогорафия на всяко от движенията и лицевите изражения 
за всяка сцена. Това се прави чрез подготвените контроли 
от предишните отдели, като използват avars (допълнителни 
обекти, които движат скелета) за да определят ключовите 
пози. Компютъра после прави автоматично “in-between” 
междинни кадри, които аниматора дооформя ако е 
необходимо. 
11 Сцени и герои се оцветяват (shaded). Shader(като кофа 
съдържаща всички  настройки на изгледа на обекта, 
текстури, вид материал, неравности, грапавост, отблясъци, 
цвят и тн..) е отделен от обекта. С други думи формата се 
определя от модела, докато повърхностния цвят и текстурата 
се определят от шедъра. Процеса на оцветяване (shading) 
се прави чрез “shaders”, софтуерни програми, позволяващи 
сложни вариации на цвят и цветова форма. Този процес 
позволява цвета да се мени, ако ако се добави различно 
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осветление.
12 оСвеТяванеТо завършва целия вид на сцената. 
Чрез “цифровата светлина”, всяка сцена се 
осветява по подобен начин на реалността. 
Ключова, основна (key) светлина, запълваща 
(fill), отразяващи(bounce) светлини и стайно 
греене/осветяване (room ambience). Всички 
заедно определят и се използват за да 
засилят настроението и емоцията в сцената. 
Осветяването взема своето вдъхновение от 
комиксните оцветени примери направени 

преди това от художествения отдел. Използвате се похвати 
като 3 светлинно осветление, композиция и други.
13. компюТърнаТа информация се изчислява: рендва (rendered). 
Това е процес на превръщане на цялата информация на 
файлове, които съдържат отделните сцени - кадри, цветове, 
движение на героите и тн. Pixar Renderfarm e огромна 
компютъна система, която интерпретира информацията 
и въвежда специални ефекти като motion blur - замазване 
при движение за да изглежда то плавно. Всеки кадър 
представя 1/24 от секундата на екрана за европейски и  
1/30 за американски предавания. И отнема около 6 часа за 
изчисление, но има и кадри, които отнемат до 90 часа за 
един кадър.
14. крайни дооформяния се правят. Редакцьонния екип 
преглежда, крайния продукт и музикалното оформление 
и други специялни звукови ефекти. Добавят се ефекти 
към анимацията. Специален фотосценичен отдел запазва 
цифровите кадри във филм или във форма подходяща за 
цифрово прожектиране.  Очаквайте много уроци за всеки от 
процесите в списанието.

Дотук с процеса на Pixar и досегашната медия. Сега нека 
се запознаем с Аvatar и бъдещето! Смесете цифровия 
свят в motionbuilder с реалния. Вижте как става това. 
За превизуализацията на шотовете използвайте 
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Аfter Effects. Какво казват приятелите 
ни от Adobe “В аватар използвахме 
различни софтуери, но основния за 
превизуализация бе АfterEffects”. Какво 
ще рече това. Зема се герой, покрива се 
яко с пластелин и други материали, за 
да изглежда приказно поставя се зад 
зелен/син фон, след което компютърно 
се премахва този фон със софтуер за 
композициране/compositing/ . Било то 
AfterEffects, Flame, Shake, Inferno, или 

нелинейни софтуери за редактиране като  Final Cut 
pro, Sony Vegas  NUKE и др.. В AfterEffects премахват 
екрана-фон  с така нареченото маскиране. Има няколко 
метода единия е да маскирате околностите и да местите 
времето, другия само обекта, при околносите се 
разминавате с маскиране само на някой от ключовите 
кадри, при другия за всеки кадър трябва ръчно да се 
маскира. Този метод се нарича Rotoscoping. Всичко се 
прави с векторни форми добре познатия ви pen tool. 
Има и други методи но няма да ги обсъждаме сега.  
Премахва се екрана и на негово място се прожектира 
нещо друго. Проблем се получава ако обекта се движи 
и вие искате да добавите 3д елементи някъде около 
него. Тогава трябва да симулирате движението му чрез 
движение на камерата. За целта се използва трасиращ 
(tracking) софтуер като boujou. Посочват се елементи, 
които ще останат в кадър и се проследява движението 
им. По този начин се изпращат лъчи до камерата, 
като и се определя нейният път. Получатвате като 
изходна информация точки за важни места на сцената 
примерно отбелязалисте си някоя ябълка.. И ще знаете 
като сложите инрофмацията в мауа или макс, че тази 
ябълка стои точно на такова разтояние от камерата. Там 
съответно можете да сложите едно 3д червейче да я 
яде. Второто, което се изкарва е пътя на камерата.  Той 
е прикрепен към нея и вие използвате тази камера за 
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финалната анимация. Като вече има 
настройки за стабилизация и тн... Та да се 
върнем за Аватар. Имаме герой, имаме 
фон, махаме фона слагаме си 3д света, 
героят ни не е 3д намацан е с пластелин. 
Добавят му се 3д елементи, за някой 
животни или чудовища целите са 3д и 
се поставят. Всичко е ок.. Когато свъпим 
в продукцията тогава вече използваме 
нещото наречено МоtionBuilder. Малко 
история за него. Това е програма целяща 

олекотяване на аниматора, тоест вземат се анимация 
чрез датчици залепени на тялото на човек , взема 
се информация за преместването на тези датчици и 
чрез тази програма се наслагва върху скелета, който 
се свързва с 3д обекта и така реален човек движи 3д 
чудовижще. Всичко досега не беше Realtime - демек в 
реално време. Тази програма се използваше предимно 
за игри и вземане на информацията от датчиците 
Motion Capture Data - MOCAP за да се симулират реални 
движения, които се записват за демото на играта, за 
удъри и тн.. като натиснеш клавиш и се плейва записано 
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клипче с тази анимация.. Ама пичовете 
(създателите) от Аватар са решили 
да правят иновации и са прмахнали 
посредниците - по-скоро оставили 
посредика да е само един и той да е 
Моtion Builder.  Така нещата стават много 
хубави. Първо не се правят отделни 
сцени sets, а се прави целия свят, после 
се importva - вмъква в Моtion Builder и 
там режисиора започва играене на игра 
в реално време като взема решенията 

мигновненно. Още по-хубаво е че най-добрата риг 
система е на motion builder - нарича се humanIK - То 
симулира човешките движения писано е от програмисти 
и е много красиво. Ако се добави и plugin на endorphin 
(http://www.naturalmotion.com/endorphin.htm) за 
симулация на реалистични движения, нещата стават 
главозамайващи. Така ама пичовете не спират дотук 
режисьора си казал “Абе аз туй на компа го имам, ама 
защо да не го сложа в една камера целия сет, която да 
записва героя и само като насоча камерата към хората 
и отзаде/отпреде - отвсякъде да има 3дто и да си гледам 
крайния филм преди да съм го сметнал с мощните 
компютри. Казал си и го направили и това е всъщност 
тяхната иновация, с която ще променят киното завинаги 
и начините на рижисура. Ето повече инфо за тези неща: 
http://tv.adobe.com/watch/customer-stories-video-film-and-
audio/adobe-and-avatar/
http://area.autodesk.com/inhouse/videos/
virtual_cinema_and_architecture_a_new_method_of_client_
visualization_is_born
http://xbox360.ign.com/dor/objects/843156/james-cameron-
project-880/videos/james_cameron_inv_060209.html

Връзки за начинаещи:
http://www.guerrillacg.org/
http://www.pixologic.com/zclassroom/homeroom/
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http://www.nevercenter.com/silo/videos/
tutorials/
http://www.nixonanim.com/tutori-
als/ - Различни уроци за архитектурна 
визуализация на български език. 
Благодарности лични на Nixon
TOI-Pedia - най-сетне нещо читаво за мауа и 
архитектурата.
Уроците включват тези програми:
* Maya Quick start| Maya |Rhino| AutoCAD| 
Photoshop |Illustrator | Dreamweaver | Flash 

|Premiere
Ето и за 3ds маx: http://www.autodesk.com/us/3dsmax/
how-to/2010/
И Vray естествено..: http://renderray.com/go.php?cId=24&sId=2
http://www.guerillacg.com/home/3d-polygon-modeling 
моделиране!!!
http://www.free3dtutorials.com/?page=2
http://www.nevercenter.com/wiki/index. 
php?title=Character_Modeling_by_Tony_Jung_Part_1
http://www.nevercenter.com/silo/videos/
tutorials/?vidclip=glen_fundamentals_1.mov
http://www.pixologic.com/zclassroom/homeroom/
Karibdus
http://www.nextgenhardsurface.com/
http://digitalapprentice.net/Community/index.
php?option=com_virtuemart&Itemid=127

Изискват регистрация, но има доста полезни неща.

Ето нещо и за склуптурирането: 
http://www.youtube.com/user/sculpit#p/a/u/0/GPX_cYkjfgk
http://www.youtube.com/watch?v=YonAJnDNoxk&feature=rela
ted
mwanza
http://www.conceptart.org/forums/showthread.php?t=18287
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Avatar

 Смесете цифровия свят в Мotion Builder с реалния...

Вижте как става това. За превизуализацията на 
шотовете използвайте Аfter Effects.

Благодаря Ви за вниманието! 
Автор: Светлозар Нейков
Skype: sinmania 
Мail: sinmania@abv.bg
Редактор:  Ирена Димитрова
Мail: iranika@abv.bg
Източници: http://www.pixar.com/  http://
www.adobe.com/ 

http://www.area.autodesk.com/ 
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directed by Spaniard Rodrigo Blass

  Katia Vidal // Henrique Lana  
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Здравейте, от няколко месеца 
се чудя дали Maxwell Render, ще 
могат да имплементират Cuda 

архитектурата или дори Fermi 
(новата Cuda архитектура 
съдържаща 512 Cuda ядра) чрез 
използването на OpenCl или Cuda 
GPU езици за контролиране на 

графичните процесори. Много 
скоро ще имаме реален unbiased 
(решаващ на итеративен процес, 

без спиране вие трябва да го 
спрете, той само чисти картината 
постоянно от шум) рендър  
ускорен с 512 Cuda ядра : NVidia 
fermi .
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За повече информация за unbi-
ased рендъри вижте примерите 
на най-видния им представител 
досега: MaxwellRender Video gal-
lery .

Какъв ще е отговорът на Mental 
Images?  

Mоже би ще насочат 
сили към path trac-
ing материала, който 
работи на 

unbiased принцип, 
за да кокнурират 
новоизвъдилите се 
множество фирми. Ще 

видим те се канят засега само 
към RealTime не насочват силите 
си към друг тип. За целта правят 
виртуална реалност:  Reality 
Server, както и новия им RealTime 
рендър:  

iray.
Renderman е създаден от човек 
работел за Mental Images,  засега 
е индустриален стандарт за 
филми, защото е настроен добре 
за анимации няма трептенета 
(flickering). Но ако нещата 
опират за реално и качествено 
изображение,  Mentalray го бие, 
за сметка на времето отделено 

за рендер – много трудно се 
използва за големи продукции. 
Ако търсите по cartoon вид 
отидете на RenderMan.

На родния пазар:
Maлко хора знаят че друг 

индустриален лидер, но за 
архитектурни визуализции е 
български. Нека ви запознаем 
малко с фирмата Chaos Group и 
нейният продукт: Vray.
Ако правим архитектурни 
визуализации или работим за 
големи проекти, та дори и филми. 
Всеки знае че Vray няма равен в 
скоростта и качеството постигано 
за нея. 
Смятам да оставя авторите сами 
да си представят продукта, затова 
ще се постарая в следващи 
издания да се свържа с тях и 
да получим цялостен профил 
на фирмата. Разработвам 
превод на български език на 
наръчника им, който скоро ще се 
разпространява безплатно във 
пространството.
VrayRT – Е най-новият им продукт 
излязъл заедно с Vray за Мауа. Той 
почити на живо за 5-6 секунди 
изчиства сложно изображение на 
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8 ядрена машина.
GPU ускорено рендване с VRay - 
20x по-бързо!
http://www.youtube.com/
watch?v=jTNk8B6xCo0
http://www.youtube.com/
watch?v=KOHcTDyR44o
http://www.youtube.com/watch?v
=2SjmlnWhWUs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v
=DJLCpS107jg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v
=eRoSFNRQETg&feature=related
http://www.peterguthrie.net/
blog/2009/06/vrayrt-demo/
http://www.cgarchitect.com/news/
SIGGRAPH-2009-CHAOS-GROUP-
GPU.shtml

Остават нерешени няколко 
върпоса: 
Врей ще гони openCl, а не Cuda-> 
и няма да има VrayRT CPU, VreyRT 
GPU и Vray стандартен, а само 
един продукт?
Какво ще правят конкурентите?
Ето и частичен отговор на втория:
http://www.caustic.com/caustic-
rt_intro.php
CausticRT™.

Знаете ли че средното време за 
изчиление на raytraced (реално 
лъчевотрасирано) изображение 
със филмова резолюция е около 
три часа? Хората от CausticRT 
твърдят че тяното е 10x по-бързо 
от обикновено.  

Друг тяхен конкурент се явява. 
Той е сериозен претендент 
и в разработките на Cuda в 
официалната страница на Nvida. 

За мауа е и се нарича FurryBall 
http://furryball.aaa-studio.cz/

Рендерман отдавна са 
разработвали такова животно ето 
доклад за него, както и връзка 
към най-мощния форум за мен, 
който открива иновациите в 
рендърите: 
http://www.kunzhou.net/2009/ren-
derants-tr.pdf
 http://ompf.org/forum/viewtopic.
php?f=1&t=1307

Та мисълта ми беше че очахвах 
подобна иновация от старите 
кучета, дори и Gelato на Nvidia, 
можеше да се възроди с нещо, 
но все пак ето да ви представя и 
новината. Научих я благодарение 
на Живко Попоф един от най-
талантливите 3д творци в 
България..
Нямаше да почна да пиша тази 
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статия ако не беше излязло 
това.  Има и много, които съм 
пропуснал но все пак. Макар да 
си призная че го предвиждах 
още преди 3-4 месеца, но хората 
си пазят пазара и не пускат ето 
една връзка за хибридната идея, 
за интерактивно лъчетрасиране: 

http://developer.nvidia.
com/object/nvision08-
IRT.html
Като най-вече очаквах 
битката да е между 
Маxwell Render и Men-
talRay - защото той се 
съюзи със Nvidia. Но 
както виждаме идват и 

нови риби на пазара:
Fully GPU Based ...Fully Interactive...
Fully Unbiased
Какво ще рече това. Първо трябва 
да обясним някой неща. Какво е 
CPU? Това 

е съкращение от Central Pro-
cessing Unit - или един малък 
чип, който се наира в дънната 
ви платка, голямата, на която 
са закачени всички други. И 
играе ролята на мозъка, на 
компютъра. За да знае кой е,  
трябва този мозък да има памет 
и освен памет да има и функции, 
които да изпълнява. За целта 

се прави програма наречена 
BIOS, с която потребителя 
комуникира с поцесора а от там 
процесора, контролира цялото 
функциониране на компютъра. 
Обяснявам го с прости думи, за 
да го разберете. А не хиляди 
термини. Паметта бива два вида, 
РАМ - кратковременната ни памет, 

и hard disk - дълговремменните 
ни спомени, отделно има шини, 
скорост на предаването и други - 
в случая  ако е човек - невронни 
връзки, но за тях ще прочетете 
на други места. За да виждаме 
на нас ни трябват очи, които са 
част от мозъка ни единствената 
видима, очите в компютъра е 
монитора, за да искара нещо на 
екрана, този монитор му трябва 
сигнал. Сигнала се подава - при 
нас от дразнението на светлината 
а при нето от електрически 
инпулс който е трансвормиран 
чрез платка наречена видеокарта. 
Тази видео карта също работи с 
информация, а като всяко нещо 
работещо с информация  има 
нужда от памет както и нещо 
което да я контролира - тоест 
и видеокартата има нужда от 
процесор да, но при видео 
картата не се казва CPU, а се 
казва GPU-  oт Graphics processing 
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unit. Дотук добре сега как ние 
потребителите да контролираме 
CPUто и GPUто от там и цялата 
система? Затова са измислени 
програмните езици. Такива при 
CPUто са - Асемблер - директно 
комуникиращ с машинния 
код(нулите и единиците 0010 и 

тн.), Basic - повисш език 
използващ функции 
(които , комуникират 
вече с машинния код), 
Fortran, Java, Javas-
cript, PHP, Delphi, Phy-
ton, C, Visual C++, C# 
- не е C++, a e eзик 
друго поколение само 

логика, поорязан доста (не 
поддържа указатели).  Езиците 
имащи Visual пред себе си имат 
вградени библиотеки за менюта 
и са обектно ориентирани, което 
ще рече 

че всичко при тях се дефинира 
като обект и се правят ярархи, 
наследявания и тн.. Така Cpuто го 
оправихме пишем си порграмката 
и си работим то се развива 
през годините супер. Да но за 
паралелните операции демек 
имаме повече от 1 ядро, то почва 
да не работи хубаво, трябва да се 
пренаписват програмите и тн..

Тогава влиза на помощ 
развитието на GPU - в началото 
този процесор е бил много 
малък, с бързото развитие на 
видео картите (благодарим на 
Геймърите, за което), те стават 
няколко и навлиза нуждата 
да се оправляват, кой кави 
операции ще приема и така. 

Идеята за хибриден рендър е 
да не изхвърлим CPUто, а да 
го използваме за линейните 
операции, за да не си забавяме  
windowsa и други програми 
писани на този принцип, но да 
използваме и GPU  ускорение 
пълноцено. Как става това? 
Много просто вземате 30 физика 
и математика и ги карате да го 
направят. Сега всичко е ок, Nvidia 
започна да предлана видеокарти 
с по 212 ядра наречени CUDA, 
a скоро ще излиза Firmi което 
значително ще ускори смятането 
с променлива точка, много 
важно за физичните симулации 
и тн.. Досега ги е било страх да 
експериментират с тези неща 
точно заради непаралелността 
на програмите. Но вече са 
го измислили и скоро не във 
научните центрове, които 
използват видео карти TESLA за 
по 2000$, а в къщи за по 200$ ще 
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можете да правите симулаци на 
флуиди с уравненията на Навие 
и Стокс почити в реално време. 
Между другото там ускорението 
е 108 пъти специално за тези 
уравнения.:) 
И така да се върнем на нашата 
тема, знаем какво е GPU,  знаем 

какво е CPU, как да 
контролираме CPUто 
знаем, а сега как 
да контролираме 
GPUто-  измислили 
са пак езици като C. 
Първите опити са били 
библиотеки, които се 
използват и до днес 

всички те ги чували, за по-добро 
използване на видео картите. И 
това са DirectX, GLFX, ОpenGL. С 
развитието и използването на 
паралелно работещи няколко 
GPU 

процесора се измислят няколко нови: HLSL - High-Level Shading 
Language, CG, CUDA language - разработени от Nvida, OpenCL. 
Понеже Cuda е само за карти на Nvidia, Vray се насочват към 
ОpenCL - ще чакаме произведението им с нетърпение, макар да 
има готови демота из уоutube вече.

Сега ето новото дочакахте: 

Octane Render е първият в света GPU базиран, un-biased, 
физично точен рендър.
Обещават (10X to 15X) ускорение спрямо типичниа un-biased, CPU 
based рендър.
http://www.refractivesoftware.com/index.html
Какво ще стане само бъдещето ще покаже....

Близкото бъдеще.... 
High-End Visualization in Five Easy Steps; Revit, 3DS Max and Max-
well - ето го workflowa надявам се компютрите ви да са яки да го 
изпълнят 
И пипането на картинката после в Фотошоп...

Maxwell Render бая започнаха да го използват.... И то точно 
за стилове(единични изображения)... Може да е по-бавно 
ама няма чийтове в изчисленията... + настройките са като 
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http://en.wikipedia.org/wiki/High_Level_Shader_Language
http://en.wikipedia.org/wiki/Cg_%28programming_language%29
http://en.wikipedia.org/wiki/OpenCL
http://www.refractivesoftware.com/
http://www.refractivesoftware.com/
http://think.maxwellrender.com/tutoriales/masArchivos/HighEndVisualization_139_400601.ppt
http://think.maxwellrender.com/architecture_render_postwork_156.html
http://think.maxwellrender.com/architecture_render_postwork_156.html


истинска камера. Всичко гони 
фотореалистичността. 

Aко ви се занимава регнете се 
във форума им и разгледайте 
галериите, ще си промените 
мнението казвам ви.. 

http://www.maxwellren-
der.com/forum/viewfo-
rum.php?f=7&sid=c1cb48
9d507398f684e1ba3df059
1ab2 

това е само от един 
потребител...http://www.
maxwellrender.com/

forum/viewtopic.php?f=7&t=23276

Аз си харесвам ментала 
независимо от всичко такаче си 
има потребители различни..... 

п.с. ето малко четиво от vray - 
http://www.spot3d.com/vray/help/150SP1/gimethods.htm

-> това е като Крайните елементи никога няма да са безкрайно 
точни заради натрупване на грешката... но все пак клонят... Това 
е просто друг метод за изчисляване това ми е мисълта има и 
алтернативи като гледам Vray скоро няма друг да го мине... но за 
забавление, защо да не си направиш някой wallpaparче дето си 
го чакал седмица.... За продукция и анимация не може да става 
въпрос...

от сайта на маxwell render 
The technology behind Maxwell Render is physically correct and 
unbiased, resulting in images that are indistinguishable from pho-
tographs. Maxwell’s physically correct creations and data can help 
architects, designers and VFX supervisors understand what lighting 
inside or outside a building would look like once realized, or what a 
final product would look like in production. 
 

Ако имате върпоси или корекции относно статията, всичко ще 
бъде поправено. Всички изображения са взети от сайта: www.
MaxwellRedner.com. Статията не претендира за истинност, това е 
просто личното мение на автора:
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http://www.maxwellrender.com/forum/viewforum.php?f=7&sid=c1cb489d507398f684e1ba3df0591ab2
http://www.maxwellrender.com/forum/viewforum.php?f=7&sid=c1cb489d507398f684e1ba3df0591ab2
http://www.maxwellrender.com/forum/viewforum.php?f=7&sid=c1cb489d507398f684e1ba3df0591ab2
http://www.maxwellrender.com/forum/viewforum.php?f=7&sid=c1cb489d507398f684e1ba3df0591ab2
http://www.maxwellrender.com/forum/viewforum.php?f=7&sid=c1cb489d507398f684e1ba3df0591ab2
http://www.maxwellrender.com/forum/viewforum.php?f=7&sid=c1cb489d507398f684e1ba3df0591ab2
http://www.maxwellrender.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=23276
http://www.maxwellrender.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=23276
http://www.maxwellrender.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=23276
.http://www.maxwellrender.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=23276
.http://www.maxwellrender.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=23276


Автор: Светлозар Нейков
Skype: sinmania 
Мail: sinmania@abv.bg
Редактор:  Ирена Димитрова
Мail: iranika@abv.bg
Източници: Много са има връзки в самата статия за всеки от тях...
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За да разберете защо ви тъпча главата с тези глупости, ще 
презентираме продуктите, които се произвеждат с тях. Интересно, е 
че най-добрите във фотореалистичност и реализъм, са българите. За 
целта ще покажем двама от най-добрите български таланти, както и 
техните творби, един от които лично познавам. И двамата са от Варна 
познатият ми се  казва Живко Попов можете да намерите информация 
за него в popoff.deviantart.com, в последствие се надявам да имат и 
профилно интервю. Попов и приятелят му Иван Стойнешки (sqwall.
deviantart.com), покоряват, най-известните чуждестранни списания и 
форуми за тримерна компютърна графика. Те са само част от редица 
българи, които работят за известни фирми като “Pixar”, “Ubisoft” и 
други. И непременно ще ви ги показваме и ще се гордеем заедно с тях!!!
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В случая изображенията, които съм взел от галериите на 
www.maxwellrender.com, за да илюстрирам unbiased тип редване и 
по-бавно и по-реалистично (зависи от артиста, и изискванията за 
крайният продукт), присъстват и произведенията на гореспоменатите 
затова нека започнем и се наслаждаваме  на таланта, който вирее по 
нашите земи. Предимно Попов прави моделите, а Иван ги оцветява 
и изчислява, отскоро нещата се миксираха (все пак хората се учат 
постоянно)...
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Не стига всичко друго ами са и добри. Пуснали са безплатен модел на робота, за всеки който иска да 
го доразвива, или да се обучава на него във много варианти  включително и за 3ds max. Ето връзката за 
теглене: http://popoff.deviantart.com/art/BG-Metal-Milicia-3DS-format-3199747
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Разбира се нека оставим малко и самите им профили. Затова ще 
ви покажа неща правени от знайни и незнайни, който от които са 
българи. Но това, кои ще издавам лека по-лека, с тяхно разрешение 
разбира се.... Януари 2010 сп. Муза 52 
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Нека се върнем на Maxwell Render и себеподобните му:
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Забелязвате че на много от изображенията има черни точки(шум). Природата на изчисляване на този тип 
рендъри unbiased е такава че започва от черно изображение и почва да чисти. Много по-бавно от другите 
със фотографски настройки като f-stop, shutter speed, aperture и др.. Целта е колкото повече се чака толкова 
по-изчистено изглежда изображението - по-малко точки...
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Тема Инициатива

Списание „Муза“ е част от доброволна инициатива на „БЪЛГАРСКА 
ЕЛЕКТРОННА МЕДИЯ“ състояща се от електронни списания, които желаят 
да помогнат за каузата „ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО“. Тези списания 
ще се отличават с емблема. Тя ще се дава безплатно на други медии, 
които работят по подобни каузи в полза на Българското общество. Ако 
искате да се присъедините: Вижте страницата „ЗА НАС„. Списанията 
ще толерират дори и чужденци помагащи за популяризиране на 
БЪЛГАРСКОТО (за пример позволяващи превод на ценни и образователни 
статии).

Онлайн списание „Муза“, което предлагаме на вашето 
внимание сега е списание за култура и изкуство и по-точно за 
културата и изкуството на обществото ни!

Ще се предлага онлайн под формата на pdf и ще бъде 
интерактивно и мултимедийно . Насочено е към културатa и 
изкуството на обществото ни и е част от поредица списания, 

които ще излизат постепено насочени на разностранни тематики. 
Безплатно е. Формата ще е в два варианта А4 легнало за гледане на 
компютър и A4 право за печат, като традиционна медия. Ако желаете 
по-голям формат, ще трябва да се свързвате с нас допълнително. Търсят 
се спонсори, които ще помогнат да си плащаме хостинга, оформленето, 
наградите, целите на списанието и всички други разходи свързани с 
него. Относно основните идеологии на списанието вижте страницата 
„цели“. Чрез абонамент ще ви информираме за нови броеве, като той е 
безплатен, също както и списанието. В инициативата участват: 
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В AmazonkiBG.info ще 
намерите видеоуроци 
за CorelDRAW, InDesign и 

Photoshop за начинаещи. 
Забавни скрийнсейвъри 
за мобилни телефони. 

Тестове за програми, 
на които можете да 

проверите знанията си, 
докато се забавлявате, 

flash игри.
На потребителите, 

кои то са се упражнявали 
най-много през опреде-
ления от екипа ни срок, 

даваме предметни награ-
ди, осигурени от нашите 

спонсори: екскурзии за 
двама, таблети и без-

платно обучение (в ЦПО 
„Експерт“) по програма 
по избор на спечелилия. 

Във форума ни има 
упражнения за InDesign, 

CorelDRAW/Illustrator, 3D 
програми, pixel art, Flash, 
Painter и Photoshop, как-

то и секция за приложно 
изкуство, 

    В секцията ни „Ре-
сурси“ ще намерите 

ресурси за Photoshop, за 
рисуване, за векторни 

програми, за Flash, за 
Pixel art, On-line програ-
ми и подсекция "Разни" 

(където влизат всички 
ресурси, неспадащи към 

никоя от изброените 
секции). А в "Галерии 

за вдъхновение" са 
представени световно-

известни творци.

AMAZONKIBG.INFO е безплатно електронно месечно из-
дание, което излиза от октомври 2008г. В него се публикуват 
материали за любители и професионалисти, за различни рас-
терни, векторни и 3D програми, Flash, предпечатна подготов-
ка, както и ресурси за изброените видове програми. Можете 
да прочетете уроци за работа с InDesign, Flash, Photoshop, 
Illustrator, Painter, 3DS Max, а също така и статии за техники на 
рисуване и pixel art. Показвани са творби на известни българ-
ски художници, както и на неизвестни български таланти.
Брой 16, Януари 2010г:

конкурсисписание

В конкурса за оц-
ветяване на гото-
ва скица „Драко“ 
победител бе 
GarsIa, която взе 
наградата „Заку-
пуване на стоки 
по избор от ма-
газин „Импресия“ 
на стойност до 
50 лв“.  В конкур-
са „Yoko“ minako 
получи талон за 
пазаруване в ма-
газин „Импресия“ 
с 10% отстъпка в 
продължение на 1 
година. Скоро ще 
разберем кой е 
победителя в кон-
курса за колажи.

В междуфорум-

ния конкурс за 

рисуване „Двама“ 

Nutthead взе 

таб лет Bamboo 

Wide и принтер 

HP DeskJet D2560, 

Zakero получи 

таблет Bamboo 

One и мултиме-

дийна клавиатура 

+ оптична миш-

ка, Sinner и lady_

mayev получиха 

по 1 комплект за 

рисуване от се-

рията Faber-Castell 

PITT Artist Pen.

сайт
През изминалата година AmazonkiBG.info бе организатор на някол-
ко конкурса за рисуване и колажи, в които, благодарение на спонсори-
те ни, се раздадоха много предметни награди.

http://amazonkibg.info/
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http://www.bialotoplatno.com/




Изисквания към представянето на творците 

Реших да направя статия за това в 
списанието, защото на много места 
казвам едно и също, a и мисля че ще е 
полезно за начинаещите и не само, как 
да си представят картинките за напред. И 
така започваме. Предполагам всички сте 
виждали Photoshop или Corel Draw. 

Ето изискванията на списанието:

Изисквания за профилите:
 2-3 страници от профила да са интервю 
със снимка на човека, контакти и реклама. 
Ако има нещо да си рекламира своя или 
фирмата на шефа му дето дава картинките 
пак там се слага. Останалите страници без 
ограничения с по един, два максимум три 

арта на страница. 

Размери на всички страници:
 1440x900, препоръчително е снимките да са м/у 240 и 
360 точки(ppi) по-големи ще ги намаляваме.

Safe: 
Старайте се компресията (намаляването на файла, като 
физически размер и големина, заемаща пространство  
на хардиска) да я правите не от image size, а от file, save 
as или от save as web, като избирате по-ниска резолюция 
на jpeg файловете примерно 6-10, не 12. За да получите 
по-малки размери на файловете. Ако някой иска нещо 
по-голямо и детайлно, свързва се с автора или ни се 
обажда ние да го свържем. Те се разбират за пари, 
работи, бъдещи начинания, това нас не ни касае. Ние 
правим само връзката като представяме арта прилично 
за монитор и четливо за А4 формат печат. 
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Изисквания към представянето на творците 

Затова как правилно да извършите 
процеса на смаляване на изображения 
вижте този кратък урок на най-големия 
майстор на Photoshop за мен: http://
tv.adobe.com/watch/learn-photoshop-cs4/
getting-started-09-resizing-an-image 
МНОГО ВАЖНО ТОВА МЕНЮ Е НАЙ-
ВАЖНОТО ВЪВ ФОТОШОПА! ЗАТОВА ИЛИ 
ГО ПИПАТЕ ВНИМАТЕЛНО ИЛИ НЕ ГО 
ПИПАТE!!! АКО ЩЕ ИЗПЪЛНЯВАТЕ РАЗНИ 
РЕСАМПЛИ(променяне на количеството 
информация в изображението) И ТН. 

ПОДРЕДБАТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА 
ОПЕРАЦИИТЕ, Е КАКТО ПОКАЗВА ЧОВЕКА. 
ВСЯКО СМЕНЯНЕ НА ЦИФРА В IMAGE SIZE 
MЕНЮТО МОЖЕ ДА Е ФАТАЛНО И СИ Е 

ОТДЕЛНА ОПЕРАЦИЯ. ТОЕСТ ПРОМЕНЯТЕ НЕЩО ОНОВА 
ИЗПЪЛНЯВА И ПРИЕМА ИЛИ ИЗХВЪРЛЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ОТ ИЗОБРАЖЕНИЕТО, СМЕНЯТЕ РАЗМЕРА ОНОВА 
ИЗХВЪРЛЯ ИНФОРМАЦИЯ И ТН.. ЗАТОВА ВНИМАВАЙТЕ!!! 
АКО ОБЪРКАТЕ ПОДРЕДБАТА НА ОПЕРАЦИИТЕ СЪЩО Е 
ФАТАЛНО.. ПАЗЕТЕ СИ ОРИГИНАЛНИТЕ ФАЙЛОВЕ, КОИТО 
СА ПО 600МБ.... ЗА ДА МОЖЕМ ДА СПАСЯВАМЕ....КАКТО 
И АКО НЯКОЙ В ПОСЛЕДСТВИЕ ПОРЪЧА, ДА МОЖЕТЕ ДА 
ИСКАТЕ ПАРИ ЗА КАЧЕСТВЕН ПРИНТ. 
ГЛЕДАЙТЕ, КОГАТО Е ВКЛЮЧЕНА ОПЦИЯТА RESAMPLE 
IMAGE - ТЯ Е НАЙ-ОПАСНА, гледайте внимателно какво 
пише в скобите и изберете правилното, правете тази 
операция  само един път за целия живот на картинката. 

Текста:
 Малко по-голям – да е четлив за екран на fullscreen и 
sans-serif - печатен без лигатури и такива измишльотини 
на body текста (основния). 
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Украшения около текста слагайте, но не 
и в самия текст на интервюто. Все пак 
хората трябва да могат да го разчетат.
Търсете в google “web safe fonts” и си 
избирайте няма да сгрешите. Това са 
безопасни фамилни шрифтове (колекции 
от щрифтове) четими добре на монитор.
Текта трябва да е малко по-голям, защото 
ще се гледа на монитор и да не се 
изморят очите на читателя.

За заглавия: 
За тях може да се правят изключения, 
т.е. да има измишльотини, декорации и 
други.

Ето три примерни страници от spybg: 
http://tinypic.com/m/713e5k/3 

http://tinypic.com/m/713e5l/3 
http://tinypic.com/m/713e5s/3 
Щракнете върху тях и дайте: View RAW image.. 

За PHOTOSHOP: 
Mоя съвет e: File /new/ 1440x900, 300 точки 
после вземате си нещата (снимки,артове, текст) и ги 
слагате вътре ctrl + t и ги фитвате(оразмерявате) то ще 
направи Bicubic resample... 

Орязване (CROP-ВАНЕ на изображение):
 Гледайте опциите горе докато режете, да не пише 72, а 
300 точки. 

Профил:
 Трябва да използвате и в Illustrator, и във Photoshop, e 
Adobe RGB 1998. Даже може да го съгласувате с Bridga 
има опция.
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За печат: Подгответе един отделен файл 
от оригиналния. Давате edit/color settings 
оттам. rgb Adobe RGB 1998 не sRGB, което 
е за web safe цветове- т.е. по-малко.

 За CMYK профила с ЕuroScale Coated v2, 
моя е 9% dot gain, за gray и за спот 20%, 
За долните три preseve embedded pro-
files, И за всичко друго ask, за да вземаме 
решенията. Като това е профил на Европа 
за гланцирана хартия.. 
Uncoated не е гланцираната. More op-
tions не ги пипайте ще има урок и за тях. 
Трябва печатницата да ви даде такъв 
профил и вие да не се занимавате, но 
основното правило е, ако е за: монитор, 
уеб, цветен домашен принтер или друг 

rgb принтер - Аdobe 1998 RGB профил, aко е за печатница, 
офсетова и тн. CMYK какъвто и да е.... Сега вижте по-долу за 
да разберете стъпка по стъпка това... 

За Illustrator и CorelDraw 
Векторите да са в криви. Ctrl + Q за coral draw, в 
илюстратора convert to curves... 
Избягвайте прозрачност и градиент! 
Когато нещата не са конвертирани в криви, принтерите 
забиват!
Шрифтовете за да се запазят също трябва да са в криви. 
Има настройки за растерайзване и в двете програми. 
Едната е в document setup ако не се лъжа, а в Corel Draw - 
е в preferences.. Избирате 300 точки и сте вие.. 
Внимавайте кои слоеве(layers) са включени за 
print(печат) и кои не! 
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За всички: 
Давайте ни flatten файлове т.е.- 1 
слой и файла става с малки размери.. 
Като обсъждаме разпределението, 
оформлението променяте оригиналния 
а сейфате като такъв flatten tiff, RGB 
1440x900px 300точки и ми го пращате, 
за да е с малък размер. А оригиналите 
си пазете. Защото някой като ме пита 
„Искам да си печатна нещо” и аз му казвам 
обади се на автора ето ти връзка и вие 
съответно му казвате „Ха сега дай 50лв;)”.. 
Мен не ме интересува да си купувам 2 
терабайта хард, за да ви държа творбите. 
Мен ме интересува А4 страница с 
големи хубави картини максимум 2-3 на 
страница и с големи четливи шрифтове, 
за да не ме болят очите като ги гледам. 

Все пак на компютър се гледа. 

Основното изискване е снимки, видео материали и 
др. да са с възможно най-голям формат и качество, да 
не са коригирани(обработени) освен ако вие излишно 
не желаете това. Добре е и да имате идея на продукта, 
който искате като резултат. Може да го нарисувате грубо 
на лист, снимате и изпратите като връзка. Ако нямате 
концепция не е проблем ще ви направим  

За още инфо проверете самата печатница, за пример 
ще дам печатница от Варна “Екстрйм”, за мен едни от 
най-качествените. Тези неща не ви ги казвам за друго, 
а за да не ходите до печатницата няколко пъти и да 
се изнервяте, както и да бавите поръчките им там: 
http://614414.com/index.php?ch=home 
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Така за тези, които искат да си направят 
нещата наистина хубави гледайте getting 
started уроците кой с каквото работи да 
си избира от тук: 
http://tv.adobe.com/show/
learn-photoshop-cs4/ 
http://tv.adobe.com/show/
learn-illustrator-cs4/ 
http://tv.adobe.com/show/
learn-indesign-cs4/ 
http://tv.adobe.com/show/
learn-flash-professional-cs4/ 
http://tv.adobe.com/show/learn-acrobat-9/ 
Понеже ме мързи да ги копирам всичките 
ето връзка за останалите продукти: 
http://www.adobe.com/designcenter/cs4/ar-
ticles/videoindex.html#photoshop 

Ще ви отнеме по-малко от ден, за да ги минете, но 
качеството на творбите ви ще се подобри значително  
Ето и за интерактивността и мултимедията, която искам 
да добавя няма тайни няма нищо всичко ви казвам само 
питайте, ако някой иска презентация или списание или 
проект всичко ще му кажа от къде, как и защо, доколкото 
знам разбира се: 
http://tv.adobe.com/search/?q=Interactive 

Нека не се хвърляме на нещата за напреднали, като 
не правим качествено нещата за начинаещи така е 
правилно все пак.. 
Ще ви отнеме макс. 30мин ама ще сте белязани за цял 
живот 

Имам голям наръчник, който съм правил през годините 
може би на урок ще го пусна в списанието, след като 
го оформя за да се разбира от хора. За всичко от 
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оvershapena и overcontrasta в LAB, до 
настройки на custom color профили.... 

Така време е за сериала стъпка по 
стъпка;)

СТЪПКА ПО СТЪПКА: 
0. Направете посочените по-горе 
настройки с някой файл, няма, някоя 
снимка или нещо друго и запазете 
настройките. Edit /Color settings  и 
избирате за RGB - adobe RGB и за  CMYK 
-Euroscale Coated това са задължителните 
полета.. Така това е по-подразбиране, да 
ама като дойте някоя външна картинка, 
вие трябва да изберете да сложите 
някакъв профил, да я оставите такъв, 
какъвто е или да я конвертирате в друга 

цветова гама примерно.. СМYK- (CYAN, MAGENTA, YELLOW, 
BLACK)

1.FILE/NEW (1440x900 има си причина за тази резолюция 
ще се гледа на монитор, затова легнало по-добре и съм 
взел резолюция на разтеглен монитор. ще може пак да 
се печата на а4 с готино качество, защото снимките са 
по големи, нормалния потребител засега според мен 
е на 1024x768 и затова, малко по-голямо за да може 
да си доближава и да се кефи на качеството, resolution 
(точки му викам аз защото има 4-5 вида такива dpi,lpi, 
ppi позаинтересувайте се! Както и самия принтер при 
пвчат разделя 1 точка 8 по-малки и тн), RGB COLOR. За 
Bit depth има и тук 2 варианта на работа: Почвате от 
32bits и слизате надолу, като давате iмаge/mode и сменяте 
битовете в зависимост нещата, от които се нуждаете. Този 
е препоръчителен, защото запазвате картината почти 
непокътната това ако стартирате с 32 битови картинки или 
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16 битови разбира се.. Или просто избирате 
8bit и нататък. Избирате си след това дали 
да имате background или не = transper-
ant. После давате advanced и проверявате 
дали сте на Аdobe RGB 1998, После за  pixel 
aspect ratio square pixels, ако ще ходи за 
монитор или принт, а ако ще ходи за тв или 
друго изберете друго) и ок. 

2.Image mode и проверете дали сте на 
RGB и 8бита 
3.Edit assign profile - за да проверите дали 
сте в точния профил. 
Ако пише srgb на working profile или няма 
въобще сложен - значи не сте... Изберете 
Adobe RGB 1998 и дайте assign. Aко сте 
на CMYK ще има загуба при конверта, 
но ако е rgb profil до друг rgb примерно 

– sRGB до adobe RGB 1998, защото разширявате 
цветовото пространство не махате цветове и тази 
загуба е почти никаква. Но едно конвертване дори и oт 
CMYK си заслужава, за да се използвате екстрите на RGB 
редактирането - филтри и други. Също може и на LAB да 
отидете да разгледате. Стремете се конретванията да са 
възможно най-малкo на брой и принципа е да се ходи 
от горе на долу - в случая от ляво на дясно не обратно, 
защото се губи информация - LAB, RGB, Grayscale sRGB, 
CMYK. 
3. Така като свършите сейфате си RGB file някъде - аз ги 
правя в отделна папка и пишете original... 
4. Давайте пак edit/ CONVERT TO PROFILE този път то 
трябва да е прихванало настройка за профил, ако не 
е изберете Distination Space U.S WEB Cоated v2 или 
EUROSCALE COATED. Другите не ги пипайте ще ги 
обяснявам друг път.. 
5. НАПРАВЕТЕ Layer/FLATTEN IMAGE 
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ВНИМАНИЕ: НЕ СЕЙФАЙТЕ НА СЪЩАТА 
КАРТИНКА!
6. СЕЙФАЙТЕ този път CMYK на 2ри файл, 
който ще е растерайзнат за печат това в 
друга папка наречена “CMYK”.  В крайна 
сметка всичко се растерайзва преди 
печат, няма вектор няма пешо, добре е 
преди това вие да сте избрали на какви 
точки това да става препоръчително е 
300, златно правило.
7. За сейфането избирате save as, или 
save as web, сейфайте на psd origi-
nala RGBTO s Maximum competability 
включено, a другия на flatten, аз така 
харесвам с включения profil, CMYK, tif с 
LZV КОМПРЕСИЯ, inteleaved. 
на мен ми давате този  tif. Ако ще 
правим промени, аз ви казвам оправете 

това онова и вие го оправяте в psdто, запазвате си го, 
изкарвате в tif и пак ми пращате tifa. Защо не искам 
аз да пипам, защото моите шрифтове са различни от 
вашите и като ми го пратите става боза, точно затова в 
печатниците ви викат КРИВИ, КИРВИ...Може да го давате 
не на тиф, а на pdf - препоръчително, за настройките на 
pdf друг път ще пиша че са много, но вижте ги в adobe.tv, 
или нещата на lynda.com. 

AKO ЩЕ ГО МЯТАТЕ НА JPEG, пак е добре - за по малък 
размер и компромис със квадратните (jpeg compres-
sia) артефакти, които се получават, затова ако имате 
фотоапарат търсите да снима RAW или Тiff, но това е 
друга тема: намалете quality - с това се намаля големината 
на файла, а не с image size - за там си иска майсторлък!!!
Другото ми е на progressive с 3 scana. че стават по-малки 
jpg-та. 
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За видео компресии и други ето връзка 
че не ми се пише пак: 
http://www.3dbg.com/phpBB2/viewtopic.
php?t=14292&highlight= - видео програма 
за compositing 
http://www.3dbg.com/phpBB2/viewtopic.
php?t=14295&highlight= 
- файлови формати връзките, които съм 
дал последния пост... 
http://www.3dbg.com/phpBB2/viewtopic.
php?t=14090&highlight= 
- как да издърпаме видео от, кой да е сайт 
http://www.3dbg.com/phpBB2/viewtopic.
php?t=13916&highlight= 
- видео събиращи сайтове 
http://www.3dbg.com/phpBB2/viewtopic.
php?t=11824&highlight= 
защо учим математика и други щуротии 

http://www.3dbg.com/phpBB2/viewtopic.
php?t=13895&highlight= 
- да припечелим от произведенията си 
http://www.3dbg.com/phpBB2/viewtopic.
php?t=13852&highlight= 
- Запис на сесии (видео уроци), работа в екип, помощ на 
приятел 
http://www.3dbg.com/phpBB2/viewtopic.
php?t=9481&highlight= 
история на корабостроенето - това е моят поздрав за вас  
http://www.3dbg.com/phpBB2/viewtopic.php?t=9640&postd
ays=0&postorder=asc&start=15 - Що е Maxwell render и има 
ли почва у нас: 
http://www.3dbg.com/phpBB2/viewtopic.
php?t=7979&highlight= 
-Arch. Viz рендъри 
http://www.3dbg.com/phpBB2/viewtopic.
php?t=2959&highlight= 
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- Архитектурен помощник 
http://www.3dbg.com/phpBB2/viewtopic.
php?t=4006&highlight=  - Квантова физика  
http://www.3dbg.com/phpBB2/viewtopic.
php?t=2065&highlight=  - Авторски права в 
мрежата 
http://www.3dbg.com/phpBB2/viewforum.
php?f=36 
Първи стъпки в 3д както и в:
http://guerrillacg.org/ 
http://www.nixonanim.com/tutorials/ 
http://videotutorials-bg.com/lessons.
php?action=viewsub&id=54 
http://uroci.net/  - за 2д възприятие и 
композиция 
http://www.androidblues.com/howto.html 
- и много други тези са основните засега.. 

Аз на никой няма да променям нещата с изключение на 
тези, които искат! Ще гледам само текста да се чете и да 
се виждат картинките, както и ще слагам интерактивни 
бутони и някой друг header, footer.. Всички други неща 
дали типография дали, композиция оставям на вашата 
преценка, за да няма после, а той тоз какво направи... 
Ако ми кажете че искате ние да го направим. Не ме 
интересува причинната дали не и ви се занимава, или 
нямате време или нещо друго, просто нямате проблеми 
казвате и го правим.. Също мислете за списанията като 
за профили в deviantarta, който се upgreadvat постоянно, 
имате нова снимка или нова фирма. Искате да промените 
стила на текста, пак няма проблем само ми пишете на 
скайпа.

Поздрави и успех!!!
Автор: Светлозар Нейков
Skype: sinmania  e-mаil: sinmania@abv.bg
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Универсални настройки на Vray 1.5
	 “Универсалният”	метод	съдържа	набор	
от	настройки,	които	сме	тествали.	Те	
работят	много	добре	за	изчисляване	на	
изображенията	за	различни	ситуации.				

							Моля,	имайте	предвид,	че	тези	
настройки	не	са	оптимални,	в	смисъл,	че	с	
достатъчно	промени,	можете	да	
получите	подобно	качество	и	за	по-кратко	
изчислително	време.	Красотата	на	
тези	настройки,	все	пак	е,	че	те	почти	
не	изискват	променяна	и	гарантират	
получаване	на	добър	резултат!
Предимствата на тези настройки са:

•	 много	малко	параметри	за	контрол	
на	качеството	от	което	зависи	
и	скоростта	на	изчисляване	на	
изображението	(по	същество,	само	
Noise threshold);

•	 те работят за много голям брой разнородни сцени;
•	 обикновено произвеждат висококачествени 

резултати.
Разбира се, има един недостатък: изчислението на сцената, 
може да стане доста бавно, но с известни промени,ще 
имате по-бързи резултати.
Тези настройки за работят, защото високите АА subdivs 
ще принудят да се използва вземане на проби (sampling) от 
image sampler. Така ще се вземат толкова проби
за пиксел, колкото са необходими за постигане на 
определена граница на шума в картината (noise threshold), 
т.е. определяте, колко да се изчисти изображението. В 
много отношения, това е подобен на PPT (progressive path 
tracing), но се извършва на за всеки сектор (per-bucket 
basis) и броя на пробите (samples) е адаптивен за всеки 
пиксел.
Така нека започнем!
Настройка на V-Ray Renderer
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Универсални настройки на Vray 1.5
1. Изберете V-Ray, като настоящи 
rendering engine (с настройки на V-Ray по 
подразбиране).
2. В падащото меню Image sampler, 
превключете Image samplerType на 
Adaptive DMC. Настройте Max. subdivs  на 
100 (сто). Оставете Min. subdivs 1.
4. В Indirect illumination, изберете GI 
on, задайте Primary GI engine на Brute 
Force. Не променяйте Subdivs. Настройте 
Secondary GI engine на Light cache.
5. В Light cache, light cache Interpolation 
samples 5.
6. В Color mapping, уверете се, че Clamp 
output и Sub-pixel mapping options са off..
7. В DMC sampler, задайте Adaptive 
amount параметъра, на 1.0. Обикновено 
ще трябва да настроите Noise threshold, 
защото настройките по подразбиране може 

да произвеждат твърде много шум в изображението. Една 
добра стойност е 0.005.
8. Можете също така да контролирате пряко шума от Image 
sampler, ако махнете Use DMC sample thresh параметъра, и 
настройвате Clr. thresh (например да е 0.005).
Бележки:

•	 Оставете всички subdivs навсякъде с техните стойности 
по подразбиране. Те няма да имат никакъв ефект, защото 
параметъра 100 АА subdivs ще замени всички тях.

•	 Избягвайте да използвате избистрящи  (sharpening АА) 
филтри. Те могат да направят  шума по очевиден.

Превел: Светлозар Нейков , Редактор:  Георги Николаев
Skype: sinmania
mail: sinmania@abv.bg
Източник: http://spot3d.com/

Специални благодарности на Chaos Group
за разрешението!
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Универсални настройки на Vray 1.5 за Мауа
	 Здравейте,	за	всички	потребители	на	
Мауа.	Дълго	време	чакахте	този	момент,	
ето	че	вече	настъпи.	Тук	ще	ви	покажем	
настройки	на	V-Ray 1.5 подходящи	за	
каква	да	е	сцена	направена	в	Мауа.
	 Разбира	се,	няма	универсален	отговор	
за	всичко,	но	тук	има	набор	от	настройки,	
които	сме	сметнали	че	работят	много	
добре	в	различни	ситуации.	
	 Моля	имайте	предвид,	че	тези	
настройки	не	са	оптимални,	в	смисъл,	
че	с	достатъчно	промени,	можете	да	
получите	и	по-добро	качество	за	по-малко	
изчислително	време.	Красотата	на	тези	
настройки,	все	пак	е,	че	те	са	добро	начало	
за	качествен	резултат!

Да	започваме:
Настройка на V-Ray Renderer
1.	Изберете	V-Ray,	за	рендър	и	започнете	с 

V-Ray настройките по подразбиране.
2. В Image sampler, превключете Sampler type на “Аdaptive 
DMC”.

3. Настройте Max. subdivs на 100. Оставете “Min. 
Subdivs” 1.

4. Изберете primary GI engine на Brute 
Force. Не променяйте subdivs.
Задайте secondary GI engine на Light cache.

5. Задайте Light cache interpolation 
samples (filter samples) на 5.

6. Задайте DMC Sampler: Adaptive 
amount на 1.0. Обикновено ще трябва да 
се коригира Adaptive Threshold, защото 
по подразбиране произвежда прекалено много шум. Една 
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Универсални настройки на Vray 1.5 за Мауа
добра стойност е 0.005.

7. Махнете отметката на Clamp output и 
Sub-pixel mapping в Color mapping. Sub-
pixel mapping ви позволява да използвате 
всякакъв вид цветово корегиране.
Бележки:

•	 Оставете всички subdivs с техните 
стойности по подразбиране. Те няма 
да имат никакво влияние, защото 
настройката от 100 АА subdivs почти 
сигурно ще замени всички останали.

•	 Избягвайте да използвате изчистващи 
(sharpening) АА филтри. Те могат да 
направят на шума по очевиден.

•	 Предимствата на тези настройки: 

(*) Много малко параметри за контрол на качеството. 
(*) Работа за различни по вид и брой сцени. 
(*) Обикновено произвеждат висококачествени  
резултати.

•	 Недостатъци на тези настройки: 
(*) Може да се рендват бавно. Ако ги променяте, може 
да имате по-бързи резултати.

•	 Как работят: 
Високите subdivs АА карат всичкия sampling да се 
извършва от mage sampler. Това ще отнеме толкова 
samples за пиксел колкото са необходими за да се 
достигне определен праг на шума в изображението. 
В много отношения, това е подобно на PPT, но се 
извършва за всеки bucket, а броят на пробите е 
адаптивен.

Превел: Светлозар Нейков, Редактор:  Георги Николаев
Skype: sinmania 
mail: sinmania@abv.bg
Източник: http://spot3d.com/
Специални благодарности на Chaos Group, за 
разрешението!
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Aко не знаете какво е Vray. Toва е софтуерен продукт (рендър) на фирмата Chaos Group, 
която има клон в София. Vray е световен стандарт за бързо и качествено (фотореалистично) 
изчисляване (визуализиране) на архитектурни  и други обекти направени на АutoCad, 3ds 
Max, Maya, Rhinocorus и въобще всяка 3д програма която може да изкарва  .obj. Ние можем да 
се гордеем, че е част от България. Нека се насладим на някой от произведенията направени с 
него, има и български сред тях...
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ВЪВЕДЕНИЕ:
Изглежда има много малко налична 
подробна информация за светлината във 
всичките и аспекти, с която се сблъскваме 
всеки ден и която се явява важен обект 
за изучаване от всеки 3D артист. Чел съм 
безброй книги, занимаващи се с цифрови 
и традиционни изкуства и светлината 
изглежда много слабо засегната в тях. Но 
всеки, който иска да създаде илюзия за 
реалност, трябва да има добро разбиране 
за това как се държи светлината във 

физическия свят.
По мое мнение виновниците за грешната ни представа са 
всички 3D учебници, които повтарят едни и същи остарели 
формули и които оставят в начинаещите артисти много 
малка представа как да осветяват сцените си. Резултатът е 
налице, светлината се разбира слабо и използва некоректно 
от 3D артистите като цяло. Традиционните фотографи и 
художници са с по-добро разбиране на светлината, а тя е 
ключов елемент на всяко изкуство. Без нейното разбиране 
е много трудно да се постигне реализъм, да не говорим за 
атмосфера в сцената.
Повечето от това, за което пиша тук е на базата на моите 
собствени наблюдения, така че може да има неточности. 
Може дори да е толкова очевидно, че повечето артисти 
да не смятат за нужно обяснението му, но е необходимо 
да осъзнаете точно как светлината се държи в различни 
ситуации в реалния свят. Затова да започваме.
Част 1: ОСНОВНИ
В тази статия ще използвам схема от бяла топка поставена на 
бяла карта, за да покажа как светлината се държи в различни 
ситуации от ежедневието:
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Тук тя илюстрира слънчев следобед. 
Основният източник на светлина е слънцето, 
докато синьото небе доставя втори 
източник на светлина с много различни 
характеристики. Известно количество 
светлина е също отразено между бялата 
основа и топката и доставя трети източник 
на светлина.
Най-ярката светлина идва от слънцето и е 
бяла светлина, излъчвана от малък източник, 
който е причина за хвърлянето на сенки 
с ясно (силно) изразени ръбове. Вторият 

източник, този на синьото небе, е много голям източник на 
светлина и като резултат дава много меки сенки (които при 
всички случаи са напълно замаскирани от пряката светлина, 
идваща от слънцето). По-късно ще разгледам в повече 
подробности темата за източници на светлина и размер на 
сянката, но за сега само запомнете, че колкото по-малък е 
източникът на светлина, толкова по-силна е сянката.
Светлината, която идва от синьото небе има много силен 
цвят нюанс, който засяга всичко в тази сцена. Нюанса 
в сянката на топката е син, защото той е осветен от 
‘синята’светлина на небето, тъй като топката го защитава 
от бялата светлина на слънцето. Частите на топката, които 
не са в пряк досег със слънчева светлина, също вземат син 
оттенък, защото и те са осветени от синьото небе.
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Накрая светлината, която е отразена между 
картата и топката е също предимно синя 
(макар и картата и топката да са бели), тъй 
като е синя небесна светлина отразявна 
от бели обекти. Повърхностите, които са 
по-близо една до друга получават повече 
от отразената светлина, отколкото области, 
които са раздалечени, затова долната част 
на топката е по-светла от центъра, защото е 
по-близо до бялата карта.
 

Най-тъмните области от изображението са в основата на 
сянката и на границата между областите в слънчева светлина 
и в сянка върху топката: тази зона се нарича терминатор. 
Основата на сянката е много тъмно, тъй като не получава 
слънчева светлина, а и топката също я скрива от небесната 
и отразената светлина. Другият край на сянката е по-светъл, 
защото той получава повече светлина от небето, а също и 
отразена светлина от топката.

Защо терминаторът е най-тъмната зона на топката? 
Отчасти поради ефекта на контраст, бидейки разположен 
толкова близо до най-светлата страна на топката в слънчева 
светлина го прави да изглежда по-тъмен, но също така 
той получава по-малко от отскачащата светлина, която е 
отразена от бялата карта. Така че, за разлика от останалата 
част на топката, която е обект на пълна слънчева светлина 
или отразена от бялата карта, основният му източник на 
осветление е синьото небе. Това е областта между основната 
светлина (Слънцето) и попълнената светлина (т.е. отразената 
светлина от картата).

Защо светлината от небето е синя? 
Видимата светлина е съставена от малки частици, наречени 
фотони. Тези частици имат различни дължини на вълните 
в зависимост от техния цвят: синята светлина се състои от 
частици с по-къса дължина на вълната, докато червената 
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светлина се състои от частици с голяма 
дължина на вълната.
 
Бялата светлина от Слънцето, се състои 
от непрекъснат спектър от цветове, който 
условно е разделен в цветовете на дъгата 
(с постепенно нарастваща дължина на 
вълната: виолетов, индиго, синьо, зелено, 
жълто, оранжево и червено). Той е смес от 
тези цветове, които произвеждат бялата 
светлина.
Но това, което се случва със светлината, 
когато пътува през атмосферата на Земята 
е, че по-късите дължини на вълните на 
светлината се разсейват. Нашата атмосфера 
е направена от различни газове и атомите 
и молекулите, от които те са образувани, 
са прекъснати в нея. Фотоните пътувщи 
през атмосферата физически се сблъскват с 
тези атомни частици, а един такъв сблъсък 
отклонява фотоните и ги кара да отскачат 
в друга посока. По-късите дължини на 
вълните са по-склонни да се отклоняват, 
отколкото дългите, така че фотоните които 
са разпръснати във всички посоки от тези 
сблъсъци са предимно сини.

 

В един безоблачен ден синята светлина, разсеяна от земната 
атмосфера свети на всичко около нас.
По-големите дължини на вълните на светлината, като 
червеното, може да пътуват по-навътре в атмосферата, без да 
бъдат разпръснати. Ето защо залезите са червени: тъй като 
слънчевата светлина пътува през по-дебел слой на въздуха, 
за да ни достигне. Когато е по-ниско в небето много от синята 
светлина се губи от разсейване, а останалата светлината е 
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преобладаващо червена.
 

Светлината на Слънцето свети червено 
при залез, защото по-късите сини вълни 
са изгубени поради разсейване. * Имайте 
предвид обаче, че разсеяната синя светлина 
се отразява обратно от източната част 
на небето и действа, като пълнител за  
морските вълните  на преден план..
Ефектът от подскачащите във всички 
посоки сини фотони е, че атмосферата  в 
действителност свети със синя светлина. 
Ефект, който е ясно видим от космоса. Тази 

синя светлина е достатъчно силна, за да осветява областите, 
които не са в пряка слънчева светлина, поради което все още 
можем да виждаме, когато сме на сянка.
 
Сенките на тази снимка имат силно сини 
нюанси, защото те са осветени от синьото 
небе.
Светлинни отскоци
Когато светлината удари една повърхност, 
тя или се отразява или се поглъша от 
нея, в зависимост от това какъв цвят 
е тази повърхност. Един бял обект ще 
отрази еднакво всички дължини вълни, 
докато един черен обект ще ги погълне 
всичките. Когато бяла светлина удари 
червена повърхност, синята и зелената дължини вълни, ще 
бъдат погълнати, а червената светлина ще се отрази (Тук за 
улеснение, използвам само основните цветове, а не целия 
спектър).
Така че, ако бяла светлина удари червена повърхност, 
фотоните, които тази повърхност отразява ще бъдат червени. 
Когато тези фотони  на свой ред се ударят в следващата 
повърхност по пътя си, те следователно ще я освететят с 
червена светлина. Това явление се нарича сияние и поради 
това цветовете на съседните обекти ще имат влияние един 
върху друг.

Януари 2010 сп. Муза 181 

Тема Новини



 
Светлината отразена от тези венециански 
щори, проектира цветовете на дървото 
върху стената..
 
Задната част на корема на тази пчела е 
силно оцветена с червена светлина отразява 
от мака.
Сиянието е обикновено едва доловим ефект, 
но отнема голяма част от светлината, за да 
стане ясно. В мека или слаба светлината 
то може изобщо да не е видимо, но в ярка 
светлина, сиянието може да добави много 

цвят на обектите, 
които засяга. Ако 
светлината се 
отразява между 
предмети с един и 
същи цвят, то може 
да създаде много 
наситен ефект, тъй 
като отразената 
светлина засилва 
съществуващия 
основен цвят на 
повърхността, 

карайки цвета да свети ярко - понякога можете да видите 
този феномен при ярка дневна светлина.

 
Тъй като светлината отскача между тези дървени ламели, 
цветът на дървесината се подсилват от факта, че светлината 
от един и същи цвят се отразява обратно към него. 

Резултатът е, че оцветена 
светлина и основната 
повърхност се съчетават, за 
да създадат ярка и наситена 
версия на съществуващия 
цвят на дървото.
Весели тонове и мрачни 
тонове
Изборът как да представим 
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една сцена е субективен и отворен към 
интерпретации. В повечето случаи има 
баланс между светлината и сянката, който 
произвежда средно или средно сив цвят, 
защото това е което ние възприемаме като 
нормално. Все пак има някои ситуации, 
когато естествения ред на нещата клони 
към крайно светъл или тъмен тон, като при 
мъгла или сняг от една страна, или нощно 
време от друга. Алтернативно един артист  
може да изберете да се подчертае една от 
тези крайности за визуално въздействие или 
за да изрази специални чувства.
Весел тон
Изображенията с весели тонове имат 
преобладаващо количество бели или много 
светли тонове и изглеждат леки и ефирни. 
Осветлението за весели тонове е често (но 
не винаги) меко и детаилността е ниска. В 
природата осветление с високи тонове 
може да се намери в мъгла и сняг, където 
дори сенките са леки, поради количеството 
отразена светлина подскачаща наоколо.
 
Абсолютната простота на тази снимка е 
създадена от много ограничената палитра, 

която е  използвана: бяло и тъмно сиво и черно.
Ниски тонове
Изображенията с мрачни тонове по своята същност са 
с много малко светлина в тях. Контрастът обикновено е 
висок и осветление силно. Осветлението с малко основна 
светлина може да създаде много мрачна атмосфера и често 
се използва за тази цел. Най-очевидната настройка за 
осветление с малко основна светлина е нощно време, но то 
може  също така да се намери и в други ситуации, като при 
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бури и в затворени помещения.
 
Драматизмът на тази снимка е подчертан от 
слабото осветление.
Баланс на бялото
Повечето източници на светлина, с които се 
сблъскваме в ежедневието ни имат различен 
цветови оттенък, но нашият мозък е много 
добър във филтрирането им. Докато има 
неясна смес от трите основни източника на 
светлината, нашият мозък я интерпретира 
като бяла. Дори при осветление с много 

силен цвят, ние имаме възможност за филтриране на 
информацията, която очите ни получава и усмисляме 
цветовете, така че ние ги възприемаме по относителен, а не 
по абсолютен начин.
Най-очевидният начин за демонстриране на това е да 
използвате цифров фотоапарат с баланс на бялото настроен 
на дневна светлина: това е неутрална обстановка, която ще 
се отрази на цветовете, които всъщност са там. В примера 
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по-долу съм заснел снимката с прозорец 
в качеството на източник на светлина. 
Светлината идва косвено от облачно небе и 
е сравнително неутрална.
 
В следващата снимка съм затворил щорите 
и съм използвал стандартна домакинска 
крушка - 60 вата, като източник за светлина:

 
Силата на 
цветовете в тази 
снимка може и 
да ви изненадат, 
тъй като ние не 
сме склонни 
да възприемат 
волфрам 
осветлението, 
като такова 
ярко жълто 
/ оранжево. 
Нашият мозък 

преобразува цветовете, за да ги направи 
да приличат на първата снимка,  но в този 
случай камерата е тази, която рисува 
истинската картина.

Един много лесен начин да потвърдим този факт, е да 
погледнем в прозорците отвън: следващия път, когато 
сте отвън по тъмно, погледнете цветовете, който идват от 
къщите и ще видите, че интериора им е ярко оранжев. Когато 
не сме директно под светлиненния източник,  ние сме в 
състояние да видите истинските цветове.

 
Гледайки волфрамово осветление отвън, ни помага да 
разкрием истинския цвят,който от тази позиция  изглежда 
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ярко оранжево.
Нещо подобно се случва, когато стоим на 
открито  под сянка, когато светлината е 
много синя. Ние възприемаме светлината 
като неутрална, но ако застанем на открито 
на слънчевата светлина и погледнем сянката, 
е много по-лесно да се види синьото. Има 
много други случаи, когато светлините 
имат силна оцветеност: флуоресцентната 
светлина често е зелена, уличното 
осветление - много дълбоко оранжево, 
слънчевата светлина при свечеряване 
преминава от светложълто до наситено 
червено и т.н. ...
 
На открита слънчева светлина, ние  
възприемаме светлината с неутралнен цвят, 
но заставайки на сянка откриваме, че тя е 
наситено синя.

Осветление от 3 източника и защо то не си струва
3D учебниците често описват класическото осветление 
от 3 източника и насърчават начинаещите да го използват, 
като ефективен начин за осветление на техните сцени. То 
първоначално е било разработено, като начин за осветление 
на снимки и едно негово предимство е, че то е лесно за 
изучаване и разбиране. Състои се от ярка основна светлина, 
идваща от една страна и неясна (бледа) светлина, която идва 
от противоположната страна и от светлина зад предмета, 
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която се използва, за да очертае ръбовете и 
да засили формата.
Най-големият проблем с тази настройка 
е, че тя е изкуствена и не отразява 
действителността. Използването на 
осветление разположено отзад, трябва да 
се разглежда, ако се търси конкретен ефект, 
тъй като то е драматично и разпознаваемо. 
Осветлението отзад може да бъде много 
ефективно, но трябва да се използва с нюх, а 
не сляпо да се прилага във всяка ситуация. 
Типът светлина, създаден от 3 източника на 
светлина, просто не съществува в природата 
и затова изглежда фалшив.
Той отдавна е отпаднал от употреба при 
фотографите и филмовите творци, така че 
рядко ще го видите в преобладаващите 
филми и снимки. Ако търсите светлина 
за среда или обект, много по-добре е да 
се опитате да вложите от собственото си 
креативно мислене в осветлението и да  
проучите какво се случва в природата и след 
това да създадете свое собствено решение.
Всеки е виждал тези фотографски портрети 
от евтино студио, които разчитат на 
осветление по формула: всички те изглеждат 

съвсем еднакви, защото фотографът използва едно и също 
осветление всеки път. Резултатът е скучна и безжизнена 
снимка. Ако искате вашето собствено изкуство да избегне 
клишето и да изглежда евтино, избягвайте формулите от 
учебниците и мислете по свой собствен начин.

Автор: Richard Yot 
<itchy.animation@gmail.com>
Подготвящ книга за светлината!!!
Превел: Юлия Василева
Мail: airjuly@abv.bg
Редактор:  Светлозар Нейков
Мail: sinmania@abv.bg
Източник: http://www.itchy-animation.co.uk
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Живота на едно лого... Как да си го направим 
пример: Ultimate Potential
януари 23ти в секция Дизайн на http://vector.tutsplus.
com от  Jacob Cass
Здравейте моето име е Jacob Cass и съм logo 
designer, web designer и graphic designer от 
Sydney, Australia. В този урок ще ви покажа 
моя процес за направата на лого на клиент, 
Ultimate Potential. Тази статия предлага 
процеса зад направата на лого и можете да я 

използвате като наръчник.

Автор: Jacob Cass
Jacob Cass е 21-годишен дизайнер от 
Сидни, Австралия, който работи на поръчки 
(freelance) от своя собствен сайт наречен „Just 
Creative Design”, който дублира името на 
популярния блог за дизайн. Таланта на Jacob 
му е донесъл много награди и неговата работа 
се публикува в книги по света. За да научите 
повече за Jacob, посетете  Just Creative Design.

Процеса: Лого дизайн
Когато правите лого, трябва да следвате този процес за да се 
подсигурите че крайният дизайн ще отговаря на нуждите на 
клиентите (не на техните желания!!!).. За това съм писал тук: 
logo design process of professional logo designers. На кратко:

1. Груба идея на дизайна (Design Brief): Направете 
въпросник или интервю на клиента, за да разберете какви 
са целите, условията на логото.

2. Разглеждайте, изследвайте (Research): Направете 
изследване фокусирано на индустрията като цяло, на 
нейната история и на евентуалните конкуренти на 
клиента.

3. Източници (Reference): Направете изследване в лого 
дизайните, които са били успешни и текущата мода за 
стилове, които могат да се свържат с изискванията за 
дизайн.

4. Скициране и концептуализиране (Sketching and 
Conceptualizing): Направете различни груби лого 
концепции на лист хартия, които да изобразяват вашите 
изследвания.

5. Обновяване (Reflection): Правете си почивки през 
процеса на дизайн. Това кара идеите ви да узряват и 
помага да обновите с нови сили ентусиазма си и да 
получите отзвук от приятели, колеги и други хора.
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6. Вашата позиция (Positioning): Заемете 
роля на сключващ договор или завържете 
дълготрайни взаимоотношения с 
клиента, например Клиента ви казва 
какво да правите или вие го насочвате 
подсъзнателно към най-доброто 
решение. Второто е най-добро. 

7. Презентация (Presentation): 
Изберете да представите само няколко 
лога на клиента или цялата колекция. 
Представяне само на най-доброто е 
препоръчително.

8. Празненство (Celebration): 
Разпускайте преди следващия дизайн 
кой както знае: излезте с приятели, яжте 
шоколад, поспете едва тогава започнете 
нов лого дизайн. Или направете 
комбинация от предходните.;)

Краен лого дизайн
Ето крайното лого на Ultimate Potential. Продължавайте да 
четете, за да разберете процеса за направата му.

Вземане на поръчката (Getting The Job)
Michelle Van Otten, собственичката на  Ultimate Potential, се 
свърза с мен по-рано тази година след като ме е намерила 
през блога ми, който има мои връзки за контакт. Тя искаше 
обновяване на марката (rebrand) и преобразяване на старата 
им бизнес идентичност (която се наричаше Ultimate Body 
Potential), като започна с тяхното лого и нейния website. Ако 
имате проблеми да си намерите работа, изберете тази статия 
where to find design jobs, както и се свържете със някой от 
списание “Муза”, ще ви направим профил безплатно и много 
хора ще знаят за вашите дизайни.
След няколко начални писма (emails) изчиствайки нуждите на 
Michelle. Аз изпратих на Michelle четири страници анкетен 
лист за изискванията към дизайна на логото ето го (logo 
design questionnaire), (PDF), който беше правилно попълнен. 
После и изпратих  предложение и споразумениеI (Никога не 
го наричам договор) и после получих 50% депозит по PayPal 
(питайте в банката си, visa еlectron, поддържа такова плащане, 
както и някой други карти). Също и изпратих въпросник за 
изискванията за  уебдизайн на страницата, но това е за друга 
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статия;).
Грубия дизайн (The Design Brief)
След като Michelle попълни въпросника, аз 
имах повечето от информацията, от която се 
нуждаех за лого дизайн.  Имаше и няколко 
писма (emails) изчистващи нещата, но 
основната информация беше там.
Ето малко история на Ultimate Potential:
Ultimate Potential е фирма за бизнес баланса 
на живота, която предлага различни услуги 
подобряващи начина на живот, тялото и 
духа. Ultimate Potential предлага workshops, 
лагери, програми, лично обучение, обучение 
за живота и други..
След като прочетох Michelle‘s въпросника за 
лого, открих накратко, че Michelle желаеше 
лого, което представя нейният цялостен 
бизнес модел и иска да подчертае: „енергията, 
благосъстоянието, баланса на живота, духаl.“ 
Тя също искаше и двата инициала „U” и „P” 
да се включат в логото.
Това беше старо лого и беше префасонирано в 
Ultimate Potential, без думата BODY.

Изследване (Research)
След получаването на 50% депозит за логото 
аз подписах споразумение, после започнах 
да търся всичко необходимо за проекта. Това 
включваше проверка на конкуренцията 
на Michelle‘s  (която тя достави на мен), 
изследване на индустрията и търсене на 
други подобни лога в нейния бранш .

Изследването е критичен етап от дизайна на лого, като 
подсигурява че вашето лого ще се различава от конкуренцията 
и също ще направи равносметка, че вашето лого трябва да е 
по-добро от всички конкуренти.
Скициране и развиване на логото (Sketching and Development)
Следващия етап от проекта е разработване на лого. 
Разработването на дизайн за лого като скица е мястото където 
креативността (creativity) влиза в игра. Базирано на дизайна 
и кратко изследване, тук е мястото където идеите могат да 
се изследват. Представих си ги (brainstormed) и ги скицирах 
моите идеи, после експериментирах с тях на компютъра. Също 
правих почивки между секциите, за да мога да се освежавам с 
нова перспектива, което е много важна част, когато развиваш 
(designing a logo).
Предизвикателството, което имах, когато правих логото 
на Ultimate Potential се опитвах да събера основната теза 
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„енергия, благосъстояние, здраве, баланс на 
живота, дух..” всички в едно лого на което да 
има инициалите U и P също.
Ще видите по-долу една от оригиналните 
страници на скиците за Ultimate Potential 
logo...Знам че не Picasso, но крайният резултат 
е важен. Забележете че обграденото е от къде 
си взех идея за, крайното лого. И помнете 
няма лоши идеи когато си мислиш иновации в 
този процес наречен brainstorming.

Компютърно генериране (Computer Generation)
Като виждате, скиците по-горе имах идея използвайки буквите 
U и P да направя човешка фигура подскачаща и огъваща се 
във въздуха. След като имах основната идея в главата си, 
експериментирах с концепт на Adobe Illustrator. Отдолу може 
да видите 6 от много експерименти.
Отбележете че няма цвят на никой от дизайните. Това е за да се 
подсигуря че дизайна работи и с един цвят само. Вижте други 
10 принципа които трябва да спазвате: 10 Principles of Logo 
Design Masters.
Накрая избрах най лявото 
лого на втория ред за 
краен дизайн. Формата 
подчертава I ended up 
choosing the bottom 
left logo (below) for the 
final logo U и P, но не 
прекалено а леко. Тази 
форма също обрисува 
абстрактен човек, скачащ 
и огъващ се  във въздуха показващ, енергия, живот, баланс и 
дух. 
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Избор на шрифт (Typeface)
След като вечер имам обща концепция и лого, 
аз бях доволен и беше време да покажа логото 
на Michelle...
Michelle беше много доволна от логото и вече 
трябваше да видим, как логото ще се съчетае 

със думите „Ultimate Potential”. Експериментирах с различни 
оформления (layouts) и шрифтове (typefaces) за да вида, кое 
ще работи и също позволих  Michelle да избере кое от тях 
най и харесва и според нея ще стои добреt. Отдолу може да 
видите някой от многото различни шрифтове, които опитахме. 
Избрахме подчертания в червено за шрифт избрахме Lacuna 
Italic, защото подчертава честотата, енергията, четим е, и е 
свеж, обрисува бизнес модела като цяло.

Цвят (Color)
Сега след като имаме 
шрифт и лого концепт 
на Ultimate Potential, 
трябва да изберем и 
цветовете за логото. 
Отдолу може да видите 3 
цветови комбинации от 
многото, които опитахме. 
Накрая избрахме да не 
финализираме логото 
докато, не направя 
дизайна на website, за да 
се съчетаят. 
Отодлу може д авидите 
стария и после новия 
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дизайн на сайта. Новия дизайн все още ще 
се разработва, не е краен, но е близак до 
крайния.

Стар Website

Нов Website
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Крайното лого (Final Logo)
След като направихме цветовете за уебсайта, време е да изберем цвят и на логото. 
Тези цветове трябва да съчетават логото и сайта, но трябва и самото лого да стои 
добре, когато е използвано само извън сайта. 
На края тъмна и светло зелена, комбинация бе избрана. Тези цветове придават 
чувство за бизнес, свежест, енергия, и благосъстояние, докато абстрактното лого 
на човек скачащ показва вертикална мобилност символизираща, цялостно щастие, 
което е целта на фирмата Ultimate Potential. И дори леко загатва за двата символа U 
и P.
Можете да видите завършеното лого. Ако искате да прочетете повече за процеса на 
създаване моля отидете на моя уебсайт: check out the featured articles. Благодаря!

Превел: Светлозар Нейков
Skype: sinmania@abv.bg

Източник: http://vector.tutsplus.com
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30 Брилянтни Векторни Лого Дизайни
Септември 16ти в Web Roundups в http://vector.tutsplus.com от Chris Spooner

Невероятното лого, е особено важно за всеки бизнес. Обикновено прави 
първо впечатление за компанията и затова логото трябва да споделя 
определени идеи за миг. 
Въпреки че, логотата не само имат добър вид, те трябва и добре да се 
проектират за използване на различни места. Това включва да бъдат 
оразмерявани на различни размери, репродуцирани с един цвят и да бъдат 
напечатвани на хартия. В тази статия ще разгледаме 30 примера за добри 
векторни лого дизайн и ще опишем, какво точно ги прави да работят.

Автор: Chris Spooner
Chris е web designer, logo designer и vector illustrator. Намерете 
портфолиото на  Chris и blogа му в  SpoonGraphics.
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1. Castle Print
Castle Print лого от Sean O’Grady прави много силно чувство за междинна взаимовръзка за този бизнес за който е 
проектирано. Като използва графика от Subtractive Color Model  логото не само се свързва директно с печатната 
индустрия, но също и прави уникална марка за име на компанията  (‘Castle’) формата на замък  икона формирана от 
сливащите се.
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2. Ryan-Biggs
Bryan Kahrs използва негативното пространтво в Ryan-Biggs логото и дава прекрасна илюзия за буквите B и R, 
инициалите на компанията, докато лек ъгъл добавя измерение към дизайна. Вичко това изобразено с един цвят прави 
логото използваемо на различни места и контексти.
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3. One Leaf
One Leaf лого от Choerte използва въображението излизащо директно от бизнес името в единичен графичен символ. 
Числената версия на дуамата „Едно” се използва като дърво за да включи графика с единично листо. Заетно се 
свързват точно с бизнес името и вида бизнес и придават гладко преливане.
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4. Greener
Логото Greener от Tanner Christensen дава модерен вид с различни тежести на sans-serif шрифта, но също добавя 
имресия за множество слоеве без да рискува, възможността то да бъде репродоцирано с един цвят (винаги основно в 
добрия лого дизайн).
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5. Talkmore
Добър лого дизайн за talkmore  използва символизъм във формата на кавички и замества буквите A и E, създавайки 
прекрсна картина, която дава графична репрезентация на думите и значението на марката (бранда). С лека добавка на 
цвят подобрява и привлича интереса ни към логото.
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6. Black Sparrow
Първото, което ни впечетлява е простия дизайн, на Black Sparrow логото от Alex Wende, и показва че той има 
екстремно голямо внимание към детайла. Всичко от иконата на птицата до шрифта е пипнато със леки криви и 
следащо лините свързващи ги заедно за да завърши дизайна като уникален и ефективен.
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7. Swannie Lake
Swannie Lake logo от  Savera+Co прелива модерния sans-serif щрифт с лека графика, която не само се слива перфектно 
с логото, но добавя и нотка дизайн.
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8. Elara Systems
Използвайки плавни криви в щрифта и графичният елемент добавя приятелски изгледа в Elara Systems логото от 
Maximalist. Показващи използването на модерни марки и форми на триизмерни ефекти за да направят E в дизайна, 
което пасва перфектно на анимационно и моделиерско студио, за което е направено логото.
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9. Onwine
Перфектният щрифт избор и невероятната идея от Piotr Chrobot дава сложна картина на Onwine лого, използването 
на графични елементи със шрифт прави уникална марка и брилянтно сливане на текста с бранда.
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10. Popp
Vlastmil Svoboda’s дизайн за Popp logo взема идеята на основен шрифтов дизайн на шрифт от следващо ниво,правещ 
цялостна дума от основни форми. Буквата O може да се види как се повтаря, на всяка буква, със малки изменения за 
да стане буквата P  за да разграничи и да даде четимост на думата.
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11. Therauz Fashions
Therauz Fashions лого от Sandhya комбинира и шрифт и графика. Не само че шиещата игла се свързва с идеята за 
мода, но и играе важна роля в илюстрацията на буквите като ги задържа в логото. Перфектната дизайн настройка!
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12. Alatau
Alatau лого дизйан от Raja Sandhu дава сериозно чувство за ново и модерно със широко пространствени букви и 
множество повтарящи се точки. Формите са добре балансирани и перфектно формиравт вътрешните две букви, 
помагащи за двата елемента да се слеят добре 
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13. Spiffy Sparrow
Графична птица е основното на Spiffy Sparrow logo използваща прости форми, линии и цвят, които лесно 
прогресират в дизайн елемент за да направят уникална марка и идентичност на логото. Използването на негативното 
пространство за да се очертае тялото на птицата е лека нотка.
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14. About Thyme
Далеч от плавните и остри форми, които обикновено се асоциират с лого дизайна, Good Creative’s дизайн за About 
Thyme  марка дава прекрасно използване на груби, нарисувани на ръка елементи, даващи приятелско и подходящ вид. 
Всяка малка икона дава вид в ключови черти и стойности на това какво ‘About Thyme’ е наистина!
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15. Ta Jevi
Всяка част от Ta Jevi logo е забавна!  Усмихнатото лице подчертава забавляващия аспект на марката, но заедно със 
стрелките инкорпорира и усвежаваща икона. Дизайна символизира дълбоко съобщение „постоянно обновяващо 
забавление”. Свързано с вариращи ярки цветове и много яки ръчно написани шрифтове в логото прекрасно 
подчертават забавлението и ценностите на website.
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16. Anti Particle
Anti Particle лого от Dian Warsosumarto е друг добър пример за лото разработено с близка връзка към името. 
Използвайки буквата А с „частички -точки” се получава страхотно визуално взаимодействие. В добавка синьото 
контрастира и показва концепта за анти частицата ‘Anti Particle’.  С лого разработено за компания за филмова 
продукция, остава го отворено за много прекрасни анимиращи ефекти.
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17. 69 Monos
Освен че са плоско, 2D дизайните на някой лога като  69 Monos дизайн от Ruben Van Wijnen—придават дълбочина 
и интерес към импресията за три измерения. След променяне на аглуте графиката дава много динамична нотка за 
сравнения с плоска картина.
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18. Green Dolphin
Mel Campbell’s Green Dolphin натурално използва силуета на делфина, с зелен цвят за да комуникира с текстовата 
информация, но също и добавя второсепенна графиа на лого във формата със абстрактни инициали, които влизат във 
взаимодействие със цялостния дизайн.
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19. Aramova
Aramova logo от Vladimir Mijatovic е фантастично изпозване на принципа на Möbius strip. Използване на плавни 
градиенти с атрактивен цвят дава впечетление за постоянно движение.
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20. Vize
Логотата не винаги трябва да се асоциират  с графична илюстрация. Много като Vize Media’s работят и перфектно, 
само с текст базирана графика със леки типографски елементи. Този подход позволява избран щрифт и цветове да се 
свързват с определени ценности на марката.
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21. Friends in Places
Friends in Places лого е прекрасно възпроизвеждане на световната достъпност на онлайн социалните. Тези заети и 
динамични стрелки правят световната карта, като произвеждат незабравима марка, която прекрасно репрезентира 
Friends in Places бранд.
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22. Koloroo
За цветово свързван продукт Koloroo logo работи перфектно с микс от произволни различно оцветени форми 
правещи силуета на кенгуру. И с леки промени в щрифта, логото работи и индивидуално като типография и 
комбинирано като бранд.
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23. Pangur
Използването на прозрачност е традиционно непрепоръчително за лого, но с развитието на модерните печатни 
технологии, няма вече резон в ограничаване на дизайните за лого. Pangur Glass Craft дизайн от Sean O’Grady 
предприема смела стъпка към модерното в дизайна си и перфектно прихваща чертите на стъкленото изкуство със 
наслагване на стилизирани оцветени стъклени обекти. Комбинирайки ги с модерен Futura шрифт това придава 
свежест на картината.
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24. Tammy Lenski
Tammy Lenski logo от David Airey ти прекарва през пътешествие с дълбоко значение използване на хартиения 
лебед. Където много дизайни отразяват аспектите на таргет бизнеса директн. Tammy Lenski design се вдъхновява 
от мутивиращата история на Sadaki Sasaki. Цялостния ефект не само изглежда добре като марка, за компания 
разрешаваща конфликти, но и  заинтригува с история зад дизайна показваща ценностите на Tammy Lenski.
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25. Eco Café
Bojan Stefanovic’s logo дизайн за Eco Café подчертава простотата и все пак ироничните дизайн елементи в нея, 
комбинирана с земни тонове, дава истинско чувство за екология. Като проста марка има възможност за използване на 
различни медии.
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26. Firefish
Raja Sandhu’s logo дизайн за Firefish  е невероятен пример на модерните течения като прозрачност и многослойност, 
и прави хващаща окото марка. Обливането на стилизирани огньове във форма на риба, отразява точно името на 
бранда, което изгледжда класическо по само себе си с микс от малки букви (small caps) и ръкописен (serif typeface) 
шрифт.
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27. Boxbound
Използвайки модерни методи за прозрачност и триизмерни кутии boxbound logo събира ярки цветове и приятелски 
заоблени шрифтове за да добави модерен, web-based вид.
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28. AdMagik
AdMajik logo от Roy Smith е чудесен пример за балансиране и подчертаване на места на лого с цвят, използвайки 
ярък магента за да разграничи бизнес името и сив за да отличи ключовите черти на съобщението на логото.
Използването на проста икона е добра добавка, Използвайки J и I и комбинирайки ги със една обща форма за да се 
получи силуета на заек, връщащ пак кум аспекта на магическото в бизнес името.
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29. Jivespace
Jivespace лого от Raja Sandhu има експлозивен импулс и дава динамика и дълбочина на логото показващо модерни 
ценности със малки букви за шрифт.
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30. Core
Core logo design от Rainer Schulz също развива идеята за единична основна форма, разделяща и сливаща буквите 
заедно за да направи умно и четливо стилен. Използването на остри (crisp) линии и единичен цвят правят дизайна 
още повече интересен.
•	 Запишете	се	в	VECTORTUTS	RSS	Feed	за	повече	уроци	за	векторни	илюстрации	и	статии.
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Ново: Невероятния свят на визуалното 
програмиране в Softimage наречено ICE   
                
                
                
                
                
                
               
               
               
           http://vimeo.
com/5285982
Модно е да се правят анимации с ята. Било 
то птици, риби, дори и топчета, кубове. Ще 
разгледаме структурата на едно такова ято 
състоящо се от птици, за пример по-горе 

видеото показва поведение на  птици. Основните 3 водещи 
поведения ще разгледаме по-отделно. Може да ги свалите  от 
раздела тук.
Забравих да спомена във видеото, че това може да доведе 
до проблеми затова проверете си симулацията преди 
изчисление (рендване).
Допълнителна информация
Крейг Reynold’s Boids Страници
Векторни основи на математиката
Как става всичко това на теория?
 Това видео показва как се прави с програмния език ICE в  
Sofimage от Ким Aldis в Vimeo.
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http://www.kim-aldis.co.uk/downloads/index.php?fm_dir=TutorialSupport%2FICE%2FFlocking
http://www.red3d.com/cwr/boids/
http://en.wikipedia.org/wiki/Vector_%28spatial%29
http://vimeo.com/1636756?pg=embed&sec=1636756


След като направихме основните движения 
в частиците нужно е да им придадем облик, 
за целта можем да изберем какъвто си 
поискаме предварително моделиран обект. 
За пример вземаме птица.

Реализация

Етапи:    Описание:
Етап 1 Конструиране на тялото и 
моделиране на кожата.
Етап 2 Текстуриране перата и тялото.
Етап 3 Събиране на перата и тялото, 
подготовка на слой за контролиране на 
анимацията.
Етап 4 Подготовка анимационните цикли.
Етап 5 Симулиране поведението на 
стадото/ятото с модули на ICE визуален 
програмен език в SoftImage за всяка една от 
сцените.
Етап 6 Изчисляване на симулацията с 
MentalRay, подготовка на данни за крайната 
събираща фаза след производството (post 
production).
Етап 7 Composing  - събиране на 

реднатата(изчислената) информация във видео кадри. 
Добавяне на motion blur(замазване при движение), depth of 
field(замазване от снимане с камера, показва, драматизъм 
и преспектива), fog(мъгла) и grain(добавяне на произволен 
шум за да изглежда реалистично, няма идеални чисти обекти 
в реалния свят).

Всички 3D кадри са създадени в Softimage XSI с интензивно 
използване на ICE framework и Mental Ray engine. За 
моделиращите и текстуриращите фази са използвани 

стандартните инструменти предлагани от софтуера. В някой 
сцение се използва fur(козина) за увеличаване на детайлите. 
За перата се моделира само едно от тях и се използва intance 
размножаване на крилата с различен мащаб(scale), въртене 
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и разположение използвайки формули за 
линейна интерполация.

Най-важният етап от проекта: rigging, 
използват се специфични инструменти, 
като например constraints и model struc-
tures в XSI. Riga  се състои от два слоя, 
единият от които е отговорен единствено 
за деформиране на окото. Вторият слой 
задвижва основната структура на костите 
чрез оператори за ориентация и съхранява 

данните за анимацията. Анимационните 
цикли се записват после в Actions. Когато 
анимиращия процес е приключил, целият 
модел с данните се export-ва (изкарва 
от програмата) за широко използване в 
различни симулационни и други осветяващи 

и изчисляващи софтуери.
 
Моделът се вмъква  във всяка сцена и действията бяха 
въведени в Animation Mixer за по-нататъшни изменения 
и образуване на повтавящи се анимации (looping the 
sequence). Анимираният модел е включен в симулациите на 
ICE, което позволява преместване на анимационните цикли, 
във времето и задвижване на позицията за всяко копие във 
ремето.  Вградените ICE модули (compounds)  са достатъчни 
в повечето случаи за постигане на желаните резултати в 
симулацията, обаче някои от сцените изискват специфични 
настройки(setups), в които участват основни познания по  
скаларна и векторна математика. Всяка сцена премина през 
груб етап наречен - previsualization, за да се провери дали 
анимация се вписва в средата и творчески изисквания и да 
се вземат определни решения. Тъй като работата напредна 
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качеството на началното монтирам 
доразвити. С всяка нова сцена се подобрява 
по-малко началния rig.
След приключване на етапа на анимацията 
тя трябва да се изчисли от компютъра 
(rendered) в  Mental Ray engine вграден 
с XSI(първи те са го имплементирали). 
Повечето от сцените използват direct 
illumination lightning setups(похвати за 
директно осветление) заедно с ambi-
ent lightning(цялостно осветление) и 
raytraced shadows(лъчевотрасирани 
по-добре изчислени сенки. Изчислителната 
фазаизисква оптимизация и няколко 
цикли за отстраняване на грешките, за 
да се направят окончателните кадри 
успешно. Често се използват похвати 
като channels(различни цветови канали), 
passes (едно изображение съставено от 
различни слоеве, изчисление по-отделно), и 
изчисление на части.

Ползи

 
Най-голямото предимство от правенето на този проект, 
което добих е по-задълбочено обучение на ICE. Защото той 
позволява работа със сложни модели, какъвто е случаят с 
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птиците.  А също и използването на 
MentalRay - за получаване на 
фотореалистична продукция.

Във втората част на урока ще покажем как 
да направите частиците да се плъзгат по 
повърхност, примерно имате много птици 
които кацат на неравен хълм:

 
Видеото на анимацията може да видите  тук 
Метода.
1. Вземете particle position P1,  неговата 
скорост (velocity) V1 и изчислете точка P’, 
където частицата ще бъде в следващата 
итерация от симулацията.
2. Намерете точката P2, най-близката точка 
до P’ на мрежата.
3. Преизчислете скоростта V2 изисквана, 
за да вземем частицата от нейната текуща 
позиция P1 до точка P2 на мрежата, V2 = 
[P2-P1].

4. Симулирайте.
5. Започенете пак! отидете в 1. 

Разположение на частиците в меша (Particle Placement on 
Mesh)
Пример за дървовидната структура на ICE
Не може да бъде по-опростена:
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http://www.kim-aldis.co.uk/drupal-6.1/images/ICEblog/Crawl.avi
http://kim-aldis.co.uk/drupal-6.1/sites/default/files/images/MeshCrawlTree_0.JPG


В дървото ICE - А, изчисляваме, каква 
е позицията на частиците, по време на 
следващата итерация. Не забравяйте, 
че скоростта се измерва в единици за 
секунда. В “B” намираме най-близката 
точка на мрежата при това положение, 
намираме и нормалните в същото време, за 
да можем да ги приведем в съответствие 
частици на повърхността (particles). А в 
“C”, изчисляваме необходимата скорост за 
частица необходима, за да отиде в това ново 
положение. След това се прави задаване на 
скоростта и подравняването на частицата 
извън тези три контейнера.

Няколко думи за защо използваме 
Скоростта, а не позицията на частиците.
Някой попита, защо използваме скоростта, 
а не позицията на  частиците? Е най-вече 
отговорът е, защото е по-лесно за работа със 
силите, както и определяне на поведението 
на частиците по повърхността. Ако просто 
поставим частиците на повърхността, всяка 
следваща симулация те ще подскачат на 
произволни посоки.Ако не е итересувате от 

това накъде отиват частиците можете и така да изпълните 
симулацията, но вашата симулациявсе пак трябва да 
поддържа и задаване на нова скорост, затова по-лесно е да 
се работи със скоростта.

Какви са следващите стъпки?
Взаимно избягване, разбира се. Те са всички минават един 
през всеки друг. При големи тълпи гледани от разстояние, 
може да не се забележи това но при близки кадри е 
очевидно, затова трябва да се направи такова поведение.
Всички казани по-горе неща работят доста добре за частици, 
които се закачат и се стичат по повърхността. Можете 
да използвате сили или aa velocity manipulator за да ги 
контролирате до известна степен, но е трудно ги накарате да 
паднат от повърхността.
 ето още примери  от възможностите на Ice  за вдъхновяване: 
http://www.vimeo.com/groups/ice
дано скоро го имплементират в мауа и макс.

Превел: Светлозар Нейков
Skype: sinmania
Mail: sinmania@abv.bg
Източници: http://www.kim-aldis.co.uk/drupal-6.1/ICE_
MeshCrawl, http://czarekkwasny.com/index.php?id=casestudy
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http://www.vimeo.com/groups/ice
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