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Abstrakt
Táto  diplomová  práca  obsahuje  prehľad  programov  určených  na  výrobu  2D  a  3D 

digitálnej  animácie.  Čitateľ  tu  nájde  krátky  prehľad  histórie  animácie  a  výroby 

animácie. Ďalej popisuje postup pri výrobe krátkych videí, podrobnejší popis programu 

Blender  a  nový  originálny  sieťový  nástroj  na  porovnanie  programov  na  výrobu 

animácie  Animatch.  Navrhnutá metodológia  sa dá použiť  aj  na porovnanie animácií 

podľa techník použitých pri ich výrobe.

Kľúčové slová:

história  animácie,  digitálna  animácia,  výroba  animácie,  porovnanie  programov  na 

výrobu animácie

Abstract
This diploma thesis contains a review of 2D and 3D digital animation programs. Reader 

can find here overview of history of animation and creating of animation. There are 

described methods used to creating short movies, detailed description of Blender and an 

original web tool for comparison of programs for creating animation Animatch.  The 

same  methodology  can  be  used  for  evaluating  a  given  animation  in  terms  of 

functionality used for its creation.
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history  of  animation,  digital  animation,  producing  of  animation,  comparison  of 

animation programs
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1 Úvod
Ľudia  hádam  odjakživa  hľadali  spôsoby,  ako  zachytávať  a  zobrazovať  pohyb. 

Na začiatku  vnikali  rôzne  optické  hračky,  ktoré  zobrazovali  krátku  sériu  obrázkov 

a vytvárali  ilúziu  pohybu.  V  dnešnej  pretechnizovanej  počítačovej  dobe  bolo 

len otázkou  času,  kedy  niekto  začne  vyvíjať  programy  na  vytváranie  animácií.  Zo 

začiatku išlo o jednoduché programy na vytváranie 2D animácií. Ako rástla výkonnosť 

počítačov, rozširovali sa aj možnosti týchto programov a pridala sa ďalšia dimenzia. 

Dnes  už väčšina bežných počítačov poskytuje  dostatočný výkon na chod programov 

určených na výrobu 2D či 3D animácií.

Vytváranie  animácie  má  široké  pole  pôsobnosti  od  vytvárania  filmových  efektov 

cez reklamy po celovečerné animované filmy. Postupom vzniklo množstvo animovacích 

programov. Táto diplomová práca popisuje problematiku výberu vhodného programu. 

Uvádza popisy najrozšírenejších programov na výrobu 2D a 3D animácií. Používateľ 

si môže prečítať, ako postupovať pri výrobe animácie. Taktiež sú tu uvedené porovnania 

programov na základe funkčnosti, ceny, popisy skriptovacích jazykov a odkazy na rôzne 

návody.  V závere  sa  nachádza  vyhodnotenie  ankety,  ktorej  účelom bolo  zistiť,  aké 

parametre považujú ľudia za dôležité a ktoré programy poznajú. 
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2 História

2.1 Thaumatrop
Thaumatrop  vznikol  začiatkom  19.  storočia.  Táto  optická  hračka  vytvárala  ilúziu 

pohybu. Thaumatrop sa skladá z disku a dvoch motúzikov pripevnených na opačných 

koncoch disku. Keď človek roztočil disk, obrázky na opačných stranách splynuli. Tento 

nástroj využíva vnemový fenomén - naše oči vnímajú jednotlivé obrázky dlhšie, ako ich 

skutočne vidia [3].

2.2 Fenakistoskop
V roku 1832 vymyslel Joseph Plateau prvý prístroj, ktorý vyvolával dojem súvislého 

pohybu.  Fenakistoskop je disk rozdelený na približne 10 častí.  V každej  časti  autor 

nakreslil jednu fázu pohybu. Po okrajoch disku sú vyrezané malé obdĺžniky. Ak si chce 

používateľ pozrieť krátku animáciu, postaví sa s fenakistoskopom oproti zrkadlu tak, 

aby videl cez výrezy odraz obrázku. Potom stačí roztočiť disk a vznikne ilúzia pohybu 

[3].

2.3 Zoetrop a praxinoskop
Zoetrop a praxinoskop vznikli vylepšovaním Plateauovho vynálezu - phenakistoskopu. 

Tieto prístroje poskytovali premyslenejšie zobrazovanie väčšieho množstva obrázkov.
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Zoetrop vyrobil a pomenoval Pierre Devignes v roku 1860. Podobný prístroj vyrobil 

v Anglicku už okolo roku 1834 William Horner. Zoetrop pripomínal bubon. Po okraji 

mal rovnomerne rozmiestnené výrezy. Ilúzia pohybu vznikala tak, že používateľ bubon 

roztočil  a  pozeral  sa  popri  tom  cez  výrezy.  Takto  používateľovo  oko  zachytávalo 

záblesky obrázkov nakreslených na páse.  Čím mal  bubon väčší  priemer,  tým dlhšia 

mohla byť animácia.

Praxinoskop vynašiel Emile Reynaud, ktorý v roku 1892 otvoril prvé filmové divadlo 

v Paríži  -  Théâtre Optique.  Premietal  v ňom krátke filmy nakreslené na dlhom páse 

papiera. Animácie trvali vždy iba niekoľko minút [3].

2.4 Flip-book
Flip-book  je  jednoduchá  hračka,  ktorá  navodzuje  ilúziu 

pohybu.  Pozostáva  z  malého zápisníka,  kde  na  každom 

liste  autor  nakreslí  jednu  fázu  pohybu.  Tieto  kresby 

môžeme  nahradiť  aj  sériou  fotografií.  Keď  rýchlo 

prevraciame  strany,  pozorovateľ  bude  mať  dojem, 

že sa scéna pohybuje. Aj tu sa vyžíva  vizuálne vnímanie.

Flip-book  vznikol  na  začiatku  20.  storočia.  Jednoduché 

príklady flip-book na stiahnutie sa nachádzajú na stránke 

[30] resp. [9].
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2.5 Kamera a projektor
Veľký prelom v zachytávaní a reprodukovaní pohybu nastal vďaka vynálezu Thomasa 

A. Edisona. V roku 1889 Edison predstavil kinetoskop, ktorý projektoval 50 stôp dlhý 

film asi 13 sekúnd. Nový vynález zožal obrovský úspech a ešte v tom istom roku začal 

George  Eastman  vyrábať  film  vo  veľkom.  Po  ňom  prišli  ďalšie  vynálezy,  ktoré 

projektovali  film.  Prvý  animovaný  film,  Humorous  phases  of  funny faces,  vznikol 

v roku 1906. Autor J. Stuart Blackton zachytával grimasy nakreslené na tabuli. Použil 

pri tom techniku stop motion – vždy nakreslil grimasu, zosnímal ju a potom zmazal 

 nakreslil  ďalšiu.  Ďalší  autori  sa  snažili  túto  techniku  rozvíjať.  Emile  Cohl  natočil 

v roku 1908 animáciu Phantasmagorie, kde nasnímal biele figúrky na čiernom pozadí. 

Ten istý autor použil o dva roky neskôr techniku vystrihovanej animácie na vytvorenie 

svojho  ďalšieho  diela  –  En  Route.  Viacerí  autori  sa  snažili  preraziť  s  kreslenými 

animáciami.  Prelom  nastal,  keď  v  roku  1914  prišiel  Earl  Hurd  s  nápadom  kresliť 

animované časti n priesvitný celuloid. Tieto časti potom zosnímal kamerou s príslušným 

pozadím. Túto techniku preslávil Walt Disney, ktorého animované filmy žnú úspechy 

ešte aj v dnešnej dobe [52].

2.6 Digitálna animácia
V roku  1964  začal  Ken  Knowlton  z  Bell  Laboratories  vyvíjať  počítačové  techniky 

na vytváranie animácií. Ed Catmull vytvoril v roku 1972 animáciu tieňovanej ruky. Ešte 

v tom istom roku vytvoril  Fred Parke prvú počítačovom generovanú animáciu tváre. 

Dva roky na to vznikla animácia Hunger, ktorú režíroval Peter Foldes a pri jej výrobe 

prvýkrát použili  techniku rámcových políčok.  Od roku 1982 začínajú vznikať filmy, 

ktoré  využívajú  počítačovú  grafiku  na  výrobu  špeciálnych  efektov.  Medzi  prvé 

lastovičky patria filmy AGI (1982), StarTrek II: The Wrath of Kahn od Lucasfilm z roku 

1983, kde predstavili techniku na výrobu časticových systémov a The Last Starfighter, 

v ktorom  nahradili  reálne  modely  počítačovými.  V  roku  1987  vytvorili  v  štúdiách 

spoločnosti Pixar 3D animáciu Luxo Jr., v ktorej autori dokazujú možnosť prezentovať 

emócie  pomocou  počítačovej  animácie.  Spomeňme  ešte  úspešný  film Jurassic  Park 

z roku 1993, ktorý ukázal, že pomocou počítačov možno vytvoriť realistické animácie 

a Toy Story - prvý 3D animovaný celovečerný film [52].
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3 Techniky animácie
Spôsob,  akým  vytvárame  a  zaznamenávame  jednotlivé  fázy  animácie,  nazývame 

technika  animácie.  Zaznamenávať  pohyb  môžeme  buď  políčko  po  políčku,  alebo 

môžeme animáciu zaznamenávať v reálnom čase. Ďalej môžeme animáciu realizovať 

v dvojrozmernom alebo trojrozmernom reálnom alebo virtuálnom priestore [67].

3.1 Vystrihovaná animácia
Pôvodne autori vystrihovali figúrky z papiera. Jednotlivé postavy mali pohyblivé časti, 

mali  pripravené  rôzne  výrazy  tváre  alebo  oblečenie.  V  dnešnej  dobe  sa  jednotlivé 

figúrky naskenujú alebo vytvoria priamo v počítači.  Pomocou neho autori  vytvárajú 

jednotlivé pozície. Výhodou je, že jednotlivé snímky môžu autori ľahko meniť. Nemôže 

sa  stať,  že  by  si  svoju  prácu  podstatne  predĺžili  kýchnutím  alebo  neúmyselným 

posunutím kamery či osvetlenia [3].

3.2 Time-lapse
Jednotlivé snímky v animácii time-lapse pozostávajú z fotiek vybraného objektu, ktoré 

boli  nasnímané v dopredu určených časových intervaloch.  Používa sa, ak chce autor 

zaznamenať  „zrýchlenú  verziu“  dlho  trvajúceho,  pomalého  pohybu,  napríklad  rastu 

a kvitnutia  nejakej  rastlinky.  Klasickým  filmovaním  nie  je  možné  dosiahnuť 

požadovaný  efekt,  preto  fotoaparátom  autor  nasníma  rastlinu  z rovnakého  miesta 

v zvolených intervaloch, napríklad raz denne. Potom jednotlivé zábery pospája a tým 

vytvorí krátku animáciu [3].

3.3 Pixilácia
Pixilácia  je  technika  používaná  na  animovanie  ľudí.  Fotoaparátom  autor  zachytáva 

hercov v požadovaných postojoch. Medzi jednotlivými snímaniami sa účinkujúci vždy 

pohnú tak, aby sa navodili dojem spojitého pohybu. Touto technikou môžno dosiahnuť 

ilúziu  lietania  alebo  iné  špeciálne  efekty,  ktoré  nie  sú  dosiahnuteľné  normálnymi 

technikami.  Susedia  sú  jedným  z najznámejších  krátkych  filmov  vytvorených 

pixiláciou. Natočil ho Norman McLaren v roku 1952 a vyhral s ním Canadian Film 

Award,  ako  aj  Academy Award.  Animácia zobrazuje  nezmyselný  boj  susedov,  ktorý 
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vyvrcholí  do genocídy.  Toto video si  čitateľ môže pozrieť napríklad na internetovej 

stránke [29].

3.4 Kinestasis
Slovo kinestasis vzniklo zo slov kine – pohyblivý a stasis – ticho. Ako názov napovedá, 

ide o animovanie statických fotografií, obrázkov, či malieb. Animácia vzniká pomocou 

pohybu kamery po vopred  vyznačených trasách  naprieč  obrázkami.  Veľmi  dôležitou 

súčasťou  tejto  techniky  je správne  navrhnutie  pohybu  kamery.  Autor  si  vždy  musí 

uvedomiť, na čo chce vo svojej animácii poukázať [3].

3.5 Celuloidná animácia
Tento  spôsob  animácie  zaznamenal  veľký  úspech  vďaka  Disneyho  štúdiu.  Názov 

je odvodený od materiálu, ktorý sa pôvodne pri tvorbe tohto typu animácie používal. 

Bol to priesvitný hárok z celuloidu, na ktorý animátori po vrstvách kreslili jednotlivé 

postavičky.  Nevýhodou  bolo,  že  hárky  neboli  úplne  priesvitné,  preto  sa  používalo 

maximálne 5 vrstiev. Aj napriek tomu, boli viditeľné farebné rozdiely medzi časťami 

postavičiek,  ktoré  boli  vyfarbené  rovnakou  farbou,  ale  boli  nakreslené  na  rôznych 

vrstvách.  Tento  problém  sa  odstraňoval  použitím  rôznych  odtieňov,  podľa  toho, 

na ktorej vrstve sa objekt nachádzal. Použitím celuloidnej animácie vzniklo množstvo 

známych  animovaných  rozprávok.  Medzi  najznámejšie  patria  Snehulienka  a  sedem 

trpaslíkov, Popoluška, Bambi, Pinokio, Peter Pan, ale aj televíznych seriálov, napríklad 

Tom a Jerry. V dnešnej dobe nahradila túto techniku animácie počítačová animácia [3].

3.6 Animácia divadelných bábok a modelov
Pri  tejto  technike  bábkoherci  vodia  bábiky  alebo  modely  v  divadle.  Patrí  medzi 

techniky,  ktoré  zaznamenáva kamera  v reálnom čase.  Animovanie  bábik  a  modelov 

sa využívalo  buď osamote  alebo  v  kombinácii  s  ostatnými  animačnými  technikami. 

Do tejto kategórie možno zaradiť aj hru herca v kostýme [67].

3.7 Rotoscoping
Pri  rotoscopingu kamera  nasníma reálny pohyb živého herca.  Tieto  záznamy potom 

autor  prekreslí  napríklad  na  papier  a  ďalej  spracúva  podľa  potreby.  Dochádza 
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tu k transformácii  reálneho pohybu v  trojrozmernom priestore  do kreslenej  animácie 

v dvojrozmernom priestore [67].

3.8 Motion Capture (mocap)
Mocap patrí medzi najnovšie techniky. Využíva sa na dosiahnutie realistického pohybu 

virtuálnych počítačových modelov. Na telo herca umiestnime optické alebo magnetické 

senzory  v  potrebnom  počte.  Tie  potom  sníma  optický  alebo  magnetický  snímač. 

Nasnímané dáta spracúva špeciálny program a aplikuje pohyb na virtuálneho herca [67].

3.9 Digitálna animácia
Digitálnu  animáciu  môžeme  rozdeliť  na  2D a  3D.  Oba  druhy môžeme vyrábať  po 

jednotlivých  políčkach,  alebo  používať  kľúčové  políčka.  Väčšina  nástrojov 

na vytváranie 2D animácií používa vektorovú grafiku. Obrázky kreslí autor pomocou 

kriviek, ktorým určuje farbu a hrúbku obrysu a výplne. Pri používaní kľúčových políčok 

potom  program  interpoluje  polohy  dvoch  kriviek.  Väčšina  2D  nástrojov  umožňuje 

vložiť rastrové obrázky a tie animovať. V týchto programoch môže používateľ vytvárať 

vystrihované animácie.

3D animácia ponúka oproti 2D viac nástrojov. Používateľ sa nemusí zaoberať správnym 

zobrazením perspektívy. Väčšina programov obsahuje nástroje na fyzikálne simulácie. 

Rozšírené sú dve techniky modelovania: 

– modelovanie pomocou základných tvarov a editovaním ich geometrie

– modelovanie pomocou splajnových kriviek a plôch

Väčšinou sa používa prvá metóda, pretože poskytuje väčšiu voľnosť tvarov a výsledné 

objekty majú čisté línie. V organických modeloch tieto línie nenájdeme, preto sa pri 

modelovaní  používa  buď  zjemňovanie  geometrie  deliacimi  technikami,  alebo 

modelovanie pomocou splajnových plôch. Na animovanie zložitejších objektov slúžia 

prepojené sústavy kostí. Objektu môžeme priradiť kosti, ktoré umiestnime na miesta, 

kde sa reálne kosti nachádzajú aj v skutočnosti. Samozrejme, snažíme sa zjednodušovať 

a  kosti  pridávame  iba  tam,  kde  je  to  naozaj  potrebné.  U  virtuálneho  herca 

znázorňujúceho človeka napríklad nepoužívame na každý stavec jednu kosť, ale na celý 
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chrbát  animátori  zvyčajne  používajú  iba  3  kosti.  Existujú  dva  typy  animovania 

pomocou kostí:

− dopredná kinematika a

− inverzná kinematika.

Ďalej  môžeme animáciu deliť podľa toho,  či  sa generuje v reálnom čase,  alebo nie. 

Pri animovaní v reálnom čase musí počítač vygenerovať nový obrázok v čase menšom 

ako  60ms,  inak  by  pozorovateľ  zachytil  trhanie.  Pri  animáciách  negenerovaných 

v reálnom čase  má  počítač  ľubovoľný konečný  čas  na  vygenerovanie  obrázkov.  Po 

vygenerovaní požadovaného počtu sa spustí druhá časť programu, ktorá už iba načítava 

a prehráva vygenerované obrázky. V prílohe č. 1 si môžete prezrieť pseudo-kódy oboch 

typov animácií [53]. Priložené CD obsahuje video, ktoré ilustruje, ako funguje animácia 

v reálnom čase.

14



4 Formáty

4.1 MPEG-4
Na vývoji  štandardu  H.264  sa  podieľajú  dve  skupiny ISO MPEG (Moving  Picture 

Experts  Group)  a  ITU-T VCEG  (Video  Coding  Experts  Group).  Obe  patria  medzi 

popredné  skupiny  vyvíjajúce  štandardy  na kompresiu,  spracovanie  a  reprezentáciu 

videa. Skupina MPEG vyvinula štandardy MPEG-1 na kompresiu audia a videa pre CD 

prehrávače,  štandard  MPEG-2  určený  na ukladanie  a  vysielanie  zvuku  a  videa 

v televízii. Posledným štandardom určeným na kódovanie zvuku a videa je MPEG-4. 

Vznikol v októbri 1998 a v roku 1999 sa zaradil medzi štandardy ISO.

Skupina VCEG vyvinula prvý masovo používaný videotelefónny štandard H.261, ktorý 

po čase nahradil  efektívnejší  štandard  H.263.  Štandard  H.264 sa vyvinul  z  projektu 

H.26L,  ktorý  zvíťazil  v  súťaži  návrhov na  jadro  MPEG-4 Part  10.  Skupiny MPEG 

a VCEG vytvorili  skupinu  JVT (Joint  Video  Team)  a  vytvorili  nový  štandard  AVC 

(Advanced  Video  Coding),  ktorý  skupina  VCEG  publikovala  pod  názvom  H.264 

a skupina MPEG pod názvom MPEG-4 part 10 [39]. Využitie našiel najmä v digitálnej 

televízii, interaktívnych grafických aplikáciách a multimédiách [13].

4.2 QuickTime
Tento formát vyvíja firma Apple Inc. Formát QuickTime je určený na ukladanie a prácu 

s digitálnymi multimédiami.  Na kódovanie obrazu využíva hlavne formáty MPEG-1, 

MPEG-2,  MPEG-4,  JPEG,  ale  aj  mnoho ďalších.  Formát  QuickTime má  koncovku 

.mov a MIME type video/quicktime [34]. V dnešnej dobe patrí medzi najrozšírenejšie 

formáty na kódovanie videa na internete [50]. V tomto formáte nemusí byť uložené 

iba video,  ale  aj  hudba,  statické  obrázky,  text,  virtuálne  panorámy  alebo  objekt. 

Výhodou QuickTime formátu je podpora všetkých operačných systémov [51].

4.3 AVI -  Audio Video Interleave
Formát AVI bol vyvinutý pre Microsoft Windows 3.1 v roku 1992. Jeho obľúbenosť 

neklesá  aj  napriek  tomu,  že  tomuto  formátu  chýba  oproti  formátu  MPEG  zopár 

vlastností.  Dokonca  ho  podporujú  aj  DVD  prehrávače.  Súbory  vo  formáte  AVI 
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rozpoznáme podľa koncovky .avi. MIME type formátu AVI je video/avi, video/msvideo 

alebo video/x-msvideo [34].

4.4 WMV - Windows Media Video
Tento  formát  vyvíja  firma  Microsoft  a  patrí  medzi  komprimované  video  formáty. 

Primárne  bol  určený  na pozeranie  videa  cez  internet.  Formát  WMV  patrí  medzi 

hlavných  konkurentov  RealVideo.  Po  štandardizácii  organizáciou  SMPTE  (Society 

of Motion Picture and Television Engineers), sa začalo WMV využívať na HD DVD 

a Blu-ray Disc [41]. Videá uložené vo formáte WMV majú koncovku .wmv MIME type 

je video/x-ms-wmv [34].

4.5 SWF -  ShockWave Flash
Vektorový  formát  SWF  nachádza  hlavné  využitie  na  Internete.  Vytvárajú  sa  v ňom 

animácie,  obrázky a  interaktívne  multimediálne  stránky.  Podporuje  ho už  vyše  98% 

počítačov s pripojením na Internet a viac ako pol miliardy mobilných zariadení. Tento 

formát nie je určený na výmenu informácií medzi programami, ale na efektívny prenos 

dát  po  sieti.  Súbory  vo  formáte  SWF  majú  koncovku  .swf  a  MIME  type

application/x-shockwave-flash [35].

4.6 JPEG - Joint Photographic Experts Group
Obrázkový formát  JPEG slúži  na kompresiu  fotografií,  naskenovaných dokumentov, 

monochromatických  röntgenových  snímkov,  ultrazvukových  snímkov  atď.  Skratka 

JPEG  pochádza  z  názvu  komisie,  ktorá  štandard  vytvorila.  Vývoj  formátu  začínal 

už v roku 1982. Súčasnú podobu nadobudol v roku 1992, keď bol definitívne schválený 

komisiou ISO pod označením ISO/IEC 10918/1.  Od tohto roku prichádzajú na svet 

nové programy, ktoré priamo alebo nepriamo používajú JPEG.

Formát  JPEG  využíva  stratovú  komprimačnú  metódu.  Táto  metóda  je  založená 

na zanedbávaní informácií,  ktoré pri prehliadaní obrázku ľuďmi nespôsobia viditeľnú 

stratu kvality. V prípade JPEG môžeme dosiahnuť komprimačný pomer 1:50 až 1:100 

pri  zanedbateľnej  strate  informácií,  avšak  len  pri  určitej  skupine  obrázkov. 

Ide o obrázky, ktoré obsahujú veľké množstvo farieb, neobsahujú kontrastné prechody, 
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ostré  hrany  alebo  písmo,  pretože  pri  použití  formátu  JPEG  môžu  byť  obrázky 

rozmazané.

Správny názov  grafického formátu  je  JFIF,  lebo  metóda  JPEG popisuje  iba  spôsob 

stratovej a bezstratovej komprimácie obrázkov a využívajú ju aj formáty ako TIFF, PDF, 

PS alebo MOV. V súčasnosti  väčšina  obrázkov uložených vo formáte  JFIF používa 

koncovku .jpeg, .jpg alebo .jpe, aj keď správnejšie by bolo použiť koncovku .jfif, .jfi 

alebo .jif. MIME type tohto formátu je image/jpeg [12].

Novší formát JPEG 2000 odstraňuje jednu z nevýhod JPEGu. Nedelí obrázok na štvorce 

veľkosti 8x8 pixlov, ale berie do úvahy obraz ako celok. Obraz transformuje funkciami, 

ktoré  nazývame  vlnky.  Opakované  použitie  vlnkových  transformácií  umožňuje 

optimalizovať  dáta  pre  posielanie  po  sieti,  uložiť  obraz  vo  viacerých  rozlíšeniach 

a oblasti  záujmu  zakódovať  vo  vyššej  kvalite.  Používateľ  môže  obraz  zakódovať 

pomocou stratovej aj bezstratovej kompresie [4].

4.7 PNG - Portable Network Graphics
Formát PNG vznikol v roku 1996. Vývoj pokračoval až do roku 2003, kedy bol prijatý 

ako medzinárodný  štandard  ISO/IEC 15948:2003.  Pôvodne autori  uvažovali  o  čisto 

textovom popise obrázkových dát a pred uložením by bol celý súbor skomprimovaný 

programom gzip  alebo bzip2.  Nakoniec  autori  prešli  na  čisto  binárny formát,  ktorý 

sa z dlhodobého  hľadiska  ukázal  ako  najvýhodnejší.  Tvorcovia  PNG  odstránili 

množstvo chýb a nedostatkov dovtedy používaných binárnych súborov. Navrhli internú 

štruktúru PNG, ktorá je na jednej strane veľmi rafinovaná ale na druhej strane pomerne 

jednoduchá  na  implementáciu.  Celý  binárny  súbor  pozostáva  z  hlavičky.  Za  ňou 

sa nachádzajú bloky, ktoré obsahujú informácie o svojej dĺžke, typ a kontrolný súčet.

PNG patrí medzi bezstratové komprimačné metódy. Jeho úlohou je vylepšiť a nahradiť 

formát GIF, ktorý bol v čase vzniku formátu PNG podporuje 24 bitovú paletu farieb 

alebo obrázky s odtieňmi šedej. Vylepšením oproti formátu GIF je aj možnosť využiť 

256  stupňovú  priesvitnosť.  Obrázky  uložené  ako  PNG  súbory  sú  až  desaťnásobne 

väčšie ako tie isté obrázky komprimované pomocou JPEG, ale PNG zachováva ostré 

hrany a prechody.  Súbory uložené v tomto formáte majú takmer vždy príponu .png 

a MIME type image/png [12].
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4.8 GIF - Graphics Interchange Format
GIF je bitmapový obrázkový formát, ktorý uviedla firma CompuServe v roku 1987. 

Najväčšie  využitie  našiel  na  Internete  aj  vďaka  možnosti  uchovávať  jednoduché 

animácie. Obrázky komprimuje LZW bezstratová kompresia chránená patentom z roku 

1985. Zakladá sa na využití iba 256 rôznych farieb z 24-bitového priestoru v jednej 

vrstve  GIF  obrázku.  Pomocou  viacerých  vrstiev  môžeme  vytvoriť  obrázok

s 24-bitovými  farbami.  Nevýhodou je  obrovská  veľkosť  výsledného obrázku.  Medzi 

najväčšie výhody patrí podpora animácie a priesvitnosti. Obrázky uložené vo formáte 

GIF majú koncovku .gif a MIME type image/gif [12]. 

4.9 BMP - BitMaP
Formát BMP navrhli firmy IBM a Microsoft ako základný rastrový obrazový formát pre 

ich  operačné  systémy.  Patrí  medzi  formáty  s  bezstratovou  kompresiou.  Umožňuje 

ukladať  obrázky  s  počtom  farieb  2 (1  bit)  až  16,7  miliónov  (24  bitov).  Postup 

pri komprimácii v BMP je natoľko nevýhodný, že sa využíva iba pri minime obrázkov. 

Obrázky uložené vo formáte BMP majú koncovku .bmp a MIME type image/xms-bmp 

[12].

4.10 SVG – Scalable Vector Graphics
Formát  SVG  umožňuje  zakódovať  dvojrozmernú  grafickú  informáciu  v  XML. 

Podporuje tri typy grafických objektov – vektorové tvary,  obrázky a text.  Umožňuje 

spájanie objektov do skupín a transformovať ich podľa existujúcich objektov. Kresby 

vo formáte SVG môžu byť interaktívne a dynamické. Animáciu možno vytvárať dvoma 

spôsobmi: vkladaním SVG animovaných elementov alebo skriptovaním v sktiptovacom 

jazyku SVG Document Object Model (DOM). MIME type pre SVG je image/svg+xml 

a súbory majú koncovku .svg [58].
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5 Knižnice

5.1 OpenGL
OpenGL patrí medzi najrozšírenejšie prostredia na vývoj 2D a 3D grafických aplikácií. 

Od svojho uvedenia na trh v roku 1992 sa OpenGL stalo priemyselne najpoužívanejším 

a najpodporovanejším  2D  a  3D  grafickým  rozhraním.  OpenGL podporuje  inovácie 

a urýchľuje vývoj aplikácií vďaka obrovskému množstvu renderovacích, textúrovacích 

a vizualizačných  funkcií.  Vývojári  môžu  využívať  silu  OpenGL  na  všetkých 

populárnych pracovných platformách.

Rýchlosť a množstvo funkcií, ktoré OpenGL ponúka využívajú náročné 3D animácie, 

CAD  programy  a  počítačové  simulácie.  V  praxi  vývojári  používajú  OpenGL 

na zobrazovanie virtuálnej reality, lekárskych dát, vývoj hier a komunikáciu po sieti.

Už názov nám napovedá, že OpenGL patrí medzi otvorené, nezávislé multiplatformové 

štandardy, ktoré je možné voľne použiť bez nutnosti platiť za rôzne licencie a patenty. 

Implementácie sú dostupné už sedem rokov na rôznych platformách. Pri každej novej 

verzii sa dozerá na jej spätnú kompatibilitu.

Noví používatelia si môžu vyberať zo širokej ponuky kníh a elektronických publikácií. 

Na  internete  existuje  množstvo  vzorových  kódov  a  návodov,  čo  umožňuje  učenie 

aj bez nutnosti investovať do drahých kníh. Programátori nie sú obmedzení na použitie 

jedného programovacieho jazyka. OpenGL využijú programátori zvyknutí na C, C++, 

Fortran, Python, Perl či Javu [36].

5.2 DirectX
Ďalším  rozšíreným prostredím  na  vývoj  2D  a  3D  aplikácií  je  DirectX.  Na  rozdiel 

od OpenGL,  nepatrí  medzi  multiplatformové  knižnice.  Programy vyvíjané  pomocou 

DirecX  nainštalujeme iba pod operačným systémom Windows. Dôvod, prečo vznikla 

táto  knižnica  bol  prozaický.  Existujúce Windows aplikácie  boli  pri  práci  s  grafikou 

oveľa pomalšie ako porovnateľné aplikácie vyvíjané pre operačný systém DOS (Disk 

Operating  System).  Pri  vývoji  DirectX  autori  mysleli  predovšetkým  na  rýchlosť 

a vyvinuli  robustnú  platformu  pre  vývoj  multimediálnych  aplikácií.  Táto  knižnica 

taktiež poskytuje určitú nezávislosť na hardvéri.
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DirectX nepozostáva len z  jednej  knižnice,  ale  delí  sa  na 5 aplikácií  – DirectDraw, 

DirectSound,  DirectPlay,  Direct3D  a  DirectInput.  DirectDraw  patrí  medzi  dôležité 

súčasti  DirectX,  pretože  ho  využíva  aj  Direct3D.  Ako  samotné  názvy  napovedajú, 

jednotlivé časti knižnice DirectX sú určené na vytváranie 2D programov, vykresľovanie 

obrázkov, vkladanie zvukov do aplikácií, vytváranie hier, kde hráči komunikujú po sieti, 

simuláciu  3D  prostredia  v hrách.  Pomocou  DirectInput  možno  využívať  externé 

zariadenia, akými sú joystiky alebo volanty  [42].
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6 Výrobný proces

6.1 Príbeh
Takmer každá animácia potrebuje mať dobrú zápletku. Ani vynikajúce špeciálne efekty 

nepomôžu z nezaujímavého a nudného príbehu vytvoriť pohlcujúcu animáciu a tento 

fakt  nepoprú ani  americké filmy,  ktoré sa teraz tlačia  do kín.  Vo všeobecnosti  platí, 

že je lepšie mať pútavý scenár, hraný jednoduchými postavičkami, ktoré nezaberú toľko 

času  na  výrobu,  animovanie  a  rendering.  Ako  príklad  môžeme  uviesť  napríklad 

animáciu z dielne štúdií  Pixar:  Luxo Junior.  V tejto  animácii  autori  dokázali  širokej 

verejnosti, že digitálna animácia má budúcnosť [2].

6.2 Dizajn
Ku každému príbehu sa hodí iný dizajn postavičiek, či prostredia. Dizajn môže celej 

animácii  pomôcť  a  zakryť  nedomyslené  detaily  alebo  nedokonalosti,  ale  môže 

aj uškodiť. Stačí,  ak si autor vezme príliš veľké sústo a nevie potom dotiahnuť dielo 

do dokonalosti.  Menej  je  niekedy  viac.  Namiesto  vytvárania  dizajnu  náročného 

na fyzikálne  simulácie,  by  mal  autor  radšej  brať  do  úvahy  svoje  schopnosti.  Veď 

aj pomocou jednoduchých hranatých postavičiek možno vyjadriť emócie [2].

6.3 Storyboard
Dôležitým krokom medzi scenárom a výslednou animáciu je storyboard. Autor by si 

už pri písaní mal predstavovať, ako budú vyzerať použité scény, ako správne postaviť 

kameru  atď.  Storyboard  slúži  na  to,  aby  autor  mohol  jednoduchšie  prezentovať 

predstavy o budúcej animácii šéfovi, kolegom alebo kamarátom. Storyboard pozostáva 

z obdĺžnikov, do ktorých autor nakreslí hlavné momenty animácie a z miesta na popis 

scény.  Pomer  strán  kresieb  by  mal  zodpovedať  pomeru  strán  výslednej  animácie. 

Kresby v storyboarde zobrazujú scénu buď z pohľadu kamery, alebo z iného pohľadu, 

pričom autor do scény nakreslí aj kameru a jej pohyb v scéne. Obrázkami môžu byť 

schématické náčrty, prepracované kresby, fotky – hocičo, čím dokáže autor znázorniť 

záber. Pod obrázkami môže byť napísaný dialóg, ktorý práve prebieha medzi postavami, 

autor tu môže ujasniť pohyb kamery, alebo popísať špeciálne efekty, ktoré použije [2].
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6.4 Modelovanie
Ďalším krokom k vzniku animácie je vymodelovanie postáv a prostredia. V tejto fáze 

autor  vyberá  ten  správny  štýl  pre  vytvorenie  navrhnutých  postáv.  Pri  animácii 

je dôležité, aby model vyzeral z každej viditeľnej strany bezchybne. Hranaté postavy 

evokujú nebezpečenstvo. Oblé tvary sa používajú pri modelovaní mláďat a kladných 

postáv,  ktoré  majú  vzbudzovať  dôveru.  Pred  samotným  modelovaním  je  dôležité 

nazbierať referenčný materiál a vytvoriť skice, pomocou ktorých sa bude modelovať. 

Aby renderovanie netrvalo príliš dlho a animovanie nespôsobovalo zbytočné problémy, 

je dôležité nepridávať do modelov a scén zbytočné detaily. Publikum aj tak nestihne 

zachytiť všetky detaily okolia, pretože ich pohľady sa sústreďujú na hlavnú postavu. Pri 

vytváraní geometie modelu treba myslieť aj na to, kde sa končatiny budú ohýbať, kde 

sa nachádzajú úpony pomyselných svalov a kde majú vznikať vrásky.

Ďalšou  fázou  je  výber  textúr,  materiálov  a  nasvietenie  scény.  Vďaka  materiálom 

môžeme na rovnej ploche vytvoriť ilúziu drevených parkiet alebo mramorovej podlahy. 

Výber  materiálov  a  osvetlenia  môže  aj  z  detailne  vymodelovanej  scény  urobiť 

nezaujímavý model a naopak [2].

6.5 Animovanie
A konečne sa dostávame k hlavnej časti vytvárania animácií, k animovaniu. Animovať, 

znamená vdýchnuť modelu  život.  Vytvárať  realistické  pohyby je  aj  v  dnešnej  dobe 

veľmi ťažké. Pri animovaní postáv môžeme využiť doprednú a inverznú kinematiku. 

Pri doprednej kinematike, natáčame kostru od koreňa po konce. Pri inverznej hýbeme 

koncovou kosťou a zvyšné kosti, ktoré sú na ňu napojené, sa hýbu podľa nej.

Jednoduchšie je ľahšie animovať nerealistické postavičky, pretože ich publikum nevie 

porovnať s reálnymi pohybmi. Tu stačí, keď sa autor sústredí na jednotlivé pózy, ktoré 

vyjadrujú  náladu.  Pri  realistických  postavičkách  publikum  porovnáva  nielen  pózy, 

ale aj pohybu medzi nimi s tými, na ktoré je zvyknuté v reálnom živote. Autor musí 

napríklad  dodržiavať  zákony  gravitácie  a  fyzikálne  princípy.  Nerealistický  pohyb 

od toho realistického často delia stotiny sekundy. Pri animovaní nerealistických postáv 

si autor môže dovoliť rôzne nepresnosti a preháňať kľúčové pózy – napríklad, pri údive 

zväčšiť oči, pri páde z výšky spľasnúť celé telo do placky atď [2].
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6.6 Postprodukcia
Renderovanie  sa  dá  často  urýchliť  tým,  že  sa  najprv  vyrenderuje  obrázok  pozadia 

a potom animácia postavy.  Na záver sa pomocou animácia s pozadím spojí  dokopy. 

V posprodukcii môže autor zmeniť farbu, pridať iné pozadie, zmeniť materiály, pridať 

tiene, obrysy, rozmazať časti, ktoré nemajú pútať pozornosť a zvýrazniť tým dej. Ďalej 

sa v tomto štádiu pridáva hudba a  spája video so zvukmi a  dialógmi.  Hudba,  ktorá 

sprevádza celú animáciu, by sa mala stupňovať spolu so zápletkou animácie. Hudba 

by mala zvýrazniť celú animáciu a umocniť zážitok divákov [2].

6.7 Distribúcia
Dokončili sme vývoj filmu. Možno to bol ročníkový projekt, cvičenie na vylepšenie 

vlastných  schopností,  alebo  animácia,  s  ktorou  sa  chcem  zúčastniť  na  festivale. 

Čo ďalej?  Jednou z  možností  je  vytvoriť  internetovú stránku,  ktorá  bude obsahovať 

animáciu a materiál, ktorý vznikol popri vývoji – storyboardy, dizajny postáv, svetelné 

experimenty, testovacie animácie atď. Medzi ďalšie možnosti patrí zverejnenie animácie 

na  youtube.com  alebo  podobných  stránkach.  Do  povedomia  sa  môžeme  dostať 

aj prihlásením animácie na konferenciu, prípadne do inej súťaže. 

6.8 Softvér
Existujú programy, ktoré obsahujú nástroje na písanie scenárov, storyboardov a ďalšie 

funkcie potrebné pri organizovaní výroby animácií.

Celtx
Celtx medzi prvými programami na svete v sebe 

spája  všetky  nástroje  potrebné  na  výrobu 

animácií,  videí  a  filmov.  Program  obsahuje 

nástroje  na  písanie  scenára,  výrobu 

storyboardov, organizáciu a umožňuje zdieľanie 

dokumentov cez internet. Pri vytváraní scenára 

si môže používateľ vybrať z viacerých štandardov. Program podporuje formátovanie 

textu,  vkladanie  obrázkov  či  zvukov.  Výhodou  je  možnosť  vytvorenia  storyboardu 

na základe  už  napísaného  scenára.  Používateľ  môže  do  šablóny  vkladať  obrázky 

vytvorené v externých programoch. Samozrejmosťou je možnosť napísania  krátkeho 
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popisu ku každému obrázku.  Domovská stránka Celtx-u ponúka možnosť zálohovať 

projekty online. 

Celtx využijú používatelia operačných systémov Window 2000 a novší, Mac OS X 10.2 

a  Linux s  jadrom 2.2.14  a  novším.  Na inštaláciu  a  plynulý  beh  program potrebuje 

75 MB voľného miesta na disku [38].
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7 2D animácia

7.1 Synfig Studio
Synfig Studio patrí  do malej  skupiny otvorených,  voľne 

dostupných  programov  určených  na vytváranie  2D 

animácií.  Synfig  Studio  patrí  medzi  vektorové  editory. 

Podporuje  kreslenie  scény  do  vrstiev,  ktoré  môžu  byť 

rôzneho typu. Všetky vrstvy sú generované parametricky, 

čo  znamená,  že  môžeme  ľubovoľne  meniť  veľkosť 

projektu  bez  vzniku  nežiadúcich  artefaktov.  Jediný 

problém  nastane,  ak  sme  importovali  rastrový  obrázok. 

Pri animovaní  môžeme  využívať  kľúčové  obrázky, 

program za nás  automaticky podľa  nich  vygeneruje  pohyb  objektov.  Pri  prerátavaní 

obrázkov  využíva  Synfig  Studio  plávajúcu  desatinnú  čiarku,  čím  dosahuje  väčší 

kontrast. Pri kreslení môžeme použiť tablet, pričom  hrúbku kreslenej čiary určuje tlak 

na  pero.  Medzi  veľké  výhody  patrí  aj  možnosť  nastaviť  gradient,  aby  sledoval 

ľubovoľný tvar [32].

Požiadavky na softvér: Microsoft Windows, Mac OS X (prostredníctvom inštalácie cez 

Fink), Linux (distribúcie Debian, Ubuntu, Zenwalk, Gentoo, SUSE, Slackware, Fedora, 

Arch Linux a Pardus) [32].

7.2 Adobe Flash
Program Adobe Flash patrí medzi najrozšírenejšie 

vektorové programy na výrobu 2D animácie. Tento 

platený softvér spustíte pod operačnými systémami 

Mac  OS  X  a  Microsoft  Windows.  Najnovšie 

podporuje  objektovo-orientovanú  animáciu,  kde 

vidíme pohyb objektu priamo na obrazovke a nie 

prostredníctvom kľúčových  políčok.  Výhodou  je, 

že  pohyb  objektu  môžeme priamo upravovať  pomocou  Bézierových  kriviek.  Medzi 

ďalšie funkcie patrí možnosť manipulovať s 2D objektami v 3D priestore, čo umožňuje 

realistické  transformácie  objektov.  Každému  objektu  môžeme  priradiť  kostru 
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a pomocou  nej  pohybovať  jednotlivými  časťami  objektu.  Adobe  Flash  podporuje 

inverznú  kinematiku,  procedurálne  modelovanie,  rôzne  filtre  a  prechody  na  výrobu 

špeciálnych  efektov.  Hotovej  animácii  môžeme  pridať  aj audio  vo  formáte  MP3 

a exportovať  ju  vo  formátoch  SWF  alebo  QuickTime  video.  Program  podporuje 

aj vlastný  objektovo  orientovaný  skriptovací  jazyk  ActionScript  3.0.  Ten  rozširuje 

možnosti  využitia  z  výroby animácií  na  výrobu  multimediálneho  obsahu,  napríklad 

WWW  stránok  (aj  keď  si  myslím,  že  je  rozdiel  medzi  WWW  stránkou  a  Flash 

prezentáciou).

Program podporuje operačné systémy Mac OS X 10.4.11 – 10.5.4 a Microsoft Windows 

XP so Service Pack 2 (optimálne Service Pack 3) alebo Windows Vista Home Premium, 

Business, Ultimate alebo Enterprise so Service Pack 1 [31].

7.3 Toon Boom Studio
Tento  program podporuje  operačné  systémy 

Mac  OS  X  a  Microsoft  Windows.  Ideálny 

je pre  jednotlivcov,  ktorí  hľadajú  všetko 

v jednom.  Podporuje  digitálne  kreslenie, 

skenovanie  obrázkov,  ale  aj  importovanie 

už vytvorených diel.  Vo vytvorenej  animácii 

môže  autor  využívať  nástroj 

na synchronizáciu pier. Podporuje metódu animácie pomocou kľúčových políčok, ale 

aj po  vopred  nakreslených  krivkách.  Jednotlivé  postavičky  môžeme  animovať 

aj technikou  vystrihovanej  animácie.  V  tomto  prípade  nemusíme  používať  kľúčové 

políčka,  program automaticky  všetky  pohyby  ukladá.  Program navyše  pozná  rôzne 

špeciálne  efekty,  ako  napríklad  vrhanie  tieňov,  maskovacie  vrstvy,  farebné 

transformácie, odlesky atď.

Toon Boom Studio nainštalujú používatelia Mac OS X v10.4.7 (Tiger) a novší alebo 

Microsoft Windows Vista alebo Microsoft Windows XP [21].
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7.4 The Tab
The  Tab  patrí  medzi  platené  softvéry  určené 

na vytváranie  2D  animácií  pod  operačnými 

systémami  Microsoft  Windows  a  Mac  OS  X. 

Dostupné  sú  3  verzie  –  Student,  Normal  a Pro, 

ktoré sa líšia v množstve ponúkaných nástrojov a 

cene.  Medzi  základné  vlastnosti,  ktoré  obsahujú 

všetky  verzie,  patrí  upravovateľné  používateľské 

prostredie  s prednastavenými  rozloženiami  paliet. 

Ďalej program obsahuje sadu kresliacich a upravovacích nástrojov, globálnu kontrolu 

hrúbky  čiary,  import  formátu  Shockwave  Flash,  cutout  animáciu,  pohybové  cesty, 

nástroj  na  synchronizáciu  pier,  export  do formátov  SWF,  QuickTime,  AVI,  Mobile 

Video a množstva ďalších. Okrem programu The Tab ponúka firma aj ďalšie 2 výrobky 

– The Tab Manga, zameraný na výrobu animácií v štýle Manga a The Tab Kids, určený 

pre deti.

Program potrebuje pre svoj chod operačný systém Windows XP, Windows Vista alebo 

Mac OS X 10.4 a novší [23].

7.5 KToon
Medzi  najnovšie  programy určené na výrobu 

2D  animácií  patrí  Ktoon.  O  jeho  vývoj 

sa starajú  animátori  z  Toonka  Films.  Každý 

programátor,  ktorého  tento  projekt  zaujme, 

sa môže  zapojiť  aj  do  vývoja  vďaka  GPL 

licencii.  Autori  uvítajú  návrhy na  vylepšenia 

od  dizajnérov  a  animátorov  po  celom svete. 

V dnešnej dobe Ktoon využijú iba používatelia operačného systému Linux, ale cieľom 

autorov je sprístupniť projekt aj pre používateľov operačného systému Windows [27].
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7.6 Pencil
Program Pencil vyvinuli Pascal Naidon a Patrick Corrieri. Aj tento program je voľne 

dostupný vo verziách pre operačné systémy Mac OS X, Windows a Linux. Používateľ 

môže v programe Pencil vytvárať klasickú 2D rastrovú alebo vektorovú animáciu. Nie 

je určený na tvorbu webových animácií a pre svoju jednoduchosť nemôže konkurovať 

profesionálnym programom určeným na tvorbu 2D animácie.

Požiadavky na operačné systémy sú Mac OS X 10.3.9, Microsoft Windows Vista, XP, 

Linux Ubuntu, ArchLinux [17].
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8 3D animácia

8.1 Anim8or
Veľmi  jednoduchý  voľne  dostupný  program. 

Vytvoril  ho  Steven  Glanville  v  rámci  svojho 

voľného času. Používateľ v ňom môže vytvárať 

3D modely a potom ich animovať.  Nevyrovná 

sa  takým  zložitým  programom  ako  Autodesk 

3ds  Max  alebo  Blender,  má  však  veľmi  nízke  nároky  na  hardvér.  Určený  je  pre 

operačný  systém  Windows  95  až  Windows  XP,  čo  iste  ocenia  majitelia  starších 

počítačov.

Medzi základné vlastnosti patrí možnosť vytvárať 3D modely pomocou zabudovaných 

primitívnych  tvarov.  Program  zvláda  operácie  ako  extrudovanie,  prerozdeľovanie, 

splajny a rôzne modifikátory. Na písanie 2D alebo 3D textov môžeme použiť akékoľvek 

TrueType  písmo.  Objekty  môžeme  importovať  z  formátov  .3ds  (3ds  Max),  .lwo 

(Lightwave) a .obj (Wavefront). Táto možnosť prináša veľké výhody, pretože môžeme 

použiť  napríklad generátor  stromov,  ktorý nám vytvorený model  uloží  do vhodného 

formátu a tento model potom využiť v animácii. Vytvorené modely môžeme exportovať 

do  formátu  .3ds.  Program  ďalej  obsahuje  editor  postáv,  podporuje  textúry 

vo formátoch  .bmp,  .gif  a  .jpg,  normálové  mapy,  mäkké  tiene,  hmlu  a  vlastný 

skriptovací jazyk. Výslednú animáciu môžeme uložiť vo formáte .avi či v obrázkových 

formátoch .jpg a .bmp.

Anim8or využijú iba používatelia operačného systému Windows NT4, Windows 95, 

Windows 98, Windows SE, Windows 2000 a Windows XP [16].
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8.2 Autodesk 3ds Max
Autodesk  3ds  Max  patrí  medzi  najrozšírenejšie 

komerčné  produkty,  určené  na  vytváranie  3D 

animácií.  Od  svojho  vzniku  v  90-tych  rokoch 

až dodnes  prešiel  mnohými zmenami  -  od nového 

mena,  po  kompletné  preprogramovanie  na  novú 

platformu.  Program 3ds  Max distribuuje  a  vyvíja 

firma Autodesk,  Inc.  Ponúka možnosť  stiahnuť  si 

30 dňovú skúšobnú verziu. Keďže tento program patrí medzi najrozšírenejšie svojho 

druhu, na internete môžeme nájsť množstvo návodov a tutoriálov, čo uľahčuje prácu 

začiatočníkom.  Veľa  spoločností  zameraných  na  výrobu  animácií,  hier  alebo  3D 

modelov vyžaduje skúsenosti s týmto programom. To, že 3ds Max patrí medzi špičku, 

dokazuje aj množstvo filmov, v ktorých ho využili. Medzi najznámejšie patria Jurassic 

Park, Harry Potter, Sin City, The Matrix Reloaded, Toy Story, Toy Story 2 a množstvo 

ďalších.

Najnovšia  verzia  Autodesk  3ds  Max 2009 sa  delí  na  32-bitovú  a  64-bitovú verziu. 

Program spustíte pod operačnými systémami Microsoft Windows Vista alebo Microsoft 

Windows XP Professional [25].

8.3 Autodesk Maya
Tento  nástroj  na  výrobu  3D  modelov  a  animácií  sa  využíva 

vo filmovom,  televíznom,  hernom  a  dizajnérskom  priemysle. 

Najnovší  film  vytvorený  v  Autodesk  Maya  je  Starwars:  The 

Clone Wars. Mayu ocenenili ako najlepší animačný softvér práve 

pre  svoje  intuitívne  používateľské  prostredie,  ktoré  ponúka 

možnosť  zmeniť  rozloženie  a  vzhľad  jednotlivých  nástrojov. 

Medzi  výhody  patrí  podpora  rôznych  platforiem  a  otvorená 

architektúra. Jednotlivé modely môžeme vytvárať pomocou polygónov, NURBS. Maya 

podporuje  prerozdeľovacie  a  textúrovacie  nástroje.  Pri  polygonálnom  modelovaní 

máme  možnosť  využiť  rôzne  modifikátory,  UV  mapovanie  textúr  a  rôzne  ďalšie 

optimalizačné nástroje. Program podporuje pokročilé nástroje na výrobu animácie, ako 

sú  animačné  vrstvy,  nelineárny  editor  animačných  dát,  inverzná  kinematika.  Medzi 
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nástroje  založené  na  fyzikálnych  javoch  reálneho  sveta  patria  dynamické  interakcie 

tvrdých a mäkkých telies, Maya nCloth určený na výrobu realisticky vyzerajúcich šiat, 

časticový  systém  nParticles,  simuláciu  vody  zabezpečuje  nástroj  Fluid  Effects 

a samozrejmosťou  sú  nástroje  na  výrobu  kožušiny  a  vlasov.  Programátorsky  zdatní 

animátori  môžu  využiť  ovládanie  pomocou  skriptovacích  jazykov  MEL a  Python. 

Pomocou  nich  je  možné  vytvárať  rôzne  zásuvné  moduly,  ovládať  uzly,  tieňovanie, 

importovanie a exportovanie dát atď.

Požiadavky programu  na operačný systém sú:

32 bitová verzia: Microsoft Windows Vista Business (minimálne so Service Pack 1) 

alebo Microsoft Windows XP Professional (minimálne so Service Pack 2) alebo Apple 

Mac OS X 10.5.2

64 bitová verzia: Microsoft Windows Vista Business (minimálne so Service Pack 1) 

alebo Microsoft Windows XP x64 Professional (minimálne so Service Pack 2), Red Hat 

Enterprise Linux 4.0 WS alebo Fedora 8  [28].

8.4 Autodesk Softimage XSI
Softimage XSI je  program zameraný na herný, 

filmový a televízny priemysel. Program obsahuje 

novú  platformu  Interactive  Creative 

Environmment (ICE),  ktorá  slúži  na vytváranie 

špeciálnych  efektov  pomocou  uzlov.  Medzi 

veľké  výhody  ICE  patrí  schopnosť  využiť 

viacjadrové procesory,  čo urýchľuje prácu.  Vďaka tejto technológii  môže používateľ 

vytvárať nové nástroje bez nutnosti skriptovania. V najnovšej verzii nájde používateľ 

aj novú metódu rozbaľovania pletiva (UV Unfolding).  Pomocou tohto nástroja môže 

používateľ automaticky rozbaľovať aj zložité tvary a určovať pri tom iba miesta rezu 

na geometrii  objektu.  Všetky  jej  funkcie  sú  interaktívne  a  každú  zmenu  program 

automaticky aktualizuje v okne. Najnovšia verzia obsahuje zabudovaný mental ray 3.7+ 

renderer.  Animáciu  uľahčujú  mixovacie  nástroje  a  možnosť  renderovať  animáciu 

v rôznych  vrstvách.  Program poskytuje  nástroje  na  vytváranie  kostier  a  deformáciu 

postáv. IDE uľahčuje vytváranie simulácií tekutín, ohňa a dymu. Softimage obsahuje 

nástroj  Syflex cloth na simuláciu šiat a organických telies. Zaujímavosťou je nástroj 
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na vytváranie  choreografií  skupín  postáv  a  davov.  Samozrejmosťou  je  simulácia 

správania pevných telies, nástroje na vytváranie vlasov a časticových systémov.

Program potrebuje k prevádzke operačný systém Windows Vista, Windows XP alebo 

Linux Fedora Core 5 [33].

8.5 Blender
Blender je voľne dostupný program a má 

inštalačnú veľkosť od 9 MB do 22 MB 

podľa  operačného  systému,  ktorý 

používame.  Môžeme  ho  použiť 

na modelovanie, textúrovanie, animovanie, renderovanie a simuláciu fyzikálnych javov. 

Blender  je  možné  vďaka  komponentu  Blender  Engine  použiť  aj  na  vytváranie  3D 

programov. Nainštalovať ho môžeme na rôznych operačných systémoch vrátane MS 

Windows, Mac OS X, Linux, IRIX, Solaris, FreeBSD, PocketPC atď. Blender obsahuje 

veľké množstvo funkcií, vďaka ktorým konkuruje ostatným vynikajúcim 3D softvérom 

ako  Softimage|XSI,  Cinema4D,  3ds  Max  a  Maya.  Tieto  funkcie  zahŕňajú  pokročilé 

nástroje na simuláciu pohybu tela, vody a mäkkých telies, výkonné nástroje na výrobu 

animácie a zabudovaný skriptovací nástroj, založený na programovacom jazyku Python.

Blender  vyvinuli  ako vnútropodnikový program holandské  animačné štúdia  NeoGeo 

a Not  a Number  Technologies  (NaN).  Hlavným  autorom  je  Ton  Roosendaal,  ktorý 

predtým vyvinul ray tracer Traces pre Amiga v roku 1989. Pri vyberaní názvu sa autori 

inšpirovali  názvom  pesničky  skupiny  Yello  z  albumu  Baby.  V  júni  1998  založil 

Roosendaal  spoločnosť  NaN,  aby  pokračovala  vo  vývoji  a  distribúcii  programu. 

Až do bankrotu NaN v roku 2002 bol Blender distribuovaný ako shareware. Veritelia 

súhlasili  s vydaním Blenderu pod GNU General Public License za cenu 100 000 €. 

V septembri  roku 2002 Roosendaal  vyzbieral  požadovanú sumu a zverejnil  zdrojový 

kód.  V súčasnosti  teda  patrí  Blender  medzi  voľne  dostupné  open  source  programy 

a neustále sa vyvíja pod dohľadom Blender Foundation.

Od  zverejnenia  zdrojového  kódu  zaznamenal  Blender  podstatné  prerobenie 

počiatočného  kódu  a významné  rozšírenie  funkčnosti.  Nové  zlepšenia  obsahujú 

vynovenie animačného systému, modifikačný systém založený na zásobníku a systém 

častíc,  ktorými  môžeme  simulovať  napr.  vlasy  alebo  kožušinu,  ďalej  možnosť 
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simulovať pohyb tekutiny a mäkkých predmetov, nástroj na vytváranie hier, pokročilé 

rozbaľovanie UV a textúrovanie. Čiastočne sa o tento vývoj postaral program Google's 

Summer  of  Code,  ktorého  účastníkom  bola  aj  Blender  Foundation  v  rokoch  2005 

a 2006.  Vlastné  rozhranie  Blenderu  sa  vykresľuje  pomocou  knižnice  OpenGL. 

Popularita Blenderu neustále stúpa. V súčasnosti sa odhaduje asi 250 000 používateľov 

po celom svete.

Množstvo ľudí sa naučilo ovládať Blender pomocou návodov, ktoré napísali skúsenejší 

používatelia  alebo  pomocou  diskusných  fór.  Tieto  nájdeme  vo  viacerých  jazykoch, 

dokonca  aj v  češtine  [61]  resp.  [62]  a  slovenčine  [60].  Blender  nemá  využitie  iba 

v nekomerčnej sfére. Efekty vyrobené v tomto programe môžeme vidieť napr. vo filme 

Spider-Man 2 alebo v animovaných rozprávkach Elephants Dream [59], Plumiferos [63] 

a Big Buck Bunny [64]. 

Blender možno nainštalovať pod operačnými systémami Windows XP, Windows Vista, 

Windows PocketPC, Mac OS X, Solaris a Linux [26].

8.6 Cinema 4D
Cinema 4D je kvalitný multiplatformový program 

určený na tvorbu 3D grafiky. Disponuje príjemným 

intuitívnym  ovládaním.  Program  sa  skladá 

z viacerých  modulov,  ktoré  si používateľ  môže 

doinštalovať  podľa  potreby.  Nerobí  mu  problém 

práca  so  svetlom,  prechod  svetla  cez  materiály, 

dymové  efekty,  efekty  explózie  a  pod.  Dokáže 

pracovať  s rôznymi  materiálmi  a  spolupracuje 

s 2D,  3D  a  CAD.  Program zvláda  viacvrstvový  rendering  a  podporuje  viacjadrové 

procesory.

Program požaduje minimálne operačný systém Mac OS X 10.4 alebo Windows XP [15].
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8.7 Lightwave 3D
Lightwave  3D  patrí  medzi  programy  rozšírené  hlavne 

vo filmovom  a  televíznom  a  hernom  priemysle.  Využili 

ho autori seriálov a filmov, napríklad Battlestar Galactica – 

The  Series,  Lost,  Stargate  SG1,  Star  Trek,  The  X-Files, 

Spider-Man  2  a  mnoho  ďalších.  Z  hier  sú  najznámejšie 

Unreal  Tournament  2003,  Resident  Evil:  Code Veronica  X 

a Diablo. Z najznámejších krátkych filmov spomeniem aspoň 

Geri's game, ktorá získala Oskara vďaka skvelým výrazom tváre.

Používateľ  môže  pomocou  Lightvawe  3D  modelovať,  animovať  a  renderovať. 

Používateľ môže vytvárať nielen polygonálne modely ale využívať aj  delené plochy. 

Program obsahuje  databázu  svetiel  s  nameranými  reálnymi  hodnotami.  Na  získanie 

väčšieho  realizmu výsledných  obrázkov  nám program ponúka  nástroje,  ako  Motion 

Blur,  simuláciu osvetlenia pomocou globálnych osvetľovacích metód a radiosity.  Pri 

renderovaní  program  využíva  všetky  dostupné  jadrá  procesorov.  Kamery  poskytujú 

nielen  fyzikálnu  presnosť,  ale  aj  množstvo  efektov  na  deformáciu  obrazu,  rôzne 

projekcie  a  360°  panoramatickú  kameru.  Z  materiálov  spomeniem  aspoň  možnosť 

využitia  metódy  subsurface  scattering,  spájanie  viacerých  materiálov  do  jedného 

a anisotropických odrazov. Najnovšia verzia programu obsahuje nástroj na vytváranie 

realistickej  hmly,  do  ktorej  môžeme  umiestniť  telesá  s  priehľadným  a  odrazovým 

materiálom.  Hádam  samozrejmosťou  sú  nástroje  na  výrobu  časticových  systémov, 

vlasov a kožušiny.

Lightwave 3D spustia používatelia pod operačnými systémami Windows XP 32-bit, 64-

bitové verzie potrebujú minimálne Windows XP Professional x64 Edition a Macintosh 

operačný systém musí byť minimálne verzia Mac OS X Tiger 10.4.10 [37].
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8.8 trueSpace
Program  trueSpace  patrí  medzi  nástroje,  určené 

na modelovanie,  animovanie  a  renderovanie. 

Najnovšia verzia trueSpace 7.6 je voľne dostupná 

na internete.  Používateľovi  stačí  vyplniť formulár 

a môže  si  stiahnuť  najnovšiu  verziu  a  súbor 

s tutoriálmi.  Táto  verzia  neobsahuje  renderer. 

Na stránke  ponúkajú  autori  renderer  za  299 

dolárov. Staršie verzie s renderermi stihol výrobca 

z trhu.

Medzi výhody trueSpace patrí možnosť úplne si prispôsobiť vzhľad jednotlivých líšt. 

Jednotlivé modely môžeme vytvárať pomocou základných telies, ktoré nám program 

ponúka,  ale  aj  pomocou NURBS. Na textúrovanie nám program ponúka UV editor, 

pokročilí  používatelia  určite  využijú  normálové  a  displacement  mapy.  V  programe 

je možné  vytvárať  statické  vlasy  a  kožušiny,  dynamické  sú  nad  jeho  možnosti. 

Pri animovaní sa zíde NLA editor, možnosť vytvorenia kostier, procedurálna animácia 

atď.  Program  neponúka  možnosť  vytvorenia  dynamickej  vody  či  šiat.  Jednou 

z pokročilejších  funkcií  je  možnosť  modelovania  pomocou  skriptovacieho  jazyka. 

TrueSpace  podporuje  programovací  jazyk  Python,  ktorý  patrí  medzi  objektovo 

orientované jazyky.  Pomocou plateného renderera  môžeme importovať  a  exportovať 

dáta v množstve formátoch, napríklad BMP, TGA, AVI, JPG, PNG atď.

Program trueSpace využijú iba používatelia operačného systému Windows Vista alebo 

Windows XP.

35



9 Výroba videa v Blenderi

9.1 Scenár
Ešte  predtým,  ako  začneme  vytvárať  samotnú  animáciu,  musíme  napísať  scenár. 

Pri jeho  tvorbe  je  dôležité  oboznámiť  sa  s  animačným  softvérom  a  zistiť,  či 

sa jednotlivé nápady dajú vôbec zrealizovať. Takisto musíme brať do úvahy, koľko času 

môžeme  venovať  výrobe  animácie  a  aké  sú  možnosti  hardvéru,  ktorý  sa  chystáme 

použiť.  Zložitá  scéna s množstvom polygónov a časticovými systémami bude nielen 

časovo náročná na renderovanie, ale aj náročná na zobrazovanie.

9.2 Storyboard
Po dokončení scenára vyrobíme storyboard. Ten pozostáva z políčok s obrázkami, ktoré 

majú upresniť  to,  čo je myslené v scenári.  Upresňujeme v ňom aj  kompozície scén 

a pozície kamier pri jednotlivých záberoch. Storyboard môže obsahovať načrtnuté dráhy 

pohybu postáv, kamier alebo smer svetla.

9.3 Modelovanie
Blender  na  začiatku  modelovania  ponúka  sedem základných  tvarov:  kocka,  plocha, 

kružnica, guľa zo štvorhranov, guľa z trojuholníkov, valec, kužeľ a hlavu opice. Nový 

objekt vždy vznikne tam, kde sa nachádza kurzor. Pri guli, kružnici, valci a kuželi si 

môžeme zvoliť polomer a detailnosť. Kružnica a valec môžu mať výplň.

Jednotlivé  predmety  v  scénach  môžeme  vymodelovať  z  primitívnych  telies,  ktoré 

Blender  ponúka.  Postupným  orezávaním  týchto  telies  dostaneme  požadovaný  tvar. 

Ďalšou možnosťou je extrudovanie. Týmto spôsobom veľmi ľahko vytvoríme budovy, 

ktorých  pôdorys  poznáme.  Pri  modelovaní  jednotlivých  scén  sa  snažíme  objekty 

čo najviac  zjednodušovať.  Preto  nastáva  problém,  ak  chceme  dostať  hladký  oblý 

povrch.  Ten  môžme  dostať  buď  veľkým  množstvom  plôšok,  čo  je  náročné 

na renderovanie  ako  aj  na  zobrazovanie  v  editore,  alebo  využitím  nástroja  delené 

povrchy (subsurf).  Pri  jeho  využití  môžeme  aj  z  hranatých  jednoduchých  modelov 

dostať  požadovaný oblý  tvar.  Ďalší  problém nastane,  ak  máme vymodelovať  drsný, 

členitý  povrch.  Takýto  povrch  nemusíme  vytvoriť  pomocou  použitia  obrovského 

množstva plôšok, ale môžeme požadovaný efekt získať aj   namapovaním normálovej 
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mapy  na  objekt.  Týmto  spôsobom  dosiahneme  ilúziu  drsného,  členitého  povrchu 

postačujúcu potrebám animácie.

Pokročilí  používatelia,  ktorí  ovládajú  programovací  jazyk  Python,  môžu  jednotlivé 

objekty modelovať a ovládať pomocou zabudovaného skriptovacieho jazyka.

9.4 Časticový systém
Vymodelovanie trávy, vlasov či kožušiny vôbec nepatrí k takým ťažkým úlohám, ako 

by sa na začiatku mohlo zdať. Blender má veľmi prepracovaný časticový systém. Podľa 

výkonnosti počítača môžeme nastaviť, koľko percent z výsledného počtu častíc vidíme 

v  náhľadovom  okne.  Časticiam  môžeme  nastaviť  množstvo,  začiatočné  a  koncové 

kľúčové  políčka,  rýchlosť,  spomalenie,  náhodnú  zložku,  smer  príťažlivosti  atď. 

V materiálovej  lište  môžeme  časticovému  systému  priradiť  materiál,  začiatočnú 

a koncovú  hrúbku,  čím  len  umocníme  dojem  reality.  Pri  nestatických  časticových 

systémoch ako napríklad oheň, ohňostroj a dym môžeme využiť interpolačné krivky. 

Pomocou nich vieme meniť napríklad farbu,  veľkosť alebo priesvitnosť podľa veku 

častíc. Týmto napríklad dosiahneme, aby na začiatku výbuchu ohňostroja boli častice 

väčšie a jasnejšie a na konci sa postupne stratili.

9.5 Materiály
Každému objektu môžeme naraz pridať niekoľko rôznych materiálov. Tie sa nastavujú 

v materiálovej  lište.  Nastaviť  môžeme  farbu  materiálu,  odrazu,  zrkadlenia 

a priesvitnosť.  Podľa  potreby  môžeme  meniť  náhľady  na  plochu,  guľu,  kocku, 

komplexný tvar,  vlasové pramienky a  guľa  s  oblohou.  V náhľade  môžeme nastaviť 

aj nadvzorkovanie,  aby  sme  odstránili  nežiaduci  aliasing.  Tieňovacia  paletka  nám 

ponúka difúzne  tieňovanie  Fresnell,  Minnaert,  Toon,  Oren-Nayar  a  Lambert  difúzne 

tieňovanie  a  spekulárne  tieňovanie  Wardlso,  Toon,  Blinn,  Phong  a  Cook-Torrance. 

Každé tieňovanie je vhodné pre iné materiály. Napríklad tieňovanie Toon je vhodné pri 

nerealistickom  renderingu,  napríklad  pomocou  neho  môžeme  dosiahnuť  efekt  2D 

kresleného obrázku. Objektu ďalej môžeme nastaviť, koľko svetla má vyžarovať, či má 

vrhať tieň, či sa pri výpočte tieňa má brať do úvahy priesvitnosť a farba, atď.

Materiálu vieme nastaviť nielen jednoduchú priesvitnosť, pri ktorej sa lúče svetla pri 

prechode  materiálom  nelámu,  ale  aj  zložitejšiu.  Pomocou  tejto  priesvitnosti  vieme 
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vierohodne  napodobniť  lupu,  rôzne  efekty,  ktoré  vznikajú  vďaka  lomu  lúčov  pri 

prechode materiálom.

Azda  samozrejmosťou  je  možnosť  nastaviť  materiálu  odrazivosť.  Pri  modelovaní 

vodných plôch každý ocení možnosť nastaviť Fresnelov odraz. O vysokej úrovni práce 

s materiálmi  v  Blenderi  hovorí  aj možnosť  nastaviť  materiálu  Subsurface Scattering. 

Toto nastavenie je nenahraditeľné pri materiáloch ako sú napr. mlieko, koža či rôzne 

drahokamy.

Ak nastavujeme materiál časticiam, pomocou ktorých imitujeme výbuch alebo podobné 

efekty, musíme stlačiť tlačidlo s nápisom Halo. Tým sa nám zmení paletka s nastavením 

tieňovania.  Teraz  tu  môžeme  nastaviť  veľkosť  častice,  prechod,  sčítavanie  intenzít 

častíc, ktoré sa prekrývajú.

9.6 Textúrovanie
Objekty  môžeme  otextúrovať  dvoma  spôsobmi.  Pomocou  paletky  Texture,  alebo 

pomocou nástroja UV/Image Editor. Pomocou paletky môžeme naukladať viac textúr 

nad sebou. Každej vieme nastaviť veľkosť a počet opakovaní v smeroch x, y a z. Tiež 

môžeme nastaviť,  ktorá súradnicová sústava sa má brať do úvahy a základný tvar - 

plocha,  kocka,  guľa  alebo  valec,  z  ktorého  program  pri  textúrovaní  vychádza. 

V poslednej časti textúrovacej paletky používateľ nastavuje, ktoré vlastnosti materiálu 

má textúra ovplyvňovať. Medzi hlavné patria farba, priesvitnosť, orientácia normál či 

odrazivosť.  Pri  vyrábaní  textúr  môžeme  použiť  vlastný  obrázok  alebo  si  vybrať 

z ponúkaných procedurálnych textúr. Pomocou nich vieme vierohodne imitovať napr. 

drevený materiál, olejovú škvrnu, kožu alebo kameň.

Druhý  spôsob  nám  umožňuje  otextúrovať  komplexnejšie  predmety.  Celý  objekt 

môžeme  rozbaliť  a  ofarbiť  potom  jednotlivé  plôšky.  Takto  sa  vyrábajú  napríklad 

jednoduché  modely  budov.  Na  kostru  budovy týmto  spôsobom „nalepíme“  obrázky 

budovy  z  jednotlivých  strán.  V  nástroji  UV/Image  Editor  môžeme  kresliť  textúry 

aj sami.  Pomocou  klonovacieho  nástroja  môžeme  pospájať  viaceré  textúry 

do komplexného obrázku a tým otextúrovať vybraný objekt. Pri tomto spôsobe vzniká 

problém v spojoch, kde vidieť, že textúra nie je jednoliata.
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9.7 Osvetlenie
Mnoho  autorov  neprikladá  osvetleniu  scény  veľký  význam.  Avšak 

aj najprepracovanejšia   scéna  nebude  pri  nevhodne  zvolenom  osvetlení  vyzerať 

presvedčivo.  Preto  je  pre  každého  autora  dôležité  naučiť  sa  aspoň  základy  práce 

s osvetlením. Blender nám ponúka 5 rôznych zdrojov svetla: lamp (bodový zdroj), area 

(plošný  smerový  zdroj),  spot  (reflektor),  sun  (smerový  zdroj)  a  hemi.  Každému 

svetelnému zdroju môžeme nastaviť farbu,  intenzitu,  vzdialenosť,  do ktorej  dosvieti, 

textúru, či má iba vrhať tieň, iba osvetľovať, alebo aj vrhať tieň a aj osvetľovať.

Okrem týchto  spoločných  nastavení  má  každý  typ  svetelného  zdroja  ďalšie  vlastné 

nastavenia.

Lamp  –  používa  sa  pri  žiarovkách,  sviečkach  a  podobne.  Vyžaruje  svetelné  lúče 

z jedného bodu do všetkých smerov, takže nemôžeme nastaviť smer žiarenia.

Area – používa sa na realistické osvetlenie exteriérových scén alebo namiesto plošných 

zdrojov svetla v interiéroch, ako napríklad neónky. Pri tomto druhu svetelného zdroja 

môžeme nastaviť smer svetelných lúčov, počet tieňov, ktoré sa pri renderovaní zobrazia. 

Týmto  spôsobom  môžeme  dosiahnuť  mäkký  tieň.  Čím  viac  tieňov  necháme 

vyrenderovať, tým bude tieň realistickejší, s plynulejším prechodom, žiaľ, na úkor času 

renderovania.

Spot – tento typ svetelného zdroja imituje reflektor. Osvetľuje scénu iba vo vyznačenom 

kruhu  alebo  štvorci.  Môžeme  nastaviť  veľkosť  osvetlenej  plochy,  smer  lúčov, 

viditeľnosť lúčov a ostrosť tieňa.

Sun – lúče sú rovnobežné, imitujú dopad osvetlenia z nekonečnej vzdialenosti. Smerový 

zdroj používame namiesto slnka. Jeho nevýhodou je, že vrhá iba ostré tiene, čo môže 

pôsobiť nerealisticky. Na rozdiel od plošného svetelného zdroja nezaberá toľko času pri 

renderovaní.

Hemi  –  toto  svetlo  má  pôsobiť,  ako  keby  prichádzalo  z  atmosféry.  Lúče  smerujú 

k zdroju svetla.
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9.8 Špeciálne efekty
Blender, tak ako množstvo ďalších programov na tvorbu 3D animácií, ponúka nástroje 

na simuláciu  vody,  mäkkých  objektov,  látky,  vlasov,  častíc  a  silových  polí.  Pri 

simulovaní tekutín si môže používateľ vybrať z pripravených nastavení pre vodu, olej, 

med  alebo  si  môže  nastaviť  parametre  manuálne.  Ďalšie  parametre  nám umožňujú 

nastaviť, ako sa má voda správať pri kontakte s okolitými objektami, či má po stene 

objektu  kĺzať,  alebo  má  k  nemu  priľnúť.  Použitím  časticových  systémov  môžeme 

simulovať  vznik  bubliniek  alebo  peny.  Medzi  dôležité  nastavenia  patrí  aj  možnosť 

nastaviť  objem tekutiny,  pretože  väčšie  množstvo  vody sa  správa  inak  ako  menšie 

množstvo. 

9.9 Kamera
Okrem pozície a rotácie môžeme kamere nastaviť veľkosť, spôsob snímania - pravouhlý 

alebo perspektívu, šošovku, počiatočnú a koncovú vzdialenosť predmetov, ktoré vidí. 

Na scénu  sa  môžeme  pozerať  aj  z  pozície  kamery.  Pri  tomto  type  pohľadu  presne 

vidíme, ktorú časť scény program vyrenderuje.

9.10 Animovanie
Animovanie  v  Blenderi  je  pomerne  jednoduché.  Pri  jednoduchých  objektoch  stačí 

v kľúčových  rámcoch  nastaviť  pozíciu,  rotáciu  či  škálovanie.  Pohyb  objektu  medzi 

jednotlivými kľúčovými rámcami už program dopočíta sám interpoláciou jednotlivých 

pozícií.  Ak však chceme hýbať jednotlivými časťami objektu a nie celým objektom, 

musíme vyrobiť pre daný objekt kostru a animovať tú.

Prvú kosť vždy umiestňujeme do hlavnej časti objektu, ako je napríklad telo. K tejto 

hlavnej  kostre  pridávame ďalšie  kosti  tak,  aby sa spoje nachádzali  na mieste kĺbov. 

Jednotlivými  kosťami  potom  vieme  hýbať  tak,  ako  by  boli  pripevnené 

k predchádzajúcej  kostre.  Každá kosť má priradenú obálku,  ktorú môžeme škálovať. 

To znamená, že pohyb kosti môže ovplyvňovať rôzne veľkú časť objektu. Musíme však 

dávať  pozor,  aby  bol  obálkami  pokrytý  celý  objekt,  pretože  nepokryté  časti 

by sa nehýbali a tým by nám vznikali nežiaduce artefakty.
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Pri animovaní niekedy chceme, aby objekt dokola opakoval nejaký pohyb, napríklad, 

aby počas celej animácie rotoval okolo svojej osi. V tomto prípade si môžeme uľahčiť 

prácu  interpolačnými  krivkami.  Tie  nám  ukazujú  spôsob  interpolácie  jednotlivých 

pohybov medzi  kľúčovými rámcami. Na výber máme z konštantnej,  lineárnej  alebo 

Bézierovej interpolácie.

Ďalej  môžeme  nastaviť  spôsob,  akým  sa  má  krivka  správať  mimo  nastavených 

kľúčových  rámcov.  Môžeme  si  vybrať  z  konštantného  pokračovania,  extrapolácie, 

cyklického pokračovania alebo cyklickej extrapolácie. Ak teda chceme, aby náš objekt 

donekonečna rotoval, stačí  mu nastaviť jednu rotáciu a interpolačnej krivke nastaviť 

cyklické  pokračovanie.  Tieto  nastavenia  môžeme  rovnako  využiť  aj  pri  zložitejších 

pohyboch, ako je chôdza.

Toto bolo iba jedno z množstva využití  interpolačných kriviek v Blenderi.  Pomocou 

nich  môžeme  meniť  farbu  objektu  v  čase,  materiál,  textúru,  priesvitnosť,  škálovať 

a hýbať objekt, meniť farbu pozadia, intenzitu hmly, silu vetra atď. Interpolačné krivky 

patria  jednoznačne  k  veľmi  silným  nástrojom,  ktorý  pri  správnom  použití  veľmi 

uľahčuje prácu.

9.11 Renderovanie
Keď  už  sme  s  jednotlivými  scénami  a  pohybmi  postáv  spokojní,  môžeme  začať 

renderovať.  Blender  nám  ponúka  množstvo  nastavení,  ako  napríklad  rozmery 

výsledného obrázku v pixeloch, pomer strán, formát obrázku, miesto, kde sa výsledný 

film má ukladať, počiatočný a koncový rámec, detailnosť nadvzorkovania, či chceme 

vyrenderovať  tiene  atď.  Pri  nastavovaní  rozmerov  nám  program  ponúka  na  výber 

televízne štandardy ako sú PAL, NTSC, HD, PAL 16:9 atď. Výsledný film môžeme 

ukladať v rôznych formátoch a kvalitách, napríklad PNG, JPEG, TARGA, QuickTime, 

AVI  a  MPEG.  Pri  niektorých  formátoch  jednotlivé  rámce  ukladá  ako  samostatné 

obrázky, ktoré ešte musíme pospájať do výsledného filmu. Tento spôsob renderovania 

filmu má výhodu v tom, že keď objavíme nejaké nedostatky, stačí nanovo vyrenderovať 

iba tú časť filmu, v ktorej sa nachádzajú a potom obrázky nanovo pospájať.

Ak chceme čo najrýchlejšie vyrenderovať testovací film, Blender nám ponúka viacero 

možností zjednodušení. Napríklad môžeme znížiť alebo úplne vypnúť nadvzorkovanie 

alebo  zmenšiť  veľkosť  okna,  či  nerenderovať  rôzne  špeciálne  efekty.  Tieto 
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zjednodušenia  nezasahujú  do  geometrie  objektov  v  scéne.  Ak  nie  je  urýchlenie 

renderovania postačujúce, môžeme ešte použiť paletku Simplification, ktorá umožňuje 

zjednodušenie geometrie objektov.

9.12 Kompozícia
Väčšina zložitejších animácií sa skladá z viacerých scén. Zložitosť scény ovplyvňuje 

rýchlosť reakcií programu a dĺžku renderovania. Preto každá scéna tvorí jeden súbor, 

čo uľahčuje manipuláciu s objektami. Ak sme po vyrenderovaní spokojní s jednotlivými 

časťami  animácie,  prichádza  otázka,  ako  ich  pospájať.  Našťastie  Blender  obsahuje 

nástroj  Video  Sequence  editor.  Pomocou  neho  môžeme  spájať  ľubovoľné  videá 

do jedného  celku.  Tento  nástroj  okrem spájania  ponúka  aj  viaceré  špeciálne  efekty, 

napríklad  ľubovoľné  prechody medzi  dvoma videami,  vyblednutie,  rôzne  prelínania 

atď.

9.13 Prípadová štúdia: Otváracie video SCCG
Video sa skladá zo šiestich scén. Prvá zobrazuje prednáškovú miestnosť s projektorom, 

ktorý premieta na plátno druhú scénu. Kamera plynulo prejde k plátnu a cezeň do druhej 

scény.  V  nej  z oblakov  vystúpi  nápis  COMPUTER.  Kamera  preletí  ponad  more 

k ostrovu v tvare Mandelbrotovej množiny. Cez ostrovné jazierko sa dostane do tretej, 

podvodnej scény. Na začiatku húf rybičiek vytvorí nápis GRAPHICS. Kamera postupne 

klesá nižšie ku dnu. Tam už plávajú väčšie ryby a medzi nimi aj žralok, ktorý kameru 

prehltne. Tým sa presunieme do štvrtej abstraktnej scény. V nej okolo kamery lietajú 

hviezdičky a popred ňu obálky z rokov 2004, 2005, 2006, 2007 a 2008. Po prelete cez 

poslednú obálku sa pred kamerou zobrazí nápis CAN DO, ktorý sa rozletí na čiastočky. 

Na záver  scény sa hviezdičky lietajúce okolo kamery zoskupia do kruhu, cez ktorý 

kamera preletí do predposlednej scény. V nej sa nachádza Budmerický zámok a okolie. 

Kamera  klesne  k  zemi,  na  ktorej  je  kameňmi napísané  EVERYTHING a  približuje 

sa k zámku. Keď sa kamera priblíži k dverám, tie sa otvoria a kamera cez ne prejde 

do poslednej scény. Tá sa zhoduje s prvou, ale keď sa kamera priblíži  k plátnu,  tak 

neprejde do druhej scény, ale zobrazia sa titulky.
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Na  dotvorenie  dojmu  z  prezerania  som  použila  voľne  šíriteľnú  kompozíciu  Cello 

Concerto  No.  1  in  A Minor,  op.  33,  ktorú  skomponoval  v  roku  1872  Francúzsky 

skladateľ  Charles-Camille  Saint-Saëns.  Prvá  projekcia  videa  bola  21.  apríla  2008 

na slávnostnom  otvorení  medzinárodnej  koferencie  SCCG  2008.  Video  otváralo  aj 

medzinárodnú konferenciu SCCG 2009 a študentské semináre CESCG 2008 a 2009.
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10 Metodika porovnávania

10.1 Cena
Na trhu sa nachádza obrovské množstvo komerčných produktov. Pre väčšinu nadšencov 

sú,  žiaľ, z  finančného hľadiska legálne nedosiahnuteľné.  Výrobcovia  často  ponúkajú 

skúšobnú verziu (trial,  demo),  ktorá  má buď obmedzenú funkčnosť alebo ju možno 

používať iba po časovo obmedzený úsek. Študenti majú ešte možnosť získať študentskú 

verziu,  ktorá  poväčšine  nie  je  určená  na  komerčné  účely,  alebo  môžu  získať  rôzne 

študentské zľavy. Pre tých, ktorí nemajú pár sto dolárov nazvyš, majú určite obrovskú 

výhodu neplatené programy. Tie však nemajú takú rozsiahlu dokumentáciu, či technickú 

podporu od dodávateľa. Tieto nevýhody mnohokrát nahrádza rozsiahla komunita, ktorá 

produkt používa a začiatočníkom s radosťou poradí.

Názov 2D programu Cena
Flash CS4 Professional 845 €
Ktoon 0.8 0 €
Pencil 0.4.4b 0 €
Synfig Studio 0.61.08 0 €
The Tab 3.0 Standard 395 $
The Tab 3.0 Pro 895 $
The Tab Manga 3.1 150 $
The Tab Kids 3.0 80 $
Toon Boom Studio 4.5 150 $
Toon Boom Digital Pro 4.5 3000 $

Tabuľka 1: Ceny vybraných 2D nástrojov

V Tabuľke  č.  2  si  môžete  pozrieť 

ceny 3D programov  a  ich  rôznych 

verzií. Vo všeobecnosti platí, že 2D 

programy  sú  lacnejšie  ako  3D 

programy.  Usudzujem,  že  3D 

programy  sú  náročnejšie  na  naprogramovanie  a  tiež  ponúkajú  väčšie  možnosti. 

Používateľ  nemusí  myslieť  pri  animovaní  na  to,  ako  zmení  objekt  zmena  pohľadu 
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kamery  atď.  Väčšina  3D  programov  dnes  ponúka  rôzne  fyzikálne  simulácie  alebo 

nástroje na vytváranie špeciálnych efektov, ako sú ohňostroje, výbuchy atď.

Názov 3D programu Cena
3ds Max 2009 3495 $
Anim8or 0.95 0 €
Blender 2.48 0 €
Cinema 4D R11 685 €
Cinema 4D R11 Architecture Edition 1500 €
Cinema 4D R11 Engineering Edition 1500 €
Cinema 4D R11 XL Bundle 1700 €
Cinema  4D  R11  Architecture  Edition  + 
VB Visual Plant Collection

1750 €

Cinema 4D R11 Engineering Edition Plus 2000 €
Cinema 4D R11 Studio Bundle 3000 €
Maya Unlimited 2009 4995 $
Maya Complete 2009 1995 $
Softimage XSI 7 Essentials 2995 $
Softimage XSI 7 Advanced 4695 $
trueSpace 7.6 0 €
V-Ray pre trueSpace 299 $

Tabuľka 2: Ceny vybraných 3D nástrojov

10.2 Platformy
Množstvo používateľov si vyberá programy nielen podľa ceny, ale aj podľa toho, aký 

operačný systém používajú. Až na jednu výnimku všetky skúmané programy na výrobu 

animácie  používatelia  nainštalujú  pod  operačným  systémom  Windows  XP.  Veľká 

väčšina podporuje aj najnovší operačný systém od spoločnosti Microsoft – Windows 

Vista. Používatelia operačného systému Mac OS od firmy Apple sa môžu tešiť, pretože 

majú  na  výber  z  väčšiny  skúmaných  programov.  Na  druhú  stranu,  nemôžu 

si nainštalovať  možno  najrozšírenejší  program  na  výrobu  3D  modelov  a  animácií, 

ktorým je 3ds Max [40].
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2D program Windows Linux Mac OS Solaris
95, 98, 
ME

NT, 200, 
XP

Vista

Adobe Flash   

Ktoon 

Pencil    

Synfig Studio     

The Tab   

Toon Boom Studio   

Tabuľka 3: Podpora operačných systémov vybranými 2D nástrojmi

3D program Windows Linux Mac OS Solaris
95, 98, 
ME

NT, 200, 
XP

Vista

3ds Max 2009  

Anim8or 0.95  

Blender 2.48      

Cinema 4D R11   

Lightwave 3D  

Maya  Unlimited 
2009

   

Softimage XSI 7   

trueSpace 7.6  

Tabuľka 4: Podpora operačných systémov vybranými 3D nástrojmi

10.3 Požiadavky na hardvér
Nie každý používateľ, ktorý chce vytvoriť animáciu, si môže dovoliť kúpiť výkonný 

počítač. Preto by si pri výbere programu mal zistiť, aké parametre hardvéru potrebuje 

daný program na plynulý chod. Niektoré programy potrebujú veľa miesta  na disku, 

spotrebujú veľa pamäte alebo potrebujú výkonnú grafickú kartu.

Tabuľka 5 sumarizuje najdôležitejšie požiadavky na hardvér.  Z tohto pohľadu medzi 

najnáročnejšie patrí Adobe Flash.

Dostatočné rozlíšenie displeja je potrebné kvôli rozdeleniu programu na viacero okien. 

Už toto rozlíšenie ledva postačuje na pohodlnú prácu s programom. Veľkosť pamäte 
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RAM je zasa dôležitá na plynulý beh programu. Od rýchlosti procesoru záleží rýchlosť 

vykonávaných operácií. K programom Pencil a Synfig Studio sme nenašli požiadavky 

na  hardvér.  Predpokladám,  že  ich  požiadavky  nebudú  vyššie  ako  nároky programu 

The Tab.

2D program CPU RAM HDD GK Display Iné
Adobe Flash 
Macintosh

G5/Intel 1 GB 4 GB N/A 1024x768 QuickTime 
7.1.2, Internet

Adobe Flash 
Windows

1 GHz 1 GB 3,5 GB N/A 1024x768 QuickTime 
7.1.2, Internet

Ktoon 800MHz 256 
MB

5MB N/A N/A QT 4.1.1

Pencil N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Synfig Studio N/A N/A N/A N/A N/A N/A
The Tab 
Macintosh

G4/Intel 512 
MB

80 MB N/A 1024x768 N/A

The Tab Windows N/A 512 
MB

50 MB N/A 1024x768 N/A

Toon Boom 
Studio Macintosh

G5 512 
MB

N/A N/A N/A N/A

Toon Boom 
Studio Windows

Intel P4 512 
MB

N/A 128 MB N/A N/A

Tabuľka 5: Požiadavky na hardvér pre vybrané 2D produkty

Ako po finančnej stránke, tak aj  z tohto hľadiska majú 3D programy vyššie nároky. 

Všetky  potrebujú  k  prevádzke  grafické  karty  s  podporou  OpenGL alebo  DirectX. 

Pomocou  týchto  knižníc  programy  vykresľujú  3D  geometriu.  Keďže  uvádzame 

minimálne  požiadavky,  na  vytváranie  zložitých  modelov  a  animácií  odporúčame 

konfiguráciu počítača výkonovo minimálne zdvojnásobiť. 
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3D program CPU RAM HDD GK Displej Iné
3ds Max 2009 Intel P4 512 

MB
500 
MB

N/A N/A N/A

Anim8or 0.95 300 
MHz

128 
MB

5 MB N/A N/A N/A

Blender 2.48 300 
MHz

128 
MB

20 MB 16 MB 1024x768 trojtlačidlov
á myš

Cinema 4D 
R11

1,25 
GHz

1 GB 200 
MB

N/A 1024x768 N/A

Lightwave 3D 
Macintosh

G4/Intel 512 
MB

230 
MB

nVidia FX 
5200/ 
ATIFireGL 
V5100 (64 MB)

1024x768 N/A

Lightwave 3D 
Macintosh

Intel, 
AMD

512 
MB

230 
MB

1024x768 N/A

Maya 
Unlimited 2009

Intel P4 2 GB 2 GB N/A N/A trojtlačidlov
á myš

Softimage XSI 
7

Intel P4 1 GB 1 GB N/A 1280x102
4

trojtlačidlov
á myš

trueSpace 7.6 Intel P3 512 
MB

460 
MB

64 MB N/A N/A

Tabuľka 6: Požiadavky na hardvér pre vybrané 3D produkty

10.4 Rozšírenosť
Medzi  najrozšírenejšie  programy  na  výrobu  3D  animácie  v  súčasnej  dobe  patrí 

Autodesk 3ds Max. Podľa niektorých zdrojov ovláda takmer 50 % trhu [40]. Za ním 

nasleduje  Autodesk  Maya.  Zvyšné  programy,  ako  napríklad  Blender,  Cinema  4D, 

Softimage  XSI  atď.  používa  okolo  5 %  používateľov.  Z  toho  vyplýva,  že  firma 

Autodesk ovláda väčšinu trhu. Najnovším prírastkom do rodiny programov, ktoré patria 

pod Autodesk je Softimage XSI. Aj napriek tomu, že tieto tri programy patria pod tú istú 

spoločnosť, ponúkajú odlišnú funkcionalitu a ovládanie. 

Z 2D programov medzi najznámejšie patrí Adobe Flash. Používa sa najmä na výrobu 

animovaných  reklám  a  pútačov  na  www  stránkach.  Najlepšie  vybaveným  voľne 

dostupným  programom  je  jednoznačne  Synfig  Studio.  V  oboch  vytvoríte  hlavne 

vektorové obrázky, čo uľahčuje interpoláciu medzi kľúčovými políčkami (keyframes).
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10.5 Funkcionalita
Všetky  skúmané  3D  programy  obsahovali  základné  nástroje  potrebné  na  výrobu 

animácií. Prehľadovú tabuľku funkcionality 3D programov obsahuje príloha č. 2. Preto 

sa v tejto kapitole zameriame radšej na funkcie, ktoré jednotlivým nástrojom chýbali 

alebo také, ktoré boli z nejakého dôvodu výnimočné.

3ds Max
Medzi  hlavné nedostatky patrí,  že  neponúka zabudovaný simulátor  tekutín.  Existujú 

zásuvné moduly, ktoré tento nedostatok odstraňujú, napríklad [66]. Neprítomnosť tohto 

simulátora  je  nám  nepochopiteľná,  pretože  3ds  Max  patrí  do  rodiny  Autodesk 

programov takisto ako program Maya, ktorý simulátor vody obsahuje.

Testovali  sme  verziu  3ds  Max  2008  a  zdalo  sa  nám trochu  problémové  vyberanie 

polygónov. Pri výbere sa mi často stávalo, že program vybral spodný polygón namiesto 

toho  viditeľného.  Tento  problém odstránilo  zapnutie  ignorovania  odvrátených  strán. 

Potom ale nastal problém, ak sme chceli vybrať privrátenú stenu, ktorá sa schovávala za 

ďalšou  privrátenou  stenou.  Medzi  výhody  pri  modelovaní  zaraďujeme  možnosť 

vyberania oddelených častí objektu.

Za  ďalšie  plus  považujeme  prepracovaný  časticový  systém.  Ovládanie  systému 

je spravené pomocou diagramov. V každom okienku možno nastaviť rôzne vlastnosti 

častíc, podmienku vzniku nových systémov, dĺžku života atď.

Mínus  dávame  programu  za  absenciu  akéhokoľvek  kompozitovacieho  modulu. 

Výsledná animácia musí byť buď dokonalá, alebo používateľ upraví rendery v ďalšom 

programe.

Blender
Pri  výrobe  animácie  vám bude v  tomto  programe najviac  chýbať  možnosť  pripojiť 

hudbu a zvuky. Program síce podporuje synchronizáciu pier, ale nevie vo výstupe zvuky 

pripojiť  k  obrazu.  Pre  mnohých  bude  nevýhodou  chýbajúca  možnosť  prispôsobiť 

si klávesové  skratky,  tento  nedostatok  by  mal  byť  odstránený  vo  verzii  2.50  [65]. 

Program  ponúka  preddefinovanú  sadu  klávesových  skratiek.  Pomocou  nich  môže 

používateľ ovládať takmer všetky funkcie, čo urýchľuje prácu s programom.
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Medzi výhody programu patrí možnosť vyrenderovať obrázok po častiach a tie potom 

spájať pomocou uzlového editoru. Tu môže používateľ vyvážiť farbu obrazu, zmeniť 

pozadie,  rozmazať  objekty  podľa  vzdialenosti  od  kamery  atď.  Program  disponuje 

aj jednoduchým nástrojom na  úpravu videa.  Medzi  výhody programu patrí  vstavaný 

nástroj na výrobu hier, pomocou ktorého je možné do animácie pridávať rôzne fyzikálne 

simulácie (padajúce kamene a podobne).

Nevýhodou  je,  že  pri  zavretí  okna  sa  Blender  nepýta,  či  má  súbor  uložiť.  Vďaka 

neopatrnosti  môže používateľ prísť o väčšinu práce. Program podporuje automatické 

zálohovanie, ktoré môže zachrániť väčšinu práce.

trueSpace
Medzi nevýhody programu patrí  absencia možnosti  ovládania pomocou klávesových 

skratiek.  Väčšina  funkcií  sa  skrýva  pod  obrázkovými  ikonami,  čo  mnohým 

používateľom  nemusí  vyhovovať.  Najnovšia  verzia  je  síce  voľne  dostupná,  ale 

neobsahuje zabudovaný renderer a podľa viacerých používateľov je nestabilná,  tento 

fakt potvrdzujem aj ja, že mesiac od inštalácie na testovacom počítači program počas 

štartu vyhlási chybu a nenaštartuje.

Program  nepodporuje  Subsurface  Scattering,  ktorý  je  dôležitý  pri  vytváraní 

realistických  materiálov,  ako  sú  napríklad  koža,  mlieko,  rôzne  druhy kameňov  atď. 

Ďalej nám v programe chýba možnosť vytvárania dynamických vlasov a kožušín.

 Anim8or
Tento program nemožno s vyššie uvedenými programami porovnávať. Viditeľne stráca 

na počte funkcií. Neobsahuje napríklad fyzikálne simulácie, simulácie tekutín, časticové 

systémy a simuláciu látky.

Výhodou je, že nepotrebuje výkonný hardvér a zaberá málo miesta na disku. Aj napriek 

chudobnej  výbave  obsahuje  všetko  potrebné  na  výrobu  jednoduchých  modelov 

a animácií.

10.6 Skriptovacie jazyky
Z 2D programov obsahuje možnosť ovládať funkcie pomocou skriptovania iba Adobe 

Flash.  Používa  objektovo  orientovaný  skriptovací  jazyk  ActionScript  (Príloha  č.  3). 
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Pomocou skriptovania  môže používateľ  vytvoriť  webové aplikácie,  hry,  interaktívne 

stránky atď.  ActionScript  sa  veľmi  podobá  na  objektovo  orientovaný  programovací 

jazyk Java.

Väčšina  3D programov,  ktoré  sme  porovnávali,  obsahovala  nástroj  na  skriptovanie. 

Niektoré  mali  vyvinutý  vlastný  skriptovací  jazyk,  iné  používali  osvedčenú  klasiku 

v podobe  skriptovacích  jazykov  Python  či  C++.  Pre  väčšinu  bežných  používateľov 

ostanú výhody a možnosti modelovania pomocou skriptovacích jazykov navždy ukryté. 

Pre  tých  programátorsky  zameraných  sme  vytvorili  prehľad  skriptovacích  jazykov 

a v prílohe môžu nájsť krátke ukážky.

Anim8tor  od  verzie  0.95  obsahuje  zabudovaný  skriptovací  jazyk  ASL.  Používatelia 

môžu pomocou neho rozširovať funkcionalitu programu v podobe zásuvných modulov, 

automatizovať  časté  úkony a  flexibilnejšie  animovať  modely.  ASL si  zobral  základ 

z programovacieho  jazyka  C  a  vidieť  aj  podobu  s  programovacím  jazykom  PHP 

(Príloha č. 3). Základy a pravidlá skriptovania v Anim8or-e možno nájsť na domovskej 

stránke, ale existujú aj ďalšie stránky s príkladmi a návodmi na skriptovanie v ASL. 

Zoznam viacerých  návodov nájdete napríklad na internetovej adrese [43].

Blender  používa  na  vytváranie  skriptov  jazyk  Python.  Python  patrí  medzi 

najrozšírenejšie  skriptovacie  objektovo  orientované  jazyky na  svete.  Pomocou  neho 

môže  používateľ  nielen  rozširovať  funkcionalitu  programu,  ale  aj  ovládať  všetky 

funkcie  [46].  Na  internete  možno  nájsť  množstvo  návodov  [47],  ako  používať 

programovacie  rozhranie  v  Blenderi,  príklady  jednoduchých  skriptov  [48],  ale 

aj komplexné  zásuvné  moduly  na  dosiahnutie  špeciálnych  materiálov,  efektov  atď. 

Niektoré  moduly  boli  natoľko  zaujímavé  a  užitočné,  že  sa  nachádzajú  priamo 

v základnej verzii programu – napríklad vytváranie stromov z kriviek, synchronizácia 

pier, exporty a importy rôznych formátov.

Autodesk  3ds  Max  obsahuje  zabudovaný  vlastný  skriptovací  jazyk  MAXScript. 

Používateľ  môže vytvárať  skripty buď pomocou  zabudovaného MAXScript  editoru, 

alebo v ľubovoľnom textovom editore. MAXScript sa podobá na programovací jazyk 

BASIC a  štruktúrou  patrí  medzi  funkcionálne  programovacie  jazyky,  ako  napríklad 

LISP  (LISt  Processing).  Používateľ  môže  skriptovaním  napríklad  vytvárať,  meniť 

a mazať objekty, meniť parametre objektov, vytvárať skupiny na základe vlastností atď. 
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Existujú  vlastnosti,  ktoré  používateľ  môže  ovládať  iba  pomocou  skriptovania  a  nie 

sú zahrnuté v používateľskom prostredí programu 3ds Max, napríklad experimentálne 

vlastnosti  alebo systémové prepínače.  Na internete  môže  používateľ  nájsť  obrovské 

množstvo platených aj neplatených návodov a rozšírení pre 3ds Max [48].

Ďalší  z  porovnávaných  programov,  Maya,  podporuje  integrovaný  skriptovací  jazyk 

MEL (Maya Embedded Language) a Python. Používateľ môže pomocou skriptovania 

ovládať  všetky  vlastnosti,  vytvárať  vlastné  okná  a  meniť  používateľské  prostredie. 

Vďaka OpenMaya API/SDK môžu vývojári pristupovať k základným dátam zo scény 

[28].

trueSpace  ponúka  Script  Manager,  v  ktorom  môžu  používatelia  vytvárať  skripty 

pomocou objektovo orientovaného skriptovacieho jazyka Python. Každý objekt môže 

mať svoj  vlastný skript.  V Script  Manager  okne sú potom zobrazené všetky skripty 

použité v scéne. Pomocou skriptov môže používateľ modelovať, vytvárať nové objekty, 

animovať, alebo naprogramovať jednoduché hry [7].

Hneď  na  úvod  testovania  programu  Softimage  XSI  vás  zarazí  hláška,  že  program 

podporuje  iba  zobrazovanie  s  malým  písmom.  Po  naštartovaní  programu  zistíte, 

že program  toto  nastavenie  zmení  pre  svoje  okno  automaticky  a  tým  sa  písmenká 

na niektorých monitoroch stanú takmer nečitateľné.

10.7 Animatch
Na porovnávanie  programov sme vytvorili  webovú 

aplikáciu  a  nazvali  ju  Animach.  Používateľské 

rozhranie je vytvorené v jazykoch HTML a CSS. Na 

posielanie dát a zobrazovanie vybraných vlastností sa 

využíva  PHP  a  JavaScript.  Dáta  sú  uložené  v 

databáze MySQL.

Používateľ si môže vybrať, aké vlastnosti (funkčnosť, 

cena) od programu požaduje. Dostupné sú v 20-tich 

skupinách  v  abecednom poradí.  Tieto  kategórie  môže  používateľ  usporiadať  podľa 

dôležitosti. Po vybratí kategórie sa rozbalia podkategórie, z ktorých si používateľ môže 

vybrať  tie,  ktoré  naozaj  potrebuje,  alebo  ich  jednoducho  nechať  všetky  zaškrtnuté. 
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Podkategórií  je  spolu  114.  Po odoslaní  formulára  program vráti  zoznam programov 

usporiadaných  podľa  relevantnosti.  Pri  každom  programe  sa  nachádza  informácia, 

na koľko  percent  spĺňa  používateľove  požiadavky.  Po  kliknutí  na  názov  programu 

sa zobrazí podrobnejší popis programu s jeho domovskou stránkou.

Na  pridávanie  programov,  kategórií  a  vlastností  sme  navrhli  jednoduché  rozhranie. 

Tu možno meniť, ktoré vlastnosti program obsahuje a ktoré nie. Doteraz je vyplnených 

7 programov  a  v  databáze  okolo  700  záznamov.  Vyplnenie  jedného  programu  trvá 
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Obrázok 5: Používateľské prostredie webovej aplikácie Animatch [54]



približne päť hodín,  záleží,  ako podrobne daný program popisuje domovská stránka 

a od dostupnosti návodov na internete.

Doteraz  sú  v  databáze  vyplnené  iba  3D  programy.  Snažili  sme  sa  vybrať  tie 

najrozšírenejšie  a  najznámejšie.  V  budúcnosti  chceme  pridať  do  databázy  aj  2D 

programy a optimalizovať vlastnosti a kategórie tak, aby sa dal jeden formulár použiť 

pre 2D aj 3D programy zároveň. Tiež by sme chceli pridať nejaké ukážky ako napríklad 

rendery, príklady vstavaných modelov, materiálových knižníc a porovnať, koľko miesta 

na disku zaberá rovnaká scéna uložená pomocou rôznych programov.
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11 Výsledky ankety
Anketou  sme  sa  snažili  zistiť,  ktoré  programy na  vytváranie  animácií  sú  rozšírené 

a ktoré vlastnosti považujú používatelia za dôležité. Hlasovalo 130 používateľov, z čoho 

72  vypĺňalo  papierovú  anketu  na  spoločnom diplomovom seminári  v  októbri  2008. 

Z toho  vyplýva,  že  viac  ako  polovica  hlasujúcich  buď  na  FMFI  študuje  alebo  tu 

študovalo.

Anketa  začína  otázkou,  či  už  niekedy  hlasujúci  vytvárali  animáciu.  Ako  vidíme 

v Tabuľke  7  87  zo  130  (66,9%)  respondentov  minimálne  raz  v  živote  animáciu 

vytváralo, to znamená, že majú skúsenosti s programom na výrobu animácie.

Vytvárali ste už niekedy animáciu?
Ani... čo? 4 3,10%
Nie. 37 28,50%
Áno, kedysi dávno. 56 43,10%
Áno, aj teraz mám jednu rozpracovanú. 24 18,50%
Áno, zarábam si tým. 7 5,40%

Tabuľka 7: Vytvárali ste už niekedy animáciu?
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Obrázok 6: Vytvárali ste už niekedy animáciu?
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Na tých, ktorí už nejakú animáciu vytvárali, čakala ďalšia otázka. Tou sme sa snažili 

zistiť, či v dnešnej pretechnizovanej dobe skúšal niekto vytvárať animáciu aj tradičnými 

metódami. Po digitálnej 2D a 3D animácii, ktorú si vyskúšalo 54,60 % zúčastnených 

skončila kreslená animácia na úrovni 9,20 %. Flip book už niekedy vytváralo 10 ľudí, 

čo je 7,70 % hlasujúcich. Na štvrtom mieste so siedmimi hlasmi skončili alternatívne 

spôsoby  vytvárania  animácie.  Stop  motion  získal  6  hlasov.  Zvyšné  dve  techniky 

si vyskúšali  iba  dvaja  hlasujúci.  Výsledok  potvrdzuje,  že  digitálna  animácia  je  pre 

mladých ľudí atraktívna.

Ak áno, aké druhy animácie ste vytvárali?
Flip book 10 7,70%
Kreslená animácia 12 9,20%
Cel animácia (Walt Disney) 1 0,80%
Kinestasis 2 1,50%
Stop motion 6 4,60%
Alternatívne spôsoby vytvárania animácie (pomocou 
bábik, plastelíny, piesku atď.)

7 5,40%

Digitálna 2D a 3D animácia 71 54,60%

Tabuľka 8: Ak áno, aké druhy animácie ste vytvárali?
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Obrázok 7: Ak áno, aké druhy animácie ste vytvárali?
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Ďalšou  otázkou  sme  zisťovali,  ktoré  vlastnosti  považujú  používatelia  za  dôležité. 

Na prvom mieste  sa  umiestnilo  množstvo  verejne  dostupných  študijných  materiálov 

s počtom hlasov 83. Dostupnosť materiálov je dôležitá v prípade, ak sa chce používateľ 

sám naučiť daný program používať. Väčšina firiem vlastní aj platené materiály, ktoré 

sú často kvalitnejšie ako návody vytvorené bežnými používateľmi. Na druhom mieste 

skončila možnosť rozširovať program zásuvnými modulmi s počtom hlasov 44. Táto 

vlastnosť je dôležitá nielen pri na funkcie chudobnejších programoch, pretože žiaden 

program neobsahuje všetky funkcie,  ktoré  používateľ  potrebuje  na výrobu napríklad 

špeciálnych  efektov  alebo  materiálov.  V tesnom  závese  na  treťom  mieste  skončila 

rozšírenosť  programu  v  komerčnej  sfére.  Keďže  každý  program má  iné  ovládanie, 

používateľ, ktorý si chce zarábať modelovaním či výrobou animácií, by si mal zistiť, 

ktorý program používajú potenciálni zamestnávatelia.

Ak  by  ste  sa  chystali  vytvoriť  animáciu,  čo  by  bolo  dôležité  pri  výbere 
animačného softvéru?
Nízka cena 42 32,30%
Otvorený kód 40 30,80%
Veľkosť inštalačného balíka 10 7,70%
Množstvo verejne dostupných študijných materiálov 83 63,80%
Rozšírenosť v komerčnej sfére 42 32,30%
Možnosť rozšírenia zásuvnými modulmi 44 33,80%
Možnosť prispôsobiť si vzhľad 20 15,40%

Tabuľka 9: Ak by ste sa chystali vytvoriť animáciu, čo by bolo dôležité pri výbere 
animačného softvéru?
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V nasledujúcej otázke mali hlasujúci vyznačiť, ktoré programy poznajú. Podľa toho, 

ktoré programy sú najrozšírenejšie, sme podrobnejšie vypracovali ich opis. Tiež som 

sa ich snažila odskúšať a vytvoriť príklady, nájsť materiály, rozširujúce moduly a ďalšie 

cenné informácie. Väčšina hlasujúcich patrila medzi študentov FMFI, kde sa vyučuje 

práca s Blenderom aj trueSpace. Preto odpovede na túto otázku môžu byť ovplyvnené.

Používali ste niekedy nasledujúce programy?
Autodesk 3ds max 50 38,50%
Autodesk Maya 20 15,40%
Blender 70 53,80%
Cinema 4D 7 5,40%
TrueSpace 66 50,80%
Adobe Flash 52 40,00%
Synfig Studio 2 1,50%
Pencil 4 3,10%
The Tab 0 0,00%
Nie 14 10,80%

Tabuľka 10: Používali ste niekedy nasledujúce programy?
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Obrázok 8: Ak by ste sa chystali vytvoriť animáciu, čo by bolo dôležité pri výbere 
animačného softvéru?
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V  otázke  číslo  5  sme  zisťovali,  ktoré  formáty  videa  sú  rozšírené  medzi  bežnými 

používateľmi.  Požívatelia  mohli  vybrať  viaceré  zo  6  ponúknutých  video  formátov. 

Na prvom mieste sa umiestnil formát AVI s 91 hlasmi. Za ním nasledoval formát MPEG 

s 55 hlasmi. Oba formáty sa používajú na kódovanie filmov.  Za nimi nasleduje Flash 

video  s  31  hlasmi  a  GIF  s  30  hlasmi.  Oba  formáty  sa  využívajú  predovšetkým 

na kódovanie  pohyblivých  reklám  na  internete.  Na  predposlednom  mieste  skončil 

formát  QuickTime.  V  poslednej  dobe  tento  formát  používajú  hlavne  autori  video 

návodov. Na poslednom mieste sa umiestnil formát WMV, medzi ktorého výhody patria 

malé rozmery na disku zakódovaných videí.

Ktoré formáty uprednostňujete pri ukladaní a prezeraní animácií?
AVI 91 70,00%
MPEG 55 42,30%
QuickTime 20 15,40%
WMV 16 12,30%
Flash video 31 23,80%
GIF 30 23,10%
Neviem 10 7,70%

Tabuľka 11: Ktoré formáty uprednostňujete pri ukladaní a prezeraní animácií?

59

Obrázok 9: Používali ste niekedy nasledujúce programy?
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V nasledujúcej tabuľke môžete vidieť, že v používanosti jednoznačne vedie operačný 

systém  Windows.  V  tabuľke  vidieť,  že  najnovší  operačný  systém  Windows  Vista 

sa zatiaľ s veľkým úspechom nestretol. Používajú ho iba 29 používatelia, pričom až 106 

používateľov  ostalo  pri  starších  verziách.  Na  druhom mieste  sa  umiestnil  operačný 

systém Linux,  ktorý  používa  37 hlasujúcich.  Na treťom mieste,  s  počtom hlasov  9 

skončil operačný systém Mac OS X.

Aký operačný systém používate?
Linux 37 28,50%
Mac OS X 9 6,90%
Solaris 0 0,00%
Windows 95, 98, ME 3 2,30%
Windows NT, 2000, XP 103 79,20%
Windows Vista 29 22,30%

Tabuľka 12: Aký operačný systém používate?
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Obrázok 10: Ktoré formáty uprednostňujete pri ukladaní a prezeraní animácií?
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Zastúpenie  ženského  a  mužského  pohlavia  bolo  v  ankete  vyrovnanejšie,  ako  sme 

očakávali. V Tabuľke č. 13 môžete vidieť, že v ankete hlasovalo 42 žien, čo je 32,30% a 

88 mužov,  čo  je  67,70%.  Z  toho  usudzujem,  že  záujem  o  štúdium  na  FMFI  a  o 

informatické vedy prevláda u mužského pohlavia.

Pohlavie
Žena 42 32,30%
Muž 88 67,70%

Tabuľka 13: Pohlavie hlasujúcich
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Obrázok 11: Aký operačný systém používate?
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Vek  veľkej  väčšiny  hlasujúcich  sa  pohyboval  v  rozmedzí  od  21  –  30  rokov. 

Zo 130 hlasujúcich to bolo 109 ľudí, čo tvorí 83,80%. Za nimi sa s veľkým odstupom 

umiestnili ostatné kategórie, ktoré mali od 1,50% po 5,40% hlasov. Tieto kategórie teda 

nemali veľký vplyv na výsledky ankety.

Vek
Do 12 3 2,30%
13 – 20 7 5,40%
21 – 30 109 83,80%
31 – 40 3 2,30%
41 – 50 2 1,50%
51 a viac 6 4,60%

Tabuľka 14: Vek hlasujúcich

Väčšina hlasujúcich už ukončila minimálne 1. stupeň vysokoškolského vzdelania. Ako 

vidieť  v  Tabuľke  č.  15,  zastúpené  sú  všetky kategórie.  Na druhom mieste  skončili 

hlasujúci s ukončeným stredoškolským vzdelaním s počtom hlasov 29, čo bolo 22,30% 

z celkového  počtu.  Ostatné  kategórie  majú  zanedbateľný  počet  hlasov.  Vďaka  tejto 

a predchádzajúcej  tabuľke môžeme prehlásiť,  že  väčšina hlasujúcich buď študuje na 

vysokej škole, alebo nedávno štúdium ukončila.
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Obrázok 13: Vek hlasujúcich
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Dosiahnuté vzdelanie
Základné 8 6,20%
Stredné 3 2,30%
Stredné s maturitou 29 22,30%
Vysoká škola 90 69,20%

Tabuľka 15: Dosiahnuté vzdelanie hlasujúcich

Medzi výhody internetovej ankety patrí možnosť vyhodnotiť zastúpenie internetových 

prehliadačov  bez  nutnosti  pridania  ďalšej  otázky.  Väčšina  hlasujúcich  používa 

internetový  prehliadač  Mozilla  Firefox,  čo  hovorí  o  zvyšovaní  popularity  tohto 

prehliadača u mladých ľudí. Oproti roku 2007, kedy som robila podobnú internetovú 

anketu kvôli bakalárskej práci,  kleslo zastúpenie internetového prehliadača Microsoft 

Internet  Explorer.  Rovnaký  počet  hlasov získal internetový  prehliadač  Opera,  ktorý 

sa podľa najnovších štatistík dostáva čoraz viac do povedomia používateľov.
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Obrázok 14: Dosiahnuté vzdelanie hlasujúcich
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Prehliadače
Firefox 35 26,90%
Gecko 1 0,80%
Konqueror 1 0,80%
MSIE 9 6,90%
Opera 9 6,90%
Safari 3 2,30%
Papierová anketa 72 55,40%

Tabuľka 16: Prehliadače použité pri vypĺňaní ankety

V nasledujúcej tabuľke vidieť, aké operačné systémy používali hlasujúci pri vypĺňaní 

ankety.  Tak  ako  vyšlo  z  hlasovania,  aj  tu  s  náskokom  zvíťazil  operačný  systém 

Windows  s  51 hlasmi.  Linux  s  Mac  OS  X  získali  rovnaký  počet  hlasov,  z  čoho 

usudzujeme, že operačný systém Linux používajú hlavne hlasujúci študenti buď v rámci 

predmetu vyučovaného na škole, alebo ako minoritný operačný systém.

Operačné systémy
Linux 3 2,30%
Mac OS X 3 2,30%
Windows 51 39,20%
Papierová anketa 72 55,40%

Tabuľka 17: Operačné systémy použité pri vypĺňaní ankety
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Obrázok 15: Prehliadače použité pri vypĺňaní ankety
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Obrázok 16: Operačné systémy použité pri vypĺňaní ankety
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12 Záver
Na začiatku práce som sa snažila vytvoriť prehľad existujúcich techník na vytváranie 

animácie.  Väčšinu z nich v súčasnosti  viac či  menej  nahradila  počítačová animácia. 

Preto  som  vytvorila  prehľad  najrozšírenejších  2D  a  3D  programov  na  vytváranie 

animácií. V práci oboznamujem čitateľa s postupom vytvárania animácií a formátmi, 

ktoré umožňujú vytvorené animácie ďalej distribuovať.

Súčasťou práce je aj  video,  ktoré  otváralo medzinárodné konferencie SCCG 2008 a 

2009, aj študentské semináre CESCG 2008 a 2009. Video vzniklo na ilustráciu funkcií 

programu  Blender.  Pri  jeho  výrobe  využívam  rôzne  techniky  tieňovania,  doprednú 

kinematiku, dynamické aj statické časticové systémy, animovanie objektu po cestách a 

množstvo  ďalších  funkcií.  Samozrejme  nevyužívam  všetky  funkcie,  ktoré  program 

poskytuje. Tiež som sa takýmto spôsobom oboznámila s postupom vytvárania animácií.

V  ďalšej  časti  diplomovej  práce  porovnávam  programy  na  základe  finančnej  a 

hardvérovej  náročnosti,  dostupnosti  a  samozrejme  funkcionality.  Na  uľahčenie 

porovnávania  programov  podľa  funkcií,  ktoré  poskytujú,  som  vytvorila  webovú 

aplikáciu Animatch. Obsahuje databázu siedmich 3D nástrojov na výrobu animácií a ich 

funkcií. O tomto nástroji som napísala článok (príloha č. 4), ktorý vyšiel v zborníku 

SCCG  2009  [68].  Tento  článok  bol  prezentovaný  aj  ako  plagát  na  medzinárodnej 

konferencii SCCG.

V budúcnosti chcem doplniť databázu aplikácie Animatch o ďalšie programy na výrobu 

3D animácií. Ďalej by som chcela pridať do databázy aj 2D programy a optimalizovať 

kategórie  tak,  aby  sa  dal  Animatch  použiť  na  porovnávanie  2D  a  3D  programov 

súčasne. Medzi moje ciele patrí aj vytvorenie príkladov tieňovania, porovnať veľkosti 

súborov  scén  uložených  pomocou  rôznych  programov  atď.  Ešte  by bolo  zaujímavé 

pridať  príklady vyplnený formulárov  pre  rôzne  typy osôb,  napríklad  používateľa  so 

slabým alebo zastaralým hardvérom, používateľa, ktorý chce vytvárať fotorealistické 

obrázky a animácie alebo používateľa s neobmedzenými možnosťami.
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14 Prílohy
Príloha č. 1 – Realtime and Nonrealtime Animation [53]

Realtime Animation

Initialize Timer(tstart);
do

t = Read Timer;
for each object o do Set modeling transformation: TM;o = 
TM;o(t);
Set viewing transformation: TV = TV(t);
Generate Image;

while t < tend;

Nonrealtime Animation

t = tstart; // preprocessing phase: recording
do

for each object o do Set modeling transformation: TM;o = 
TM;o(t);
Set viewing transformation: TV = TV(t);
Generate Image;
Store Image;
t += Δt;

while t < tend;

Initialize Timer(tstart) ; // animation phase: replay
do

t = Read Timer;
Load next image;
t += Δt;
while (t > Read Timer) Wait;

while t < tend;
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Príloha č. 2 – Tabuľka funkcionality 3D animačných programov

Name 3ds Max Anim8or Blender Cinema 4D Maya Softimage|XSI trueSpace

Open Source  

Price ($) 3495 0 0 995 4995 2995
0 without 

renderer

Installation size (MB) 3110 0,829 16 587 1460 500

127 

without 

renderer

Plug-ins       

Themes   

Script language      

Python   

C++

Free   

Interaction       

Layers      

Hotkeys      

Gestures 

Modifiable Interface      

Modelling       

Mesh Primitives       

Vertex Groups    

Weight Paint     

Subdivision Surfaces       

Sculpt Mode     

Curves       

Surfaces       

Text       

Meta Objects      

Scripts      

Modifiers       

Lighting       

Lamp Light       

Spot Light       

Area Lamp      
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Name 3ds Max Anim8or Blender Cinema 4D Maya Softimage|XSI trueSpace

Hemi Lamp   

Sun Lamp       

Raytraced Shadows       

Buffer Shadows       

Radiosity      

Ambient Occlusion      

Materials       

Material Preview       

Diffuse Shader       

Specular Shader       

Raytraced Reflection      

Raytraced Transparency      

Multiple Materials       

Halos    

Ambient Light      

Subsurface Scattering     

Textures       

Bump Maps       

Normal Maps      

Displacement Maps      

Procedural Textures     

Image Textures       

Animated Image 

Textures
  

Environment Maps      

Texture Plug-ins     

UV Unwrapping      

World       

Texture Background       

Mist       

Exposure   

Stars  

Physics     

Animation       

Ipo Types       
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Name 3ds Max Anim8or Blender Cinema 4D Maya Softimage|XSI trueSpace

Editing Ipo Curves       

Keyframes       

Following a Path      

Shape Keys     

Deforming by a Lattice    

Armature Objects      

Forward Kinematics      

Inverse Kinematics      

Non Linear Animation      

Mesh Skin Weighting     

Physical Simulation      

Particles      

Static Particles      

Soft Bodies      

Force Fields      

Rigid Bodies      

Fluids     

Cloth      

Dynamic Static Particles    

Rendering       

Antialiasing       

Output Formats      

Render Layers    

Perspective Rendering     

MAXScript 

Internal Renderer      

External Renderer     

Platform       

GNU/Linux   

Microsoft Windows 95, 

98, ME


Microsoft Windows XP       

Microsoft Windows 

Vista
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Name 3ds Max Anim8or Blender Cinema 4D Maya Softimage|XSI trueSpace

Mac OS X    

Sun Solaris 

Java

Computer Environment       

32-bit Architecture       

64-bit Architecture     

Full Multithreading  

Multithreading 

Rendering
    

OpenGL     

Direct 3D   

Direct Input 

Anim8or Scripting 

Language


Goniometric Light    

Game Engine 

Textured Light      

Import Formats      

Motion Capture (.bvh)     

VRML 1.0 (.wrl)     

Motion Capture (.c3d) 

3DS max (.3ds)      

Collada (.dae)   

Wavefront (.obj)      

Multiresolution    

Motion Capture (.htr) 

Motion Capture (.trc) 

Caustics     

Material Database    

Model Database    

Hair Styling Tool      

Directional Light  

C.O.F.F.E.E. 

Muscles   
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Name 3ds Max Anim8or Blender Cinema 4D Maya Softimage|XSI trueSpace

Wrap Deformer   

High Dynamic Range 

Images
    

Flash (.swf)  

MEL 

Sound Integration    

Depth of Field     
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Príloha č. 3 – Skriptovacie jazyky

Anim8or

float $factor;
$factor = 3.0;  /* use a suitable value */
$scale = 1 + $factor * time; /* increases uniformly, starting 
with 1 */

Blender

import Blender
from Blender import NMesh
from Blender.BGL import *
from Blender.Draw import *

import math
from math import *

# Polygon Parameters
T_NumberOfSides = Create(3)
T_Radius = Create(1.0)

# Events
EVENT_NOEVENT = 1
EVENT_DRAW = 2
EVENT_EXIT = 3

3ds Max

dependsOn $Point01 $Point02
rag = (color 100 100 100)
dis = (distance $Point01 $Point02)
rag.hue = (50 - dis) + 90 
rag.saturation = 255
rag.value = 255
$test_sphere.material.Diffuse = rag

[1, 1, 1]
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Maya

string $newName = "Our_New_Name";

string $removeMat[] = {"lambert1", "particleCloud1", 
"initialShadingGroup", "initialParticleSE"}; 
string $materials[] = stringArrayRemove($removeMat,`ls -mat`);

for($material in $materials){ 

      print $material; 
      rename $material $newName;

      print ("Renamed material : " + $material + "\n");
}
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Príloha č. 4 – Animation Authoring Comparison [68]

81



82


	1 Úvod
	2 História
	2.1 Thaumatrop
	2.2 Fenakistoskop
	2.3 Zoetrop a praxinoskop
	2.4 Flip-book
	2.5 Kamera a projektor
	2.6 Digitálna animácia

	3 Techniky animácie
	3.1 Vystrihovaná animácia
	3.2 Time-lapse
	3.3 Pixilácia
	3.4 Kinestasis
	3.5 Celuloidná animácia
	3.6 Animácia divadelných bábok a modelov
	3.7 Rotoscoping
	3.8 Motion Capture (mocap)
	3.9 Digitálna animácia

	4 Formáty
	4.1 MPEG-4
	4.2 QuickTime
	4.3 AVI -  Audio Video Interleave
	4.4 WMV - Windows Media Video
	4.5 SWF -  ShockWave Flash
	4.6 JPEG - Joint Photographic Experts Group
	4.7 PNG - Portable Network Graphics
	4.8 GIF - Graphics Interchange Format
	4.9 BMP - BitMaP
	4.10 SVG – Scalable Vector Graphics

	5 Knižnice
	5.1 OpenGL
	5.2 DirectX

	6 Výrobný proces
	6.1 Príbeh
	6.2 Dizajn
	6.3 Storyboard
	6.4 Modelovanie
	6.5 Animovanie
	6.6 Postprodukcia
	6.7 Distribúcia
	6.8 Softvér
	Celtx


	7 2D animácia
	7.1 Synfig Studio
	7.2 Adobe Flash
	7.3 Toon Boom Studio
	7.4 The Tab
	7.5 KToon
	7.6 Pencil

	8 3D animácia
	8.1 Anim8or
	8.2 Autodesk 3ds Max
	8.3 Autodesk Maya
	8.4 Autodesk Softimage XSI
	8.5 Blender
	8.6 Cinema 4D
	8.7 Lightwave 3D
	8.8 trueSpace

	9 Výroba videa v Blenderi
	9.1 Scenár
	9.2 Storyboard
	9.3 Modelovanie
	9.4 Časticový systém
	9.5 Materiály
	9.6 Textúrovanie
	9.7 Osvetlenie
	9.8 Špeciálne efekty
	9.9 Kamera
	9.10 Animovanie
	9.11 Renderovanie
	9.12 Kompozícia
	9.13 Prípadová štúdia: Otváracie video SCCG

	10 Metodika porovnávania
	10.1 Cena
	10.2 Platformy
	10.3 Požiadavky na hardvér
	10.4 Rozšírenosť
	10.5 Funkcionalita
	3ds Max
	Blender
	trueSpace
	 Anim8or

	10.6 Skriptovacie jazyky
	10.7 Animatch

	11 Výsledky ankety
	12 Záver
	13 Zdroje
	14 Prílohy

