UNIVERZA V LJUBLJANI
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

DIPLOMSKO DELO

BLAŽ HRIBAR

Ljubljana, 2015

UNIVERZA V LJUBLJANI
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA
ODDELEK ZA TEKSTILSTVO, GRAFIKO IN OBLIKOVANJE

RAZVOJ 3D-LIKA

DIPLOMSKO DELO

BLAŽ HRIBAR

LJUBLJANA, september 2015

UNIVERSITY OF LJUBLJANA
FACULTY OF NATURAL SCIENCES AND ENGINEERING
DEPARTMENT OF TEXTILES, GRAPHIC ARTS AND DESIGN

DEVELOPMENT OF A 3D CHARACTER

DIPLOMA THESIS

BLAŽ HRIBAR

LJUBLJANA, September 2015

PODATKI O DIPLOMSKEM DELU
Število listov: 51
Število strani: 35
Število slik: 38
Število literaturnih virov: 20
Število prilog: 6

Študijski program: Grafična in medijska tehnika

Komisija za zagovor diplomskega dela:
Predsednik: izr. prof. dr. Stanislav Praček
Mentor: v. pred. mag. Andrej Iskra
Član: izr. prof. dr. Helena Gabrijelčič Tomc

Ljubljana, .................................

iii

IZVLEČEK
Namen diplomskega dela je prikazati razvoj 3D-lika, ki bi bil primeren za implementacijo v
igralne sisteme. Delo zajema kratek opis začetka razvoja 3D-industrije ter predstavitev in
teoretično razumevanje osnov kiparjenja znotraj programa ZBrush. Dodatno je opisan tudi
sam uporabniški vmesnik, ki je ključnega pomena za vsakega začetnega uporabnika
programa. Opisi postopkov so izvedeni med samo izdelavo 3D-modela. Sprotno delo je
zabeleženo znotraj same diplomske naloge v skopu praktičnega dela, v katerem so podrobneje
razloženi procesi izdelave delov telesa. Koraki, ki so se zdeli ključnega pomena za
razumevanje načina dela, so označeni s slikovnim gradivom in opisom. Sledi povzetek
najpogosteje uporabljenih orodij ter čopičev za kiparjenje, katerih učinki so prav tako
ponazorjeni na samem 3D-modelu. Nekatere slabosti, predvsem nepoznavanje drugih
programov za nadaljni razvoj lika, so onemogočale željen rezultat – lik, primeren za vgradnjo
v sistem za razvoj video iger. Slabosti niso predstavljale ovire, zato smo se skušali s 3Dmodelom lika čim bolj približati željenemu cilju.
Ključne besede: 3D-lik, ZBrush, digitalno kiparjenje, izdelava modela, 3D-industrija
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ABSTRACT
The intention of diploma thesis was to show the process of developing a 3D character suitable
for implementation into game development engine. It covers a short summary of beginning of
the 3D industry as well as presentation and theoretical understanding of digital sculpting
within the ZBrush program. Additionally, a user interface is described which is crucial for
every beginner digital sculptor to understand. The descriptions of procedures were executed
during the process of 3D development itself. Ongoing work is recorded within the diploma
thesis which detailed step-by-steps are included in the practical part of the document. Pictures
attached in this document show the main steps of making the 3D model. The summary of
most commonly used 3D brushes and their effects on 3D mesh followed right after
completing the model development. We faced problems during the process, mostly regarding
the ignorance of knowledge needed for further development od 3D model. Those were not
taken as an obstacle, instead, we wanted to get as close to the wanted result as we possibly
could.
Key words: 3D character, ZBrush, digital sculpting, model creation, 3D industry
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1 UVOD
Namen diplomskega dela je preučiti funkcije programa za digitalno kiparjenje in poligonsko
modeliranje ZBrush ter z uporabo palete orodij za 3D-oblikovanje realizirati in v 3D-prostoru
upodobiti lik. Z izdelavo diplomske naloge je prikazan poizkus približanja profesionalni ravni
produkcije 3D-lika, namenjenega industriji računalniških iger. Z uporabo programov naprednejše
generacije za digitalno kiparjenje bo upodobljen fantazijski lik imenovan orc.
Lik smo skušali izdelati v skladu z običajnim delokrogom v igralni industriji. Končni lik naj bi
bil optimiziran za 3D-animacijo in vkomponiranje v napredne računalniške sisteme za razvoj
video iger. Težava, ki se lahko pojavi med izdelavo lika, je pomanjkljivo znanje uporabe
programov, s katerimi bi lahko lik dokončno razvili po standardih industrije video iger, da bi bil
ta primeren za vgradnjo v igralne sisteme. Da bi rešili omenjeno težavo, smo se odločili za
učenje programa ZBrush prek spletnih dokumentov in video posnetkov, s pomočjo katerih bi se
lahko najbolj približal izdelku, da bi bil primerljiv z liki v današnjih video in računalniških igrah.
Idejo o razvoju lika smo dobili skozi obdobja igranja vse naprednejših računalniških iger.
Napredek tehnologije in programov za ustvarjanje iger in 3D-modeliranje smo spremljali od
razvoja iger z najnižjo resolucijo do fotorealističnih. Lik, ki ga bomo upodobili, izhaja iz igre
Gothic. Fantazijske like, kot je ork (ang. orc), najdemo tudi v eni najbolj priljubljenih triologij,
Gospodar prstanov.
Želja po ustvarjanju fantazijskih 3D-modelov je po dolgem času prišla na vrsto in lotili smo se
izdelave 3D-modela orka, ki temelji na naših idejah.
V nadaljevanju diplomskega dela bo opisan program ZBrush – njegove lastnosti in orodja ter
potek izdelave 3D-lika.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 3D-industrija
»Video igre so zakoreninjene v naši kulturi,« so besede Michael D. Gallagherja, predsednika in
izvršnega direktorja združenja Entertainment Software Associaton. Gre za eno največjih
združenj ustvarjalcev računalniških in video iger. Člani združenja so največji globalni ustvarjalci
iger, kot so EA Games, Ubisoft, Playstation in drugi [1]. Začetek razvoja video iger sega v leto
1952, ko britanski računalniški inženir A. S. Douglas ustvari prvo dokumentirano računalniško
igro, vendar ta ni dostopna širšemu krogu uporabnikov. Prva enostavna 2D-igra je dosegla
tržišče šele leta 1971 in predstavlja začetek revolucije razvoja računalniških in video iger. Že dve
leti kasneje namreč izide prva 3D-igra Maze War in takoj za njo tudi igra, ki že uporablja
poligone v 3D-prostoru, imenovana Spasim. Ta je hkrati tudi prva internetna igra, namenjena
večim igralcem [2].
Z razvojem tehnologije se je razvijala tudi industrija računalniških in video iger, hkrati pa je
raslo tudi število uporabnikov in prihodki industrije. Leta 2013 video igre igra že več kot
milijarda uporabnikov, katerih povprečna starost je danes 37 let, izdatki pa so namreč znašali kar
65 milijard dolarjev [3]. Ta številka naj bi v prihodnjih letih upadla zaradi nekoliko
upočasnjenega razvoja tehnologije in iger.
Z uporabo različnih programov za 3D-oblikovanje dobimo različne rezultate. V 3D-industriji
poznamo dve glavni kategoriji oblikovanja v 3D-prostoru: poligonsko modeliranje in digitalno
kiparjenje. Pri obeh gre za isti princip, toda pristop je drugačen. Obe kategoriji omogočata
oblikovanje mreže z manjšo ali večjo gostoto, razlika pa je v tem, kateri program omogoča
hitrejši delokrog. Programi, namenjeni poligonskem modeliranju, imajo na voljo večji izbor
orodja za upravljanje manjše površine mreže, toda to ne pomeni, da niso zmožni upravljati večje
količine podatkov. Tukaj pride na vrsto digitalno kiparjenje, ki mu to ni tuje. Z orodji za
preoblikovanje nudi hitrejše in natančnejše delo.
Poligonsko modeliranje se največkrat uporablja v industrijskem oblikovanju. Naj bo to najvišja
stavba ali majhen vijak, v obeh primerih gre za upodabljanje umetno ustvarjenih površin. Z
modeliranjem, kjer imamo opravka z večjimi poligoni, imamo večji nadzor nad obliko predmeta,
medtem ko pri digitalnem kiparjenju lažje ponazarjamo organske oblike in detajle, saj imamo tu
večje število manjših poligonov. V to kategorijo spada oblikovanje človeka, stvora, izmišljenih
likov ipd. Vse to sta zmožni upodobiti obe vrsti tehnike, toda ima vsaka svoje prednosti.

2

2.2 Digitalno kiparjenje in razumevanje osnov
Med učenjem digitalnega kiparstva imamo koristi od istih tradicij in načel, ki so stoletja vodila
tradicionalne kiparje. Risanje in slikanje sta temeljni umetniški lekciji, ki se prav tako nanašata
kiparjenje, uporabni pa sta tudi na računalniku. Bodisi modeliramo princeso, vesoljca, bojevnika,
konja ali abstraktno obliko, so naše primarne lastnosti in pravila kiparjenja vedno ista. Tukaj
govorimo o treh glavnih kategorijah [4]:
-

Gesta/drža
Oblika
Razmerja ali proporci

Gesta/drža predstavlja dinamično krivuljo podobe. V pravem slikarstvu so te linije zrisane na
hitro in ni nujno, da vedno predstavljajo kočno obliko in oris lika. Primer skic takšnih linij je
ponazorjen na sliki 1. Bistvo uporabe teh krivulj je upodobitev ritma in gibanja telesa.
Pomagamo si lahko s skicirko, v katero zarišemo ritem podobe ter si s tem urimo pogled in
razumevanje poteka krivulj in kako le-te vplivajo na končno podobo. S tem krepimo znanje
uporabe veščin, potrebnih za izvedbo lika, ko rišemo z domišljijo.

Slika 1: Drže telesa [5]

Drža je izvor življenja ilustracije ali skulpture. Če je drža slaba, je lik težko vpeljati v kasnejši
proces predelave in dodajanja podrobnosti, ker je že na prvi pogled opazno, da je nekaj narobe s
postavitvijo. Z uporabo močne in očitne drže lik dobi življenje, mi pa ga dojemamo kot privlačen
in živ model.
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Blizu drže se giba tudi koncept ritma, ki združuje vlogi dinamičnih in statičnih krivulj v telesu.
Naj bo trkalo na vratih, pošast ali človek, drža je osnovni pojem, ki naredi lik zanimiv.
Čeprav so programi ustvarjeni za upodabljanje natančnih in kompleksnih podrobnosti, je oblika
vedno primarna skrb. Veliko kiparjev prehitro dodaja podrobnosti, medtem pa spregleda
pomembnost silhuete lika, anatomije in strukture modela. Za primer vzemimo kip
Michelangelevega Davida, ki je odličen primer mojstrske skulpture. Na telesu nima niti ene pore
ali gube. Upodablja živo bitje, ujeto v neživem materialu.
Tako se ZBrush razlikuje od ostalih programov za 3D-kiparjenje – je najboljši program, ki je
zmožen prikazati pravilno osvetlitev podrobnosti na površju modela, senc in prehodov le-teh.
Oblika se navezuje na silhueto modela in videz. V risarstvu in slikarstvu to nakazujejo z
neposrednim dodajanjem svetlobe in senc na določene dele lika, vse od primarne svetlobe na
telesu, do srednjih odtenkov svetlobe pa do središča sence. V kiparjenju umetnik ustvarja
odtenke in vrednosti z urejanjem jakosti svetlobe in površja, na katerega pade svetloba in s tem
tudi odda senco, brez katere lik nima podobe. Če v programu odstranimo vse sence in svetlobo,
ki pada na lik, ostane samo silhueta modela, kot je to prikazano na sliki 2. Priporočljivo je imeti
v mislih, da se oblike, ki jih naredimo na modelu s pomočjo različnih orodij, na koncu izkažejo
kot rezultat padanja svetlobe in senc.

Slika 2: Silhueta zgornjega dela telesa z osvetljavo in brez nje [6]

Med kiparjenjem je pomembno imeti v mislih, da se delo začne pri grobih, velikih ploskvah in
oblikah. Tako kor slikar, ki osenči in osvetli platno v večji količini, šele nato dodaja manjše
4

podrobnosti, tudi kipar začne z velikim in konča z dodajanjem manjših ploskev. Prav tako se
osredotočimo na osnovno obliko modela, s katero lažje organiziramo razporeditev detajlov.
Končni izdelek je lahko zelo kompleksen, toda v resinici se ga je umetnik lotil z zgoraj opisanim
postopkom kiparjenja. Potek postopnega dodajanja podrobnosti na osnovno ploskev je
ponazorjen v sliki 3.

Slika 3: Proces kiparjenja [6]

Modeliranje kompleksnih struktur in površin si lahko olajšamo s tehniko, imenovano analiza
ploskev. Med procesom si lahko pomagamo s predstavo same ploskve brez detajlov. Na model si
začrtamo vsako večjo ploskev posebej, jih ločimo in obdelujemo eno za drugo. Ploskve se
morajo med seboj tudi smiselno povezovati, za kar so ključnega pomena proporci.
Razmerja se navezujejo na odnose med celotno velikostjo modela in posameznih delov (primer:
razmerje med človeškim telesom ter rokami in nogami). V primeru, da se ukvarjamo z izdelavo
človeškega telesa, moramo le-te razumeti, če želimo ohraniti pravo podobo človeka. Z veliko
količino dostopnih vodičev in smernic lahko sestavimo pravilno obliko človeškega telesa.
Michelangelo je pogosto uporabil figuro osmih glav, medtem ko je trenutni trend uporabiti
merilo s sedmimi glavami in pol, kot je prikazano v sliki 4.
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Slika 4: Proporci človeškega telesa [7]

Zapisanih pravil o razmerjih ni, kar zahteva dobro razumevanje telesnih proporcev in
ustvarjalnost vsakega uporabnika, ki se namerava lotiti upodobitve lika. Z uporabo manjše glave
in večjega telesa lahko liku dodamo atribut moči, z ravno obratno kombinacijo pa je lik videti
smešno in igrivo. Primerjava razmerij med velikostjo telesa in glave je prikazana v sliki 5.

Slika 5: Razmerje glava : telo [8][9]
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2.3 Uporabljen program in njegove funkcije - ZBrush
Najboljši progami za digitalno kiparjenje so: [10]:
-

ZBrush (Pixologic, cena: 795 dolarjev)

-

Mudbox (Autodesk, cena: 425 funtov)

-

Cinema 4D (Maxon, cena: 3040 funtov)

-

Modo (The Foundry, cena: 599 funtov)

-

3D Coat (Pilgway, cena: 379 dolarjev)

-

Blender (Blender, cena: zastonj)

-

Sculptris (Pixologic, cena: zastonj)

Za program ZBrush smo se odločili predvsem zato, ker predstavlja izziv. Kljub nekaterim
negativnim komentarjem na spletu o težavnosti programa, predvsem za začetnike, si nismo
premislili. Program, četudi vsebuje nešteto funkcij in orodij, je dokaj razumljiv, čeprav smo si pri
njegovem odkrivanju pomagali z vodiči. Po uvodnih urah učenja programa je uporabnik
seznanjen z osnovnimi funkcijami in orodji, kar mu omogoča svobodo pri ustvarjanju in kasneje,
po lastnih izkušnjah, užitek.
ZBrush je program za digitalno kiparjenje, ki izmenjuje uporabo 3D in 2.5D-prostora za
modeliranje, teksturiranje in barvanje. 2.5D-prostor je izraz, uporabljen v igralni industriji, ki s
pomočjo zaporedja 2D-grafičnih projekcij simulira prikaz, da se objekt nahaja v 3D-prostoru, ali
prikaz igre, ki je sicer omejena z dvema dimenzijama in ima prirejen kot kamere, da je videti kot
3D-prostor [11]. Spodnja slika ponazarja igro Lincity, upodobljeno v 2.5D-prostoru.
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Slika 6: Prikaz igre Lincity v 2.5D-prostoru
Program uporablja lastno funkcijo imenovano »pixol«, ki vsebuje X in Y lokacijo na sceni in
barvne vrednosti. Vsebuje še lastnosti osvetljevanja, materiala in globino za vse elemente, ki so
na zaslonu. Sorodne datoteke znotraj ZBrush programa vsebujejo »pixol« informacije, vse dokler
se jih ne izvozi v 2D-format (npr. JPEG ali PNG formati), s čimer se izgubijo vse informacije
[12].
Program je razvilo podjetje Pixologic Inc, ki sta ga ustanovila Ofer Alon (poznan pod imenom
»Pixolator«) in Jack Rimokh. Program je bil leta 1999 predstavljen širši javnosti na letni
konferenci za računalniško grafiko SIGGRAPH (Special Interest Group on GRAPHics and
Interactive Techniques). Demo verzija 1.55 je bila razvita in na voljo leta 2002, naslednja
različica 3.1 pa leta 2007. Program se je hitro razvijal, trenutno je tako na voljo verzija programa
4R7 (od januarja 2015). Program vsebuje tako imenovano funkcijo »GoZ« (»Go ZBrush«), ki
uporabnikom omogoča združitev tega programa z ostalimi program za 3D-oblikovanje
(Autodesk Maya, Autodesk 3ds Max, Cinema 4D idr.). S to združitvijo so pospešili proces
izdelave 3D modela, saj so prehodi med ZBrushem in ostalimi programi nemoteči in hitri.
Ta funkcija je bila ustvarjena z namenom, da uporabniki urejajo modele v različnih programih,
saj imajo nekateri programi funkcije, ki je drugi nimajo. Tako se delokrog pospeši in pri delu
nastaja manj težav [12].
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Program za izdelavo modelov visoke resolucije in kvalitete (liki dosežejo lahko tudi do 40
milijonov poligonov in več) za uporabo v raznih filmskih produkcijah, video in računalniških
igrah ter animacijah uporabljajo umetniki v mnogih podjetjih s področja razvoja iger. ZBrush
uporablja dinamično resolucijo, ki omogoča globalno ali lokalno spreminjanje modela. Program
omogoča tudi izdelavo srednje do visoke stopnje upodobitve detajlov, kateri so bili v prejšnih
različicah programov upodobljeni s pomočjo barvanja v preslikavah (v grafiki pojem, ki s
pomočjo osvetljevanja in senčenja simulira razpoke, vdolbine in gube na površju 3D-modela).
Rezultat tako imenovane »bump map« je na videz razgibano površje, čeprav je mreža modela v
resnici nespremenjena. Končno mrežo z veliko detajli lahko izvozimo v mrežo z manjšim
številom detajlov, v kateri se ti ujamejo. Rezultat procesa je na videz nizkoresolucijska mreža, ki
vsebuje vse detajle visokoresolucijske mreže, kot prikazuje slika 7.

Slika 7: Nizkoresolucijska slika z detajli visokoresolucijske mreže [13]
Ko je objekt končan, ga lahko projiciramo v ozadje scene in tako nastane 2.5D-podoba (objekt
lahko tudi naknadno oblikujemo in spreminjamo). Delo nato nadaljujemo z izdelavo novega
modela, ki ga lahko uporabimo v istem dokumentu. Ta funkcija omogoča neoteženo delo, čeprav
imamo opravka z dokumentom, ki vsebuje veliko količino informacij in detajlov.
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2.4 Uporabniški vmesnik
Uporabniški vmesnik programa ZBrush sestavlja 13 elementov. S pomočjo slike 8 bomo
predstavili in razložili posamezne elemente uporabniškega vmesnika in povzeli nekatere njihove
funkcije [14].

Slika 8: Uporabniški vmesnik [14]
(1) ZBrush okno
Elementov se ne da razdružiti in premakniti izven okna, toda večino gumbov in funkcij je
mogoče razporediti po svoji izbiri.
(2) ZBrush delovna površina
Tako kot večina programov za urjejanje 2D-dokumentov ima tudi ZBrusheva delovna površina
dimmezije, le da so te v enoti »pixol«.
Delovni prostor lahko vsebuje 2D, 2.5D ali 3D-elemente, s katerimi lahko upravljamo znotraj
prostora. Prostor sam po sebi ni tridimenzionalen, zato uporabnik ne more obračati kamere in s
tem pogleda na model. To je najlažje ponazoriti s primerom. Ko se nahajamo v hiši in gledamo
skozi okno, ki gleda v 3D-prostor, objekte zunaj hiše lahko obračamo v treh dimenzijah, okna
samega pa se ne da premakniti. To je ključni element za razumevanje programa in ob enem
razlog, zakaj ZBrush lahko obdeluje milijone poligonov sproti.
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(3) Leva in desna orodna vrstica
Paleti sta na skrajni levi in desni strani okna ter lahko vsebujeta enega ali več zavihkov z orodji
hkrati. Če želimo zapreti paleto in si s tem povečati delovni prostor, lahko kliknemo na ločnik.
Uporabnik si lahko vrstice po svojih željah preuredi in doda želena orodja iz menijskih vrstic z
orodji na vrhu okna.
(4) ZBrush palete
ZBrush s pomočjo palet organizira posamezna orodja, njihove značilnosti in parametre. Na
primer paleta »Tool« vsebuje vse značilnosti in parametre, ki se tičejo prostora z vsemi aktivnimi
modeli znotraj programa. Urejene so na vrhu okna po abecednem redu, takoj pod vrstico z
imenom programa (drugi programi imajo na tistem mestu meni). Program omogoča tudi sestavo
svoje prilagojene palete.
(5) Podpalete
Podpalete vsebujejo parametre, poteze, operacije, s katerimi lahko vpivamo na obnašanje 3Dmodela ali pa na sam potek dela. Tudi podpalete lahko razporejamo po lastni izbiri. Nekatere
podpalete so odvisne od operacij, ki jih izvajajo na trenutnem modelu. V primeru, da primitivno
telo (kocko) spremenimo v obdelovalno mrežo, nam bodo parametri za urejanje osnovnih
lastnosti primitivnih teles izginili.
(6) Pojavno okno
Ko kliknemo na določene elemente na uporabniškem vmesniku, se prikaže pojavno okno, ki
vsebuje funkcije, vezane na izbran element. Na sliki zgoraj vidimo pojavno okno orodja za
različne načine nanašanja podrobnosti na 3D-model. Ostali pomembni elementi znotraj
uporabniškega vmesnika, kot so 3D-oblikovalna orodja, poteze, prosojne maske in slikovne
teksture, imajo isti način pojavljanja pojavnega okna.
(7) ZScript/okno z vodiči
Zavihek je na dnu okna ter vsebuje vodiče po programu in terminal za pisanje skript.
(8) Časovnica/časovni trak
Bistvena je za ustvarjanje animacij in shranjevanje pogledov na model iz različnih kotov. Po
privzetih nastavitvah je časovnica skrita.
(9) Naslovna vrstica
Je na vrhu delovnega okna. Na levi strani se nahaja različica programa ZBrush, identifikacijska
številka strojne opreme (ne izpostavlja občutljivih podatkov) in poraba spomina RAM. Na desni
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strani so različni vzorci uporabniškega vmesnika, med katerimi lahko izbiramo svoje vzorce ali
tiste, ki so jih dodali drugi uporabniki.
(10) Zgornja polica
Vsebuje glave bližnjic za obdelavo modelov. To območje vključuje vse elemente, ki jih
uporabnik redno uporablja za predelavo ali barvanje modela: način urejanja, premikanja,
spreminjanja velikosti, rotacije modela, dodajanje in odstranjevanje podrobnosti, velikost in
hrapavost/jakost čopiča za obdelovanje mreže in ostale elemente.
(11) Leva polica
Na njej so glavne bližnjice za kiparjenje in barvanje elementov: čopiči za skulpturiranje, poteze,
prosojne maske, teksture, materiali, kapalka itd.
(12) Desna polica
Vsebuje drsnike, ki vplivajo na delovni prostor in sam 3D-model. Zgornji del se nanaša na
upravljanje delovne površine (približevanje/oddaljevanje, pomikanje po prostoru, itd.), spodnji
del pa vsebuje lastnosti, s katerimi vplivamo na 3D-objekt: povečava objekta, rotacija,
premikanje, vidnost mreže, opaciteta, žični model, perspektiva itd.
(13) »The Light Box« okno
Knjižnica, s katero dostopamo do materialov in orodij, ki so na našem računalniškem disku.

2.5 Značilnosti programa
ZBrush program ima na voljo velik izbor orodij za kiparjenje modelov in poligonskih mrež.
Najpogosteje uporabljena orodja so [12]:
- 3D orodja
Začetna različica programa vsebuje osnovnih trideset 3D-orodij za modeliranje, z možnostjo
nadgraditve in dodajanja novih. Orodja sestavljajo različne lastnosti, ki se med seboj razlikujejo
– trdota poteze, neskončne oblike potez, dodajanje prosojnih mask, ki ustvarjajo edinstveno
obliko potez orodja.
- Polypaint ali poligonsko barvanje
Uporabniku omogoča neposredno nanašanje barve na mrežo brez uporabe slikovnih tekstur.
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- Ilustracija
Možnost risanja v 2.5D-prostoru s pomočjo »pixol« tehnologije, ki shranjuje vse informacije v
posameznem pikslu v aktivnem dokumentu.
- Transpose tool ali orodje za preoblikovanje in premikanje modela
Podobna funkcija kot v drugih programih, ki uporabljajo model skeleta/okostja za gibanje
posameznega dela modela, le da ZBrush to omogoča brez uporabe okostja. Program vsebuje tri
funkcije: premik, rotacija in povečava modela oziroma dela mreže.
- ZSpheres ali Z-krogle
Uporabnik lahko s pomočjo »ZSpheres« oblikuje osnovno obliko modela, z možnostjo dodajanja
novih Z-krogel, iz katerih lahko tvorimo mrežo, primerno za oblikovanje in deformacijo.
- DynaMesh ali dinamična mreža
Funkcija, ki generira obstoječo mrežo z novo porazdelitvijo poligonov (število poligonov ostane
isto). S tem model ohrani obliko, le da se s tem izognemo raztegovanju mreže.
- Fibermesh ali vlaknasta mreža
Omogoča rast gostejše poligonske mreže iz določenega segmenta 3D-modela, ki ponazarja
objekte z izredno tanko struktruo (lasje, dlaka, trava idr.).
- ZRemesher ali funkcija za preureditev mreže
S pomočjo drsnikov nam sistem avtomatsko naredi novo topologijo glede na originalno mrežo.
Nova topologija modela je čistejša in enakomernejša. Ta proces je lahko voden s strani
uporabnika, ki označi dele modela, na katerih želi ohraniti ali povečati število poligonov za večji
nadzor nad spremembo mreže ali ohranjanje detajlov.
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3 PRAKTIČNI DEL – REALIZACIJA
V tem poglavju bomo opisali postopek modeliranja delov telesa. Okončine sestavljajo različni
segmenti posameznega dela telesa, ki jih med sabo vežejo mišice in vezi. Predstavili bomo
glavne mišice, ki poskrbijo, da posamezni deli telesa pridejo do izraza. Poglavje bomo začeli s
predstavitvijo ustvarjanja roke po korakih. Roka se nato veže na trup, ta pa se nadaljuje v spodnji
del telesa - noge, in zaključili s predstavitvijo oblikovanja glave in obraza.
Telo z vsemi združenimi deli bomo predstavili v t-pozi, ki je osnovna postavitev lika, iz katere
model nadalje preoblikujemo v privlačnejšo pozo. S tem 3D-modelu vdihnemo življenje in
dodamo karakter, kar je dobro ponazorjeno v sliki 9.

Slika 9: Začetna t-poza in končna poza modela [15]

Ko je model postavljen, je pripročljivo pregledati še glavne mišice in njihovo obnašanje glede na
pozicijo dela telesa. V primeru, da ima lik pokrčeno roko, mu je smiselno povečati biceps zaradi
anatomije in delovanja mišic. Med izdelavo smo si pomagali s priročniki in videi, ki ponazarjajo
delovanje in lokacije glavnih mišic [16].
Končnemu modelu telesa bomo nato dodali nekaj oblačil, dodatkov, orožje in podstavek, na
katerem bo stal. Sledilo bo barvanje lika s pomočjo funkcije Polypainting (barvanje poligonov)
in dodajanje materialov za vsak del lika. Materiali, ki vplivajo na končni izgled lika, vsebujejo
različne lastnosti, kot so odboj svetlobe, hrapavost (navidezna razgibanost materiala), prosojnost,
barvni odtenki itd.
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Slike, ki se nahajajo spodaj, so nam služile kot izhodišče pri izdelavi 3D-lika.

Slika 10: izhodišče za zamisel trupa in glave [17] [18]

Slika 11: izhodišče za končno držo modela [19]
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3.1 Roka
Slika 12 prikazuje postopek izdelave roke. Začeli smo s kroglo, ki smo ji povečali gostoto mreže
s funkcijo DynaMesh. To nam je omogočilo spreminjanje topologije mreže, ne da bi s tem
vplivali na število poligonov. Kroglo smo oblikovali v osnovni položaj in obliko roke ter ji pri
tem dodali dlan in palec. Ker smo roko priključili telesu v rami, smo ji dodali nekaj mišic v
zgornjem delu rok (deltoid ali trikotna mišica). Pod njo se na hrbtni strani nadaljuje skupina
mišic, imenovanih triceps in biceps. V naslednjem koraku smo z orodjem za rotacijo roko rahlo
upognili in ji s tem spremenili prisiljeno, iztegnjeno držo. Začeli smo z dodajanjem mišic
upogibalk in iztegovalk na podlahtni kosti, s katerimi je roka začela pridobivati obliko. Del dlani,
kjer naj bi bili prsti, smo odrezali in s pomočjo maskiranja iz ravne površine izvlekli kazalec ter
mu dodali členke. Z orodjem za premikanje in spreminjanje velikosti smo ga kopirali in ga
postavili na mesto, kjer so ostali prsti. Pri dupliciranju prstov se mreža spremeni v objekt tako,
da je potrebno mreže združiti s pomočjo funkcije DynaMesh. Ta je združila vse prste z dlanjo in
s tem spremenila gostoto mreže. Razmerje med prsti je bilo videti nepravilno, zato smo
nepravilnosti s krajšanjem in preoblikovanjem prstov odpravili.

Slika 12: Oblikovanje roke
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3.2 Telo
Spodnja slika prikazuje postopek izdelave trupa. Iz krogle smo z orodjem za premikanje mreže
(Move tool) naredili osnovno obliko ter za lažje razumevanje razmerij dodali vrat in rame. Med
izdelavo smo naleteli na težavo. Tam, kjer ima krogla pola (v tem primeru na prsnem košu), je
nastalo zgoščeno in opazno težavno mesto združevanja mreže v središče. Z vsako potezo okoli
pola se je situacija slabšala, zato smo uporabili DynaMesh, ki je mrežo po celotnem trupu
enakomerno porazdelil in odpravil nevšečnosti. Lotili smo se trebušnih in prsnih mišic. Pomagali
smo si s funkcijo zrcaljenja okoli želene osi (X, Y ali Z) in tako oblikovali samo eno stran trupa,
kajti druga polovica se je s pomočjo zrcaljenja oblikovala samodejno. Nato smo na zadnjo stran
dodali nekaj hrbtnih mišic in ob straneh dodali vidne kosti prsnega koša. Na tej točki smo
izklopili pomoč zrcaljenja, ker smo bili zadovoljni z osnovno obliko in smo se lotili asimetrije
trebušnih in prsnih mišic. Te smo z rahlimi, toda vidnimi vdolbinami med vsako mišico
(predvsem na trebuhu) in snopom mišičnih vlaken (zareze na prsih) naredili bolj čvrste in
izoblikovane. Hrbtu smo dodali osnovno obliko široke hrbtne mišice (stranske mišice pod
pazduho) in trapezoida, ki sta pod vratom in segata vse do širokih hrbtnih mišic. Z nadaljnjim
dodajanjem manjših podrobnosti je hrbet postajal bolj resničen.

Slika 13: Oblikovanje telesa
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3.3 Noge
Izdelava nog je podobna izdelavi rok, saj tudi noge sestavljajo trije glavni deli – stegno, golenica
in stopalo. Z orodjem za premikanje smo izvlekli stegno, naredili pregib, nadaljevali z golenico
in končali s stopalom. Nato smo popravili razmerja med zgornjim in spodnjim delom noge ter
povečali stopalo. Stopalu se še nismo posvečali, kajti nanj bomo kasneje pritrdili povoje. Prstov
smo se lotili pozneje, ko so bili povoji že aplicirani na stopalo, ker smo šele takrat videli, koliko
truda je treba posvetiti odkritemu delu. Zgornjemu delu noge smo dodali vidne stegenske mišice,
koleno in mečne mišice na spodnjem delu. Ko smo bili zadovoljni z rezultati, smo dodali ločnike
glavnih stegenskih mišic in prezrcalili nogo na drugo stran trupa. Tako smo si lahko pomagali z
vzpostavitvijo pravilnih razmerij med nogami in trupom, kar je prikazano v spodnji sliki.

Slika 14: Oblikovanje nog
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3.4 Glava
Tako kot druge dele doslej smo tudi glavo začeli oblikovati iz krogle. Z uporabo referenčnih slik
smo s profila oblikovali silhueto lobanje in zgolj kot pomoč pri razmerju naredili vrat. Na obraz
smo nanašali manjše sloje, kjer naj bi bile glavne poteze. Tako smo upodobili kosti nad in ob
očesni votlini, nos in spodnjo čeljust. Ko smo zgladili poteze (s pomočjo čopiča Smooth), smo
popravili predolgo čeljust in preoblikovali lobanjo. Lobanjo smo preoblikovali še enkrat, ker se
velikost vratu ni skladala z velikostjo trupa. Z maskiranjem in orodjem za premikaje mreže smo
oblikovali ušesa. Tukaj smo izklopili funkcijo zrcaljenja, saj smo želeli, da ima lik dve različni
ušesi. S tem smo nekoliko omilili simetrijo. Modelu smo dodali usta, da smo si lažje predstavljali
končno obliko obraza in mimiko. S praskami in brazgotinami smo hoteli ponazoriti poškodbe na
obrazu. Glava modela je bila še vedno brezizrazna, zato smo se odločili za drugačen pristop –
model smo se odločili prikazati z odprtimi usti. Proces predelave bomo opisali v naslednjem
koraku.

Slika 15: Oblikovanje glave
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3.5 Ustna votlina
Z obliko glave smo bili zadovoljni, toda modelu je manjkal karakter. Odločili smo se za
spremembo ust in oči. Z obrazno mimiko smo poskušali prikazati jezo. Pregledali smo nekaj
modelov na spletu in preučili povezavo med usti in očmi. Iz modela glave, ki smo ga že opisali,
smo izdolbli luknjo, kjer naj bi bila ustna votlina. Oblikovali smo ustnice ter dodali gube okoli
nosa in oči. Ličnice se niso zdele naravne, zato smo ponovno pregledali gradivo in opazili veliko
gubo med ličnico in zgornjo čeljustjo. Na zadnjemu izrezu slike se da opaziti, da je bila ob
čeljusti pod ušesom dodana masa. Ta ponazarja obnašanje spodnje čeljusti pri odrtih ustih.

Slika 16: Oblikovanje ustne votline
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3.6 Zobje
Zgornjo dlesen smo začeli oblikovati s kocko in jo s pomočjo drsnikov za deformacijo objekta
spremenili v kvader. Pomagala nam je simetrija, s katero smo preoblikovali kvader v ustrezno
obliko, da je sedla v ustno votlino. Za vsak zob posebej smo maskirali mesto, kjer smo ga nato
izvlekli s pomočjo orodja za premikanje. Ko so bili zobje vidni, smo povečali gostoto mreže s
subdivizijo, da smo lahko dodali vdolbine in poškodbe. Spodnja dlesen je podobna zgornji, le da
smo nekaj zob dodatno povečali.

Slika 17: Oblikovanje zob
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3.7 Združevanje delov telesa
Na tej stopnji smo imeli dva modela z različnimi obrazi, zato smo najprej na slabšem modelu
preizkusili, kako bi pritrdili roke na trup, saj nismo hoteli uničiti kvalitetnejšega modela.
Uporabili smo tehniko združevanja objektov s pomočjo funkcije DynaMesh. Izkazala se je za
učinkovito, zato smo isto tehniko aplicirali na boljši model in tako združili roke in noge s
trupom. Četrta sličica prikazuje, kako smo se lotili združevanja in pozicioniranja modela.
Naleteli smo na težavo, ker so bili vsi modeli previsoke resolucije (gostota mreže je bila
previsoka) in jih kot celote nismo mogli premikati, ne da bi pri tem nastajali preveč očitni
prehodi med deli telesa. Čeprav so deli že imeli večino detajlov, smo jim vseeno znižali gostoto
mreže, saj smo tako imeli boljši nadzor med sklepi, prehodi pa so bili nemoteči. Ko smo mreže
ponovno združili, smo se znova lotili dodajanja detajlov. Če primerjamo predzadnjo in zadnjo
sličico, vidimo jasne razlike med podrobnostmi na trebušnih in prsnih mišicah.

Slika 18: Združevanje delov telesa s funkcijo DynaMesh
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3.8 Leva dlan
Dodatno pozornost levi dlani smo namenili zaradi izpostavljenosti v primerjavi z desno, ki je pri
končnem modelu skoraj nevidna zaradi svoje pozicije. Modeliranje desne dlani je bilo dokaj
preprosto in podobno izdelavi stopala, ki bo opisan kasneje. Iz krogle smo izvlekli del palca in
spodnji del podlahti, ki se povezuje z zapestjem. Dodatno smo izvlekli palec in kazalec s
pomočjo maskiranja ter orodja za premikanje mreže. Ko se nam je model prsta zdel dovolj
dober, smo se odločili za dodajanje blazinic in nohtov. Končan kazalec smo skopirali in ga
premestili na mesto ostalih prstov, s tem, da smo vsakega posebej preoblikovali in pozicionirali
drugače. V tistem trenutku so bili ostali prsti še samostojni modeli, zato smo jih s funkcijo
DynaMesh združili z dlanjo. To smo nato obrnili in se lotili dodajanja gub in členkov, da je
postala dlan bolj resnična. Dlan na modelu s prejšnjega koraka smo odrezali in jo nadomestili z
novo.

Slika 19: Oblikovanje leve dlani
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3.9 Stopalo
Kot smo že omenili, je stopalo zelo podobno dlani, zato smo se lotili enake tehnike. Vzeli smo že
obstoječe stopalo, ki je bilo nameščeno na nogo, naredili večjo površino z dodajanjem slojev in
ga s pomočjo referenčnih slik oblikovali. Z masko smo označili del, kamor bomo namestilipalec
ter z orodjem za premikanje izvlekli prst. Prste smo najprej skopirali in jih združili s stopalom,
nato pa jih oblikovali. Dodali smo kosti mečnice in golenice, na katerih je pritrjeno stopalo.

Slika 20: Oblikovanje stopala

3.10 Dodatki
Zapestnico in pas smo naredili s funkcijo Extract, ki izvleče vnaprej določeno debelino
maskiranega mesta in s tem naredi nov objekt. Na zapestje in boke smo narisali masko v obliki
zapestnice in pasu. S čopičem za glajenje površine smo zgladili ostre robove in oblikovali
površino, da sta bila pas in zapestnica bolj asimetrična in naravna. Iste postopke smo uporabili za
izdelavo povojev na nogi in kosov oblačil pod pasom, le da je tukaj igral veliko vlogo standardni
čopič za izdelavo gub in zavihov na tekstilu. Naslednja slika prikazuje uporabo funkcije Extract
na krogli.
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Slika 21: Maskirana krogla s funkcijo Extract

Pri pasu smo maskirali obliko lobanje, masko obratno obrnili ter jo oblikovali s čopičem za
dodajanje gline. Pri tem smo z držanjem tipke Alt ustvarili nasprotni učinek dodajanja –
odvzemanje gline, in s tem naredili vdolbine v očesni votlini. Na koncu smo z orodjem za
glajenje zgladili površino. Slika spodaj ponazarja oblikovanje lobanje na kocki.

Slika 22: Oblikovanje lobanje
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Vrvi smo izdelali iz valja s 30 stranicami. Pri tem smo na vsako tretjo maskirali tri ploskve, ki
smo jih pozneje s funkcijo Deformation (slov.deformacija), ki vsebuje parametre primitivnih
teles, ugreznili proti središču telesa. S subdivizijo smo morali povečati število poligonov in tako
zgladiti telo. Zgornjo in spodnjo ploskev smo izbrisali in valj z drsnikom za zavijanje zavili okoli
svoje osi, da smo dobili videz pletene vrvi. Preveriti je bilo treba, ali se vzorec ponavlja brez
motečih prehodov, zato je bilo treba dodatno rotirati segment, da smo dobili ponavljajoči se
vzorec. Tega smo zatem spremenili v obliko čopiča in ga tako pri potegu poteze s pomočjo
risanja krivulj (Curve mode) aplicirali in tvorili vrv. Na spodnji sliki je prikazan postopek
izdelave vrvi.

Slika 23: Izdelava vrvi
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3.11 Barvanje
Preden smo nanesli barvo, smo na vsak model aplicirali material. Materiali imajo svoje lastnosti,
ki se pod vplivom svetlobe in barve odražajo različno. Nekateri odbijajo več svetlobe kot drugi,
drugi podpirajo prosojnost, nekateri absorbirajo vso svetlobo in jih zaznamo kot snovi, ki imajo
hrapavo površje. Barvanja smo se lotili s funkcijo Polypaint, ki jo podpira program ZBrush.
Barvanje je bilo enostavno, kajti treba je bilo samo izbrati odtenke barv in s čopičem za barvanje
nanesti barvo na posamezne dele telesa. Končni model smo postavili na podstavek, ki smo ga,
tako kot meč, modelirali v programu 3ds Max. Modele smo iz programa 3ds Max izvozili v
format .obj in jih nato uvozili v program ZBrush in jim tam povečali število poligonov, kar nam
je omogočalo dodajanje podrobnosti (praske, razgibano površje, nanašanje barve). Zaradi
nizkega števila poligonov uvoz ni bil težaven.

Slika 24: Barvanje
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3.12 Najpogosteje uporabljeni čopiči
ZBrush ponuja velik izbor čopičev, s katerimi lahko kiparimo. Vsak čopič ima edinstveno
funkcijo, ki omogoča nekaj, česar druge ne. Čopičem lahko spreminjamo lastnosti, kot so vpliv
gravitacije, način ovijanja in gostote. Znotraj programa lahko s spreminjanjem lastnosti
oblikujemo svojo vrsto čopiča, ga shranimo in uporabljamo.
- Standardni čopič
Standardni čopič je osnovno kiparsko orodje v ZBrushu. Ko ga nanesemo na model, za sabo
pusti izboklino ali vdolbino z mehkimi prehodi. Pri tem oglišča (ang. vertex) na mreži samo
vzdigne in nam daje občutek nanašanja slojev na model. V primeru, da pred nanosom držimo
tipko Alt, bo čopič v mrežo izklesal vdolbino. Slika 25 prikazuje uporabo standardnega čopiča na
krogli.

Slika 25: Standardni čopič z izboklino in vdolbino
- Smooth ali čopič za glajenje površina
Čopič zgladi željeno površino. Z nastavitvijo jakosti imamo večji nadzor nad glajenjem mreže.
Spodnja slika prikazuje nanesen sloj, s tem, da so upodoboljene različne stopnje glajenja: 25, 50
in 100.

Slika 26: Primer nanešenega sloja in glajenja pri jakostih 25, 50 in 100
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- Move brush ali čopič za premikanje mreže
Čopič je primeren za uporabo pri spreminjanju obraznih mimik; za prikaz čustev ali za doseganje
bolj asimetričnega obraza. Spodnja slika prikazuje, kako s štirimi potezami modelu spremenimo
obraz iz resnega v nasmejanega.

Slika 27: Vpliv čopiča za premikanje mreže
- Inflat brush ali čopič za razširjanje
V nasprotju s standardnim čopičem, ki povleče ali potisne površje mreže v smeri poteze, Inflat
čopič povleče ali potisne v smeri od sredine modela do oglišča (stičišče ploskev) ali obratno.
Spodnji primer z modro ponazarja delovanje standardnega čopiča in z rdečo čopiča Inflat [20].

Slika 28: Primerjava standardnega čopiča in čopiča za razširjanje
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- Pinch brush ali čopič za stiskanje
Čopič skupaj stisne točke na mreži, ki so znotraj premera poteze. Funkcija je uporabna za
oblikovanje tekstila, pri katerem so opazne gube. Pogostopa se ga uporablja skupaj s funkcijo
LazyMouse, ki omogoča gladkejše in enakomerne prehode. Na sliki spodaj je z rdečo označena
pot, na kateri smo uporabili čopič za stiskanje mreže.

Slika 29: Učinek čopiča za stiskanje
- Flatten ali čopič za sploščevanje
Omogoča preprosto ravnanje površine modela. Najpogosteje je uporabljen pri mehanskih
modelih, kjer so ravne površine ključnega pomena.

Slika 30: Učinek čopiča za sploščevanje površine
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- Clay Buildup brush ali čopič za dodajanje gline
S čopičem na že obstoječo mrežo dodajamo plasti »gline« in s tem večamo površino mreže. V
sklopu diplomske naloge sem ta čopič največkrat uporabil predvsem pri dodajanju mišične mase
in vidnih kosti. Po nanosu gline je priporočljivo površino zgladiti.

Slika 31: Na površje dodana in zglajena glina
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4 RAZPRAVA O REZULTATIH
Rezultat diplomske naloge je končan 3D-lik. Glede na znanje, ki smo ga imeli pred uporabo
programa ZBrush, si nismo predstavljali takega rezultata. Program sam po sebi ni težaven za
začetnike, je pa res, da le z vztrajnostjo dosežemo želene rezultate. S pomočjo video vodičev in
uporabnikov na spletnih forumih smo spoznali osnove programa in znanje uporabili ter aplicirali
na model. Nekajkrat so se pojavile težave, ki jih sami nismo znali rešiti, zato smo se večkrat
obrnili na pomoč drugih uporabnikov, ki so nam znali svetovati. Pred začetkom dela smo se na
spletu seznanili z izkušnjami uporabnikov, ki so svetovali, kje začeti, čemu se izogibati in na
kakšen način naj pristopimo k delu.
Osebno bi radi videli različico programa s poenostavljenim in uporabniku bolj prijaznim
uporabniškim vmesnikom. Res je, da si ga lahko poenostavimo s poljubnimi nastavitvami, toda
iskanje le-teh tudi zahteva nekaj časa, saj so začetniku najuporabnejše funkcije programa še
neznane.
Program se nenehno razvija. Nove, izboljšane, različice z mnogimi novimi funkcijami namreč
izhajajo vsako leto. Z vsako novo izdajo se ustvarjalci programa trudijo uporabnikom
poenostaviti in skrajšati delokrog. Ena najbolj cenjenih lastnosti je vse boljša povezava z drugimi
programi za oblikovanje 3D-modelov, saj vsak program ponuja funkcije, ki jih nekateri drugi
programi ne. Zbrush tako združuje najboljše funkcije vsakega programa.
Z vsemi postopki, opisanimi v prejšnjem poglavju, uporabo orodij ter funkcij programa ZBrush
in 3ds Max smo uspešno zaključili projekt izdelave 3D-lika. Sledili smo zadanemu delokrogu in
lik zmodelirali ter pobarvali. Podoba obraza in podoba telesa končnega izdelka sta prikazani v
sliki 32 in 33 na naslednjih straneh.
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Slika 32: Podoba obraza končnega izdelka
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Slika 33: Podoba telesa končnega izdelka
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5 ZAKLJUČEK
Diplomska naloga nam je dala zagon za nadaljevanje te poti. V prihodnje pričakujemo hitrejšo
izdelavo 3D-modela, z večjo učinkovitostjo in boljšim pristopom k delu. Napake, ki smo jih
naredili med procesom pisanja diplomske naloge, bodo v prihodnje hitreje odpravljene,
predvsem pa jih bo lažje odpraviti zaradi novo pridobljenega znanja.
Uporaba več programov za 3D-oblikovanje nam omogoča fleksibilnost pri ustvarjanju, s
spoznavanjem in uporabo le-teh pridobivamo tudi izkušnje, ki so kritičnega pomena v grafični
industriji. Zaradi prednosti, ki jo predstavlja program ZBrush, ki omogoča vpeljavo in
združevanje likov ustvarjenih v drugih programih za 3D-oblikovanje, se bomo v prihodnosti prav
gotovo še posluževali uporabe tega programa.
Zaključimo lahko, da smo z izdelavo 3D-lika v skladu z delokrogom panoge, korak bližje
profesionalnem delu v hitro rastoči industriji video in računalniških iger. S pridobljenim znanjem
uporabe programa bomo več časa lahko namenili ustvarjalnosti, saj bo sam proces izdelave lika
hitrejši in nekoliko lažji.
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7 PRILOGE
7.1 Priloga 1: Slika končnega izdelka – hrbet

Slika 34: Slika končenga izdelka – hrbet
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7.2 Priloga 2 : Slika končnega izdelka – desna stran

Slika 35: Slika končnega izdelka – desna stran
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7.3 Priloga 3: Slika končnega izdelka – leva stran

Slika 36: Slika končnega izdelka – leva stran
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7.4 Priloga 4: Slika končnega izdelka – povoji in vrvi

Slika 37: Slika končnega izdelka – povoji in vrvi
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7.5 Priloga 5: Slika končnega izdelka – obraz

Slika 38: Slika končnega izdelka – obraz
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