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Abstrakt 

Tento dokument pojednáva o vypracovaní diplomovej práce, ktorá sa venuje problematike 

modelovania realistickej ľudskej postavy. Cieľom tejto práce je zoznámiť sa s procesom tvorby 3D 

postavy. Obsahuje rýchle oboznámenie sa s dnešnou grafikou, teoretickú prípravu na tvorbu 3D 

postavy. Zoznámime sa s rôznymi modelovacími technikami. Podrobne sa tu oboznámime s teóriou 

Mesh Flow, ktorá je pre dnešné modelovanie organických objektov nevyhnutná. Všetky získané 

znalosti použijeme pri tvorbe objektu postavy. Postupne prejdeme cez všetky fázy tejto tvorby, teda 

po modelovaní prejdeme ako teoreticky, tak prakticky cez proces mapovania, textúrovania 

a skinningu. Ukážeme si ako spojením rôznych programov môžeme dosiahnuť väčšiu rýchlosť, 

efektivitu a kvalitu pri tvorbe modelu a textúr. V závere tejto práce sa budeme venovať tvorbe 

programu, ktorý v OpenGL zobrazí nami vytvorenú postavu. 
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Abstract 

This document discusses making of master’s thesis, which is devoted to modeling of realistic human 

character. The goal of this thesis is to introduce process of making a 3D realistic character. It contains 

quick review of today’s computer graphic industry, theoretical preparation for making this character 

and a review of few different modeling techniques. Mesh Flow theory is explained in detail, which is 

fundamental for today’s organic modelling. In process of making character, all acquired knowledge 

will be used. In stages all theoretical and practical processes of mapping, texturing and skinning will 

be explained. Demonstration of how junction of different applications may achieve greater speed, 

effectiveness and quality during process of making model and textures will be presented. Last chapter 

of this thesis is devoted to programming an application to display character in OpenGL. 
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1 Úvod 

1.1 Uvedenie do problematiky 
 

Grafika je jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odvetví v obore informatiky. Zaoberá sa 

spracovaním rôznych informácii a ich reprezentáciou pomocou obrazu. Grafické podanie informácie 

je, na rozdiel od textovej formy informácie, pre užívateľa omnoho prijateľnejšie a príjemnejšie. 

Napríklad, ak by si mal užívateľ vybrať, či preskúma rôzne štatistiky, ktoré sú reprezentované číslami 

alebo si pozrieť veľmi prehľadné grafy, tak je takmer isté, že užívateľ si zvolí grafickú podobu 

informácie. Grafický obraz ako taký je pre ľudské oko prirodzenejší a preto si z neho dokáže užívateľ 

vytiahnuť potrebné informácie oveľa skôr, ako by to mal nájsť v texte. 

Aj z podobných dôvodov sa prešlo z operačných systémov, ktoré boli reprezentované textovou 

formou (MS-DOS), na operačné systémy, ktoré reprezentujú mnoho informácii pomocou grafiky 

(MS-WINDOWS). 

S veľmi rýchlo rozvíjajúcou sa grafikou sa o počítačovú sféru začal zaujímať aj zábavný 

priemysel. Filmový priemysel začal využívať počítačovú grafiku na rôzne efekty, ktoré by s pomocou 

normálnych efektov neboli dosiahnuteľné alebo dostatočne realistické. Neskôr sa začali vytvárať 

filmy, ktoré sú kompletne vytvorené pomocou počítačovej grafiky. Dnes je už filmová grafika 

natoľko rozvinutá, že bežný divák má veľmi malú šancu určiť čo bolo vytvorené počítačovou 

grafikou a čo nie. Napríklad rôzne postavy, ktoré divák vidí sú buď upravené v grafických 

aplikáciách alebo sú úplne vymodelované a animované. 

S grafikou úzko súvisia aj počítačové hry. Majú taký vplyv na vývoj grafiky, že dnešný 

hardware (napr. grafické karty) sa z veľkej časti prispôsobuje vyvíjaným hrám. So zvyšujúcou sa 

kvalitou grafického zobrazovania sa stáva zážitok z hrania čoraz viac realistickejší a príťažlivejší.  

Táto diplomová práca sa zaoberá práve tvorbou postavy pre filmový a herný priemysel. 

Cieľom tejto práce bude ukázať postup pri tvorbe postavy, zoznámiť čitateľa s rôznymi prístupmi k 

modelovaniu a ich výhodám a nevýhodám. Ďalej bude vysvetlená problematika mapovania povrchu 

postavy a odporúčané postupy, aby sa zamedzilo zbytočným stratám času pri tejto časovo  náročnej, 

ale inak jednoduchej časti produkcie. Po namapovaní sa budeme venovať tvorbe textúr. Na konci 

tvorby modelu je postavenie kostry a naskinovanie. Druhú polovicu práce tvorí vizualizácia 

vytvoreného objektu. Je to jednoduchá aplikácia, ktorá zobrazí vymodelovanú postavu s 

namapovanými textúrami. 

Práca vznikla na základe požiadaviek ukončenia dvojročného magisterského študijného 

programu Počítačová grafika a multimédiá v akademickom roku 2008/2009.  
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1.2 Prehľad dokumentu 
Dokument je organizovaný do niekoľkých kapitol, ktoré delia celý proces tvorby na logické celky. 

Prvá kapitola nás uvedie do problematiky. V ďalšej kapitole sa zoznámime so základnými pojmami, 

s ktorými sa budeme stretávať počas celého čítania tejto práce. Ich nevedomosť by mohla spôsobiť 

ťažkosti pri čítaní a chápaní tejto práce. Tretia kapitola sa venuje výberu software, ktorý budeme 

používať a eliminujeme pre nás zbytočné programy. U každého si vysvetlíme na čo sa hodí. Zároveň 

si vysvetlíme, aké formáty súborov budeme potrebovať a z akých dôvodov. V ďalšej, teda štvrtej 

kapitole si ukážeme rôzne metódy ako pristupovať k modelovaniu rôznych objektov. Povieme si aké 

sú ich výhody, ale aj nevýhody. Zvolíme si pre nás najlepšiu metódu a v nej potom budeme 

postupovať ďalej. Piata stať sa bude venovať teórii Mesh Flow. Je tu vysvetlená teória o správnom 

modelovaní pomocou polygonálnej siete. Poukazuje na problémy, ktoré by mohli pri modelovaní 

vzniknúť a taktiež ponúka ich riešenia. 

Šiestou kapitolou prejdeme od teórie k tvorbe, pretože sa tu budeme venovať už konkrétnemu 

modelovaniu nami zvolenej postavy. Postupne tu prejdeme celým procesom tvorby siete od príprav 

referencií, až po dokončenie celej geometrie modelu. Po dokončení budovania geometrie sa budeme 

v ďalšej kapitole venovať mapovaniu nami vytvoreného objektu. Aby sme dosiahli ideálny tvar 

postavy, prejdeme v kapitole osem do aplikácie Z-Brush a doladíme všetky tvary. Deviata kapitola sa 

venuje tvorbe textúry, ktorú aplikujeme na model a dosiahneme tak o mnoho realistickejšieho 

výsledku, ako by to bolo bez nej. 

Po tom ako dokončíme vizuálne celý model, budeme sa venovať v desiatej kapitole jeho 

skinovaniu, pretože v reálnom svete je nutné mať možnosť túto postavu animovať, alebo aspoň 

pózovať. V tejto časti si ukážeme, ako správne postaviť kostru tak, aby nebola príliš zložitá, ale ani 

aby nestrácala vlastnosti reálnej kostry. Po tvorbe kostry sa budeme venovať samotnému procesu 

skinovania, kde budeme vrcholy postavy priradzovať jednotlivým kostiam. 

Na záver tvorby postavy si vytvoríme SSS materiály, ktoré budú simulovať reálne chovanie 

svetla na koži. Tam, kde tieto materiály nebudú potrebné, si vytvoríme iné, vhodné. V tejto jedenástej 

kapitole si tiež vytvoríme jednoduchý render, ktorý bude reprezentovať výsledok našej práce. 

Po tejto kapitole sa budeme venovať tvorbe programu, ktorý importuje nami vytvorenú postavu 

do OpenGL a zobrazí ju. Táto aplikácia je veľmi jednoduchá a preto jej budeme venovať menšiu časť 

tohto dokumentu, ako sme venovali tvorbe postavy. 

V závere si zhrnieme, čo sme v tejto diplomovej práci urobili, aké sú jej prínosy a ako sa dá 

ďalej rozvíjať táto téma. 
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2 Základné pojmy 

Základné pojmy sú veľmi dôležité pre jednoduché a jasné porozumenie zvyšku textu. Vysvetlením 

týchto pojmov tak môžeme zabrániť neskorším nedorozumeniam a chybám v chápaní textu a 

jednotlivých súvislostí. 

Polygón 

Polygón (doslovne „mnohouholník“) je uzatvorená plocha poskladaná z konečného počtu za sebou 

nasledujúcich segmentov čiar. Čiary, ktoré obkresľujú polygón sa nazývajú hrany. Body, v ktorých sa 

jednotlivé hrany stretávajú sa nazývajú vrcholy. Ak je polygón jednoduchý, tak obvykle všetky čiary 

a vrcholy tvoria hranicu pre plochu polygónu. Niekedy sa za polygón považuje oblasť vo vnútri, teda 

plocha, ktorú uzatvoria hrany. Alebo sa za polygón považuje zjednotenie oblasti aj hranice. Táto 

plocha však nemusí byť zákonite úplne rovná. V priestore nastávajú situácie, keď sa plocha musí na 

nejakej vnútornej priamke zlomiť, aby sa rozprestrela medzi všetky vrcholy. 

Polygónová sieť 

Polygónová sieť je súbor vrcholov a polygónov, ktorý definuje tvar objektu v 3D grafike. Sieť 

obvykle pri exporte obsahuje len trojuholníkové polygóny, ktoré sú ľahké na matematické prepočty, 

no nie je to podmienka. Sieť môže obsahovať prakticky polygón s mnoho stranami, no užívateľ tak 

stráca kontrolu nad jeho deformáciou a vnútorným lámaním. Najčastejšie používané polygóny pri 

tvorbe objektu sú štvoruholníky, pretože znázorňujú obrys tak, že je pre užívateľa najľahšie 

pochopiteľný. Zároveň sa pri zhusťovaní polygonálnej siete nevytvárajú tzv. artefakty (sú to úkazy, 

ktoré narušujú plynulý prechod medzi polygónmi z globálneho, nie lokálneho hľadiska). 

Textúra 

Je to v podstate akýkoľvek obrázok, ktorý sa aplikuje na povrch 2D alebo 3D objektov. Je to vlastne 

obraz, ktorý reprezentuje svetelné vlastnosti povrchu. Delia sa na rôzne druhy, ako napríklad difúzna 

(Diffuse), odrazová (Specular), a pod. Obvykle sa textúry vytvárajú špeciálne pre jeden druh modelu. 

Keďže obrázok nemôže byť v počítači reprezentovaný inak ako štvorcom alebo obdĺžnikom, tak sa 

nevyužitá časť obrázku necháva jednofarebná, aby sa ušetrilo miesto v pamäti alebo v prípade 

neistého nadväzovania spájajúcich sa mappingov (vysvetlené v sekcii mapovania objektov) môže byť 

zdanlivo nevyužitý priestor rozmazaný tak, aby ohraničenie predpokladaného objektu nebolo vidieť 

(vysvetlené v sekcii venované textúrovaniu). No pri profesionálnej tvorbe textúry sa tento nevyužitý 

priestor pohybuje pod 10%, pretože pri mapovaní textúr sa dajú koordináty rôzne posúvať, otáčať a 

meniť ich mierka. 

S narastajúcim výkonom grafického hardwaru je možné vytvárať čoraz väčšie a detailnejšie textúry. 

Zároveň sú tieto grafické karty schopné navrstviť na seba rôzny počet textúr, pričom každá môže mať 
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iný efekt pri spracovaní obrazu. Takéto navrstvenie textúr má obrovský dopad na realistickosť 

zobrazovaného povrchu. 

High/Mid/Low-poly modely 

V dnešnej dobe sa grafika delí na tri odvetvia z pohľadu procesu a výsledku tvorby modelov. Sú to 

High-poly, Mid-poly a Low-poly modelovania. Rozdiel medzi nimi je napríklad v tom, ako sa tvoria 

dané modely, aká je výsledná kvalita modelu, aký majú dopad na spotrebu výkonu, ako pôsobia na 

užívateľa z pohľadu reálnosti, atď. 

High-poly modely 

Prvé odvetvie sa zaoberá tzv. High-poly modelmi (mnoho polygonálne modely). Modely takto 

vzniknuté majú veľký počet polygónov. Napríklad pri tvorbe postavy sa za high-poly model považuje 

objekt s minimálnym počtom polygónov okolo 15.000. No v poslednej dobe sa s rozvojom nových 

technológii a zrýchľovaním hardwaru táto hranica posúva do 500.000 až 15.000.000 polygónov. Tieto 

modely sa používajú hlavne vo filmovom priemysle, vedeckom sektore a na tvorbu vysokokvalitných 

obrazov. V hernom priemysle sa tieto modely používajú na produkciu tzv. normálových máp. Sú to v 

podstate mapy, ktoré dokážu na rovnej ploche pomocou prepočtu dopadajúceho svetla vytvoriť ilúziu 

hrbatosti povrchu. Ušetrí sa tak obrovská časť výkonu a strata kvality modelu je pre užívateľa 

minimálna. 

Mid-poly modely 

V dnešnej dobe, od nástupu Z-Brush a jemu podobným softwarom sa zaviedol aj termín mid-poly. 

Jedná sa o model, ktorý určite prevyšuje svojím počtom polygónov low-poly modely, ale dá sa s ním 

ešte stále pracovať v rôznych software podporujúcich animáciu. Napríklad 30.000 polygónový model 

nie je určite v dnešnej dobe low-poly objekt, ale stále sa s ním dá pracovať, modifikovať jeho 

topológia, dokonca aj animovať. Ak by sme chceli animovať 15 miliónový objekt, tak by s ním mal 

dnešný software obrovské problémy. 

Low-poly modely 

Druhé odvetvie sa zaoberá tzv. Low-poly modelmi (málo polygonálne modely). Sú to modely, ktoré 

sa vyznačujú veľmi nízkym počtom polygónov. Kedysi bol štandard od 300 do 800 polygónov na 

jednu postavu, no dnes sa to pohybuje okolo 2.000 až 6.000 polygónov. Programy, ktoré sú postavené 

na najmodernejších enginoch1

                                                      
1 Engine je program (napríklad postavený na OpenGL, alebo Direct3D), ktorá tvorí jadro grafickej aplikácie. 

 a dokážu tak využiť výkon dnešného hardwaru na 100%, si môžu 

dovoliť aj modely okolo 10.000 polygónov. Tieto modely sa používajú prevažne v hernom priemysle, 

pretože tu musí byť dodržaný realtime rendering. To znamená, že scéna by mala byť zobrazovaná 

minimálne 15 krát za sekundu, ale optimálne by bolo 30 krát a viac. 
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3 Modelovací software a formáty 

3.1 Voľba programu 
Pred začiatkom tvorby modelu je potrebné vyriešiť celkom závažnú otázku. Je totiž potrebné 

rozhodnúť, ktorý modelovací software sa použije. Na výber máme niekoľko produktov, ako 

napríklad: Maya, Xsi, 3D Studio Max, Cinema 4D, Rhyno caros, Z-Brush a pod. 

Maya je program, ktorý sa od svojho počiatku venoval hlavne filmovej tvorbe. Z toho vyplýva 

veľká prepracovanosť tvorby materiálov a jednoduchá práca s high-poly modelmi. 

Xsi sa vyznačuje svojou prepracovanosťou vo všetkých oblastiach grafiky. No jeho 

použiteľnosť v Európe je malá, a preto by použitie tohto software nebol veľmi názorný príklad. 

3D Studio Max ma obrovskú podporu v hernom priemysle, a je preto špecializovaný hlavne na 

prácu s polygonálnymi modelmi. Vzhľadom k tomu, že sila tohto software rastie každým rokom sa 

začal s výhodou používať aj vo filmovom priemysle. V nových verziách ma už taktiež prepracované 

mapovacie nástroje, čo ušetrí veľa času. Tento program má však určité nedostatky pri tvorbe 

materiálov. 

Cinema 4D ako je to už z názvu vidieť, je zameraná hlavne na filmovú tvorbu. Dajú sa v nej 

samozrejme modelovať aj polygonálne modely, ale ich tvorba by bola obtiažnejšia. 

Rhyno caros je založený hlavne na modelovaní pomocou NURBS (vysvetlené v kapitole 

modelovania), takže všetky nástroje sú optimalizované hlavne pre tieto krivky. Podpora ľahkého a 

efektívneho modelovania pomocou polygonálnej siete je tu takmer vylúčená. 

3.1.1 3D Studio Max 
Po zhodnotení všetkých faktov sme zvolili software 3D Studio Max, konkrétne verziu 2008. Je to 

program, ktorý je špecializovaný na tvorbu low-poly aj high-poly. Má veľmi jednoduché užívateľské 

rozhranie, ktoré je zároveň veľmi ľahko modifikovateľné. Teda prácu nám uľahčí rýchly prístup ku 

všetkým nástrojom, ktoré budeme potrebovať. 

Tento program má veľmi dlhú históriu. Ak vezmeme do úvahy prvé 4 verzie programu 3D 

studio a za nimi nasledujúcich 11 verzií 3D Studio Max, tak je toto už 15. verzia (najnovšia verzia je 

3D Studio Max 2009). Vývoj tohto softwaru teda dospel až do fázy, kde má zabezpečenú popularitu a 

stálych klientov. Využívajú ho aj spoločnosti, ktoré majú na hernom trhu veľký podiel, ako napríklad: 

Electronic Arts, Ubisoft, Blizzard Entertainment.  
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Popularita tohto programu je aj v jeho rozšíriteľnosti o rôzne pluginy2

3.1.2 Z-Brush 

. 3D Studio Max zároveň 

podporuje veľké množstvo formátov súborov, s ktorými dokáže pracovať. V tejto diplomovej práci 

využijeme formáty max a obj. 

Tento program použijeme ako záverečnú časť modelovacej fázy, pretože na rozdiel od 3D Studio 

Max dokáže pracovať s miliónmi polygónov bez toho, aby užívateľ pocítil nejaké spomalenie v 

zobrazovaní. Tento program má zároveň úplne iný prístup k práci na modeloch. Vôbec sa nezaoberá 

posunom jednotlivých vrcholov (samozrejme možné to je), ale pracuje s modelom pomocou rôznych 

softselection techník. Z-Brush sa označuje ako sculptovací software (výraz prevzatý z modelovania 

reálnych hlinených sôch), pretože užívateľ tu intuitívne mení tvar pomocou tzv. štetcov (brushes). 

Celý software je postavený na myšlienke použitia tabletu s perom a maximálne jednej ruky na 

klávesnici, takže aj užívateľské rozhranie je na takúto prácu prispôsobené. V tejto práci použijeme 

verziu 3. 

3.1.3 Adobe Photoshop 
Adobe Photoshop CS3 použijeme na tvorbu textúr. Je to asi najlepší software na prácu s rastrovými 

obrazmi, aký je dnes dostupný. Má obrovské množstvo funkcií, ktoré pomáhajú užívateľovi 

upravovať obrazy podľa jeho predstáv. My v prevažnej väčšine nebudeme tvoriť nové obrazy úplne 

od základu, ale budeme používať referenčné obrazy a prispôsobovať ich našim potrebám. Budeme tu 

využívať obrazové formáty jpg, tiff, prípadne tga. 

3.2 Formáty 
Keďže budeme používať rôzne programy, ktoré pracujú s rôznymi formátmi, tak je potrebné sa 

oboznámiť, ktoré z nich budeme používať, aké sú ich možnosti a na čo nám poslúžia. 

3.2.1 Formát jpg 
Je to formát, ktorý budeme využívať hlavne ako predlohu pri modelovaní, pretože bežne dostupné 

referencie sa nezdieľajú na internete nekomprimované. Tento formát sa teda vyznačuje hlavne tým, 

že sa snaží zachovať čo najvyššiu kvalitu obrazu pri najnižšej možnej veľkosti súboru. Jeho nevýhoda 

ale spočíva v tom, že je to tzv. stratový model, teda pri jeho kompresii sa používajú kompresie, ktoré 

zahadzujú informácie nepotrebné pre vnímanie ľudským okom, a teda sa tak neuloží pôvodný 

                                                      
2 Malé programy, ktoré pridajú nejaké funkcie, alebo vylepšia stávajúce. 
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obrázok so všetkými svojimi informáciami. Jeho opätovné modifikovanie teda výrazne znižuje 

kvalitu uloženého obrázku. 

3.2.2 Formát tiff 
Je to formát, ktorý síce podporuje kompresiu, ale je to kompresia, na rozdiel od jpg formátu, 

bezstratová. Zároveň podporuje vrstvy a priehľadnosť (alfa). 

3.2.3 Formát tga 
Formát tga alebo tiež targa je schopný reprezentovať bitmapy, ktoré sú čiernobiele, indexované, ale aj 

plné RGB farby. Tento formát tiež podporuje rôzne metódy kompresie a v neposlednom rade 

vynikajúco podporuje alfa kanál. Tento formát budeme používať hlavne v záverečnej fáze, kde 

budeme načítavať textúry z daného formátu do OpenGL. 

3.2.4 Formát max 
Formát max je štandardný formát, s ktorým pracuje 3D studio. Tento formát dokáže niesť všetky 

informácie, ktoré sú potrebné pri práci s modelmi, ich animácii atď. Ukladá v sebe aj úrovňovú 

štruktúru modifikátorov, čo umožňuje zjednodušený prístup k rôznym fázam a rôznym detailom 

modelovania. 

3.2.5 Formát obj 
Formát obj je v celom svete uznávaný formát na prenos 3D modelov. Obj. je skratka pre Object. 

Formát podporuje dva typy modelov a to je reprezentácia pomocou polygonálnej siete a free-form 

geometriu, čo sú pláty a krivky. 

 Tento formát použijeme na prenos modelov medzi 3D Studio Max a Z-Brush, pretože Z-

Brush štandardne nepodporuje formát max a pravdepodobne ani nikdy nebude. Tiež ho použijeme na 

importovanie do scény v OpenGL. 
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4 Modelovacie techniky 

Modelovanie je proces tvorby objektu v trojrozmernom priestore takmer úplne od základov. 

Modelovanie má viacero rôznych prístupov, pomocou ktorých sa môžeme dopracovať ku finálnej 

podobe objektov. Dokonca aj tieto prístupy sa môžu ešte vnútorne rozlišovať. Tieto odlišnosti závisia 

už len na jednotlivom užívateľovi a jeho prístupe k modelovaniu. Výsledok by mal byť, na rozdiel od 

hlavných prístupov, rovnaký. Výber prístupu k modelovaniu by mal u skúseného grafika záležať čisto 

na účele modelovaného objektu.  Tieto účely budú uvedené neskôr pri priblížení jednotlivých 

prístupov. 

4.1 Parametrické modelovanie 
Je to najjednoduchšie modelovanie, aké je dostupné v dnešnej dobe. Je to tvorba objektov pomocou 

vopred pripravených objektov. Medzi ne patria napríklad typické primitíva ako je guľa, kváder, 

prstenec, všetkým známy čajník a mnoho iných. Parametrické je preto, lebo geometria daného 

objektu je jednoducho kontrolovateľná pomocou niekoľkých premenných. Napríklad pri guli sú to len 

informácie o polohe stredu v priestore, jej polomer a prípadne zložitosť polygónov, ak je to potrebné. 

Tieto primitíva v prevažnej väčšine tvoria základ pre zložitejšie modelovanie, kde sa z nich vychádza, 

ale už nepostačujú pre ďalšie potreby. 3D Studio Max ponúka okrem úplne jednoduchých primitív aj 

tzv. AEC objekty, ktoré slúžia prevažne pri tvorbe architektúry. Sú to napríklad objekty na tvorbu 

stien, schodov, zábradlí, okien, dverí a iných podobných často používaných objektov. 

 
Obr. 4.1: Parametrické modelovanie 

4.2 Editovateľné objekty 
Sú to objekty, ktoré strácajú flexibilitu parametrických objektov, kde sa dá meniť základný tvar 

jednoducho. Tu ale prichádzajú na radu tzv. subobjekty a editovacie funkcie. Medzi editovateľné 

objekty v 3D Studio Max patria od verzie r3 Editable Spline, Editable Mesh, Editable Poly, Patch a 



 12 

NURBS. Tiež sa dá medzi editovateľné modelovanie zaradiť časticový systém (Particle system) a 

skladanie objektov (Compound object) 

 Tieto objekty nie sú vytvorené od základu, ale musia byť skonvertované alebo zmodifikované 

z iného objektu (napr. z Editable Mesh, NURBS, primitívnej gule, kvádra a pod.). Tým stratí svoju 

parametrickú podstatu a nemôže byť ďalej menený premennými. Editovateľné objekty majú 

samozrejme svoje výhody a ich váha je rozhodujúca a prevažuje nad parametrickými zmenami.  

Môžeme meniť jednotlivé subobjekty, ako napríklad vrcholy (vertices), hrany (edges), plochy (faces), 

prípadne krivky (splines). Sú to všetky subobjekty, ktoré sa parametrický ovládať nedajú. 

4.2.1 Krivky 
Shapes a Splines sú jednoduché vektorové krivky, ako napríklad kruhy, oblúky, text, hviezdy a rôzne 

iné objekty. Tieto objekty sú plne renderovateľné aj napriek tomu, že netvoria v priestore žiadnu 

plochu.3

 Krivky ako také sa používajú na tvorbu písma. Umožňuje to 3D Studio Max pridávať do 

scény rôzne popisy a texty, ktoré by inak bolo potrebné modelovať ručne. Tieto krivky samozrejme 

podporujú fonty, ktoré sú v systéme, a nie len základné, ale všetky, ktoré užívateľ správne importuje 

do systému. Môžu sa použiť ako základ pre nejaký objekt, ktorý je definovaný nejakou zložitou 

podstavou (antický stĺp), alebo bude potrebné vytvoriť zložitý tvar pre Loft modelovanie. Všetky 

tvary sa dajú vytiahnuť do priestoru. Ak sú uzatvorené, tak z nich je možné bez väčších problémov 

 Dá sa im parametrický pridať obal s určitým polomerom a počtom plôch. Ich tvorba, aj 

napriek tomu, že sú v 3D priestore je vždy premietnutá na najpravdepodobnejšiu osovú plochu. Nie je 

podmienkou, aby to bol vždy kolmý súradnicový systém a je možné takúto krivku vytvoriť aj na nami 

vytvorenom grid objekte (objekt, ktorý umožňuje posun po iných ako svetových súradniciach preto, 

lebo reprezentuje vlastné súradnice). 

 Keďže sa jedná o tvorbu z ničoho, tak mnoho z týchto objektov má aj parametrické 

vyjadrenie, ale zároveň sa po prekonvertovaní stáva plne modifikovateľným objektom v priestore. To 

znamená, že krivka v žiadnom prípade nie je nejako uzamknutá na osu alebo plochu, a teda môže plne 

využiť 3D priestoru. Ak vezmeme do úvahy, že vo vyšších verziách 3D Studio Max je plne 

animovateľná, tak sa môžeme presunúť až do 4D priestoru. U spline objektov sa dá pracovať so 

subobjektami typu vrchol, segment (krivka, ktorá je definovaná medzi dvoma vrcholmi) a spline 

(krivka označená od začiatku až po koniec, cez všetky vrcholy). Pri práci s vrcholmi môžeme robiť 

rôzne zmeny v krivke. Okrem posúvaní, rotácii a zmeny mierky nám je umožnené zmeniť aj 

interpoláciu krivky v blízkosti vrcholu. Možné zmeny zahŕňajú zmenu vrcholu na Corner (ostrý roh), 

Smooth (cez vrchol prejde krivka plynule), Bézier (cez vrchol prejde krivka pomocou bézierovej 

krivky), alebo Bézier Corner (umožňuje vstup bézierových kriviek do vrcholu, ale je možné pomocou 

dvoch prídavných kontrolných bodov (úchytov) vo vrchole určiť uhol, pod akým do krivky vstúpia). 

                                                      
3 Murdock, K. L., 3ds max 7 Bible. 1.vyd. Indianapolis, Wiley Publishing 2005. ISBN 0-7645-7971-1. 
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urobiť plochovo uzatvorený objekt. Problém môže nastať niekedy pri texte, pretože algoritmus 

vypočítavajúci uzatvorenosť prepočíta napríklad pri písmene „o“ niekedy najprv vnútornú hranu a 

uzavrie ju namiesto logického uzatvorenia prstenca v tvare „o“. Tieto problémy sa dajú ale riešiť 

pridaní hrán, ktoré tieto zdanlivo pre algoritmus nesúvisiace krivky prepoja. Pri modelovaní postáv by 

sme sa mohli stretnúť s použitím kriviek napríklad pri tvorbe nejakých pásov kože (opasok a pod.), 

ktoré by tvorili základ pre Loft geometriu. Určite sa s tým stretneme pri tvorbe realistických vlasov, 

pretože sú to vodítka, okolo ktorých sa vlasy generujú. Shapes obsahuje ešte špeciálnu metódu zvanú 

section, ktorá dokáže na zvolenom objekte vytvoriť krivky v tvare prierezu objektu. Stačí zadefinovať 

plochu, cez ktorú sa bude objekt rezať. 

 Je dôležité si uvedomiť, že ako krivky, tak aj iné metódy založené na podobných princípoch 

(patch,  smooth, HSDS) sa zobrazujú ako vo viewporte, tak aj pri renderovaní výstupných obrazov 

pomocou plôch. Nie sú to teda dokonalé oblé krivky, ale sú preložené interpolovanými plochami. 

Stupeň interpolácie sa dá samozrejme všade nastaviť, ale má to neblahý dopad na výpočetnú 

náročnosť. Preto by sa hodnota interpolácie mala veľmi dobre zvážiť. Pri smooth a HSDS obvykle 

stačí hodnota 1 alebo 2, pretože zložitosť sa tu môže vyjadriť ako 4N, kde N predstavuje stupeň 

interpolácie. V krajných prípadoch je to 3.  

 
Obr. 4.2: Krivky v priestore 

4.2.2 Pláty (Patches) 
Sú založené na spline krivkách. Môžu byť modifikované použitím kontrolných bodov4

                                                      
4 Murdock, K. L., 3ds max 7 Bible. 1.vyd. Indianapolis, Wiley Publishing 2005. ISBN 0-7645-7971-1. 

 podobných 

vrcholom v polygónovej sieti, ale zároveň majú ešte v danom bode aj pomocné kontrolné body 

(úchyty), ktoré ku každej krivke umožnia pridať ešte aj zakrivenie, čo u polygónov nie je nijako 

možné. 

 V 3D Studio Max existujú dva druhy plátov. Tri Patch a Quad Patch. Prvý z nich má tri 

strany, alebo inak povedané úchytné body, a druhý má štyri. Každý z nich sa hodí na niečo iné. 
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 Umožňuje pracovať s piatimi subobjektami a to sú Vertex (skoro to isté ako pri obyčajnej 

polygónovej sieti s tým rozdielom, že sú tu pridané ešte aj úchyty), Handle (je to manipulácia s 

úchytmi, ale nie je možné tu editovať vrcholy), Edge (manipulácia iba s hranami), Patch (výber 

podobný ako pri výbere polygónu v polygónovej sieti, len sa to volá inak, pretože pláty majú 

funkcionalitu ako polygóny) a Element (vyberie celý element z objektu, teda od zvoleného plátu sa 

šíri semienkovým algoritmom po všetkých dostupných plátoch a označuje ich) 

 Využíva sa prevažne na modelovanie tzv. organických objektov. Sú to objekty, ktoré bežne 

nemajú dokonale rovný povrch. Typický príklad je človek, jeho oblečenie atd. Pri organických 

objektoch je treba brať do úvahy to, že tam bude často nejaký záhyb, ktorý bude musieť vyžadovať 

mnoho plôch, ktoré sa budú interpolovať k oblúku, aby bol dosiahnutý efekt plynulosti. 

 
Obr. 4.3: Patches (pláty) 

4.2.3 NURBS 
NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines) sú vo svojej podstate veľmi podobné plátom, teda na 

rozdiel od polygonálnych plôch, kde je všetko ploché, resp. poskladané z plôch, u NURBS je 

geometria reprezentovaná krivkami. Tieto krivky určujú kontrolné body v priestore. 

 NURBS umožňuje tvorbu povrchov pomocou dvoch druhov kriviek. Prvý spôsob je bodová 

krivka (Point Curve), kde interpolované krivky prechádzajú cez kontrolné body a druhý spôsob je tzv. 

CV krivka, kde kontrolné body vytvoria obálku, ku ktorej sa daná krivka približuje, ale neprechádza 

nimi. Na rozdiel od prvého spôsobu CV krivka ponúka väčšiu modifikovateľnosť krivky a tvoria 

zároveň stabilnejšie krivky. Prvý spôsob je ale aj tak omnoho viac používaný, pretože užívateľ tým, 

že pohne bodom o určitú vzdialenosť, tak pohne aj krivkou v okolí o danú vzdialenosť. Celkovo je 

point curve omnoho intuitívnejšia, ako CV krivka. 

 Je s nimi ľahká práca a sú veľmi vhodné na prácu s organickými modelmi. Veľkou výhodou 

je, že ponúkajú dobrú interaktivitu pri zmenách a krivky tvoria bezošvý povrch. Povrch ostáva 

hladký, aj keď je poohýbaný. V mnohých prípadoch je tvorba pomocou NURBS efektívnejšia, 

rýchlejšia a kvalitnejšia ako pri polygonálnych sieťach. 
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Obr. 4.4: NURBS 

4.2.4 Zložené objekty (Compound objects) 
Je špeciálna skupina spomedzi modelovacích typov. Nachádza sa v nej boolová funkcia (Booleans), 

ktorá dokáže z dvoch a viacerých objektov urobiť jeden na základe boolových pravidiel, ako 

napríklad zlúčenie, prienik, odčítanie a pod. Ďalej sa v tomto modelovaní nachádza tzv. Loft objekt, 

kde sa ako základ zoberie nejaká krivka alebo polygón a daný tvar sa potom distribuuje po nejakej 

inej krivke, pričom vznikne nový objekt, kde je jeho podstava prvý tvar. Je to poloparametrické 

modelovanie, pretože sa tam zadávajú rôzne parametre, ale zároveň je potrebné dodať dva tvary, 

ktoré sme museli pred tým vyrobiť. Toto modelovanie sa používa v ojedinelých prípadoch a užívateľ 

by mal použitie tejto metódy riadne zvážiť, pretože ešte nie je doriešená do úplnej stability. Od verzie 

r8 je dostupný novší modul zvaný ProBooleans, kde sa problém so stabilitou takmer úplne vyriešil. V 

tomto module je dokonca možné vytvoriť aj objekt, ktorý má úplne inú topológiu ako pôvodné 

objekty. Využíva sa to hlavne v momente, keď pôvodná geometria začne pri väčšom množstve 

vytvárať artefakty. Má to ale neblahý dopad na rýchlosť výpočtov. 

ProBooleans ako taký obsahuje v sebe všetky možnosti funkcie Booleans a pridáva mnoho 

iných, napríklad môžeme pomocou jednej funkcie použiť naraz viac objektov, pričom na každom 

z vybraných objektov môžeme použiť iný boolov operátor. 

Compound objects v sebe zahŕňa aj funkciu na množenie objektov (Scatter). Zvolením dvoch 

objektov (prvý je distribuovaný a druhý je distribútor) môžeme podľa rôznych parametrov ovplyvniť 

množenie prvého po povrchu druhého. Mohli by sme tak vytvoriť napríklad trávu alebo mihalnice. 

Terrain je funkcia, ktorá umožňuje z vrstevníc vytvoriť povrch. Je to veľmi jednoduchá 

funkcia, ktorá zo všetkých kriviek vytvorí podľa zadaných parametrov povrch. 

Posledná funkcia je tzv. BlobMesh, ktorý dokáže okolo telies vytvoriť škrupinu, ktorá 

dynamicky reaguje na svoju blízku prítomnosť. Tento špeciálny druh polygónovej siete sa stále 

deformuje podľa vzdialenosti od samého seba. Ak sú napríklad dve guľky s danou sieťou blízko seba, 
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tak sa začnú k sebe akoby prelievať a budú sa snažiť spojiť. BlobMesh teda slúži na simuláciu 

kvapalín a podobných javov. 

 

 
Obr. 4.5: Zložený objekt 

4.2.5 Časticové systémy (Particle systems) 
Je to systém, ktorý umožňuje modelovať rôzne objekty pomocou množstva malých, ktoré sa dokopy 

chovajú ako jedna množina. S ľahkosťou umožňujú tvorbu objektov ako je hmla, mraky, dážď a pod. 

Zoskupením všetkých malých objektov, ktoré sa majú podieľať na tvorbe objektu (napr. snehové 

vločky v snehu) môžeme jednoducho a rýchlo získať kontrolu nad všetkými pomocou jedného 

kontrolovateľného systému. Zmena takto zložitého objektu, ktorý môže obsahovať rádovo milióny 

objektov je jednoduchá, pretože nám to umožňujú rôzne pripravené funkcie. V nových verziách je 

tento systém úplne prepracovaný a umožňuje takéto systémy zjednotiť v jeden obrovský 

mechanizmus, ktorý bude simulovať akékoľvek časticové prostredie. Tento nový prístup sa volá 

Particle Flow a modeluje sa v ňom v špeciálnom okne, kde sa pomocou uzlového systému pripájajú 

rôzne udalosti a tak vzniká veľmi komplexný systém. Tento prístup je ako jediný z väčšej časti 

pripravený na animáciu. Samozrejme, že statické obrázky sú podporované, ale jeho sila sa plne dá 

využiť len pri animácii. 
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Obr. 4.6: Časticový systém 

4.2.6 Siete (Meshes, Editable Mesh) 
Sú to komplexné modely vytvorené z množstva polygónových plôch, ktoré sú pri renderovaní, či už 

vo viewporte alebo pri tvorení renderovaného obrázka zjednotené do jedného objektu. V 3D Studio 

Max sú reprezentované ako Editable Mesh objekty. 

 Objekty reprezentované pomocou Editable Mesh sa používali prevažne do verzie r3. Potom 

sa prešlo na Editable Poly s tým, že Editable Mesh sa zachoval, ale ďalej sa už nevyvíjal. 

 Túto sieť tvoria nekolineárne body. Každá trojica bodov predstavuje jednu rovinu v priestore. 

Túto rovinu spočítame ako vektorový súčin dvoch hrán takto vzniknutej roviny. Táto trojica bodov 

tak tvorí základ pre tvorbu trojuholníka. Všeobecne n-uholník (polygón) je tu reprezentovaný 

pomocou trojuholníkov a jeho vnútorné hrany sú len poskrývané. Keďže všetko je definované iba 

pomocou vrcholov, tak hrany tu nie sú súčasťou dátovej štruktúry. Sú teda dané implicitne pomocou 

definície polygónu a ich viditeľnosti. Hľadanie hrán, ktoré ležia medzi dvomi vrcholmi alebo 

hľadanie plôch, ktoré zdieľajú hranu je zdĺhavé, pretože je potrebné prehľadávať celú dátovú 

štruktúru. Pri operáciách ako sú rezanie a delenie hrán je práca veľmi pomalá pri veľkom množstve 

polygónov. Zobrazovanie vo viewporte je ale rýchle, pretože grafické karty očakávajú ako vstup 

trojuholníky alebo trojuholníkové páry. 

 Až do doby kým ich nenahradila metóda Editable Poly bol tento prístup najrozšírenejší 

hlavne pre svoju jednoduchosť a prenositeľnosť. Vzhľadom k tomu, že je to pre grafické karty 

natívna štruktúra, tak sa táto metóda zobrazuje veľmi rýchlo a teda vyžitie je tu hlavne v hrách. 

Ostatné metódy môžu mať lepšie optické výstupy, ale výkon tu bol rozhodujúci. 
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Obr. 4.7: Siete 

4.2.7 Polygóny reprezentované okrídlenou hranou (Polys, 

Editable Poly) 
Sú to objekty, ktoré sú poskladané z polygónových plôch navonok pôsobiacich rovnako ako Editable 

Mesh, ale vnútorne sú reprezentované inou štruktúrou, ktorá umožňuje nad polygónmi mnoho iných 

operácii, ktoré Mesh nepovoľuje. 

 Editable poly štruktúra je reprezentovaná tzv. okrídlenou hranou (winged edge). Podporuje n-

uholníky, teda polygóny v dátovej štruktúre. Zároveň v dátovej štruktúre sa nachádzajú aj explicitne 

zadané hrany. Z tohto dôvodu je rezanie, sekanie, rozdeľovanie a iné operácie nad hranami, veľmi 

rýchle. Je to dané tým, že software nemusí hľadať hrany, ale môže k nim pristupovať priamo, pretože 

sú v štruktúre. Taktiež obyčajné hýbanie hranou je jednoduché a rýchle. Takto sa mnohé operácie 

stávajú neporovnateľne rýchlejšie oproti Editable Mesh. Nevýhoda oproti Editable Mesh je ale opäť v 

štruktúre, pretože grafické adaptéry túto štruktúru nepodporujú, takže pre zobrazenie je potrebné túto 

štruktúru opäť previesť na trojuholníkovú sieť. 

 Obrovskou výhodou oproti Editable Mesh sú možnosti a sila, ktorú ponúkajú funkcie 

založené na technológii okrídlenej hrany. Je tu možné označovať hranové slučky (loops) a prstence 

(rings), ktoré umožňujú komfortné a rýchle úpravy celých celkov polygonálnej siete, ktoré sú v 

nejakej logickej relácii. Umožňuje označovanie dier v objekte, spájať logicky blízke neuzatvorené 

hrany a podobné funkcie, ktoré pri  obyčajnej polygónovej sieti nie je možné. 

 No je potrebné vedieť aj obmedzenie ako je pravidlo, že žiadna hrana nemá viac ako dva 

polygóny, ktoré ju zvierajú. Toto obmedzenie ale často vedie k odhaleniu chybnej geometrie v 

podobe prevrátených polygónov, rôzne prepojenia, ktoré vzhľadom k zobrazeniu iba plochy s 

normálou otočenou k užívateľovi nie je vidieť a pod., odhalí pomerne jednoducho v podobe 

nemožnosti vytvoriť na danom mieste ďalší polygón. 
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 Využitie tejto metódy modelovania je obrovské. Je to je jednoduchý spôsob tvorby modelov, 

či už organických5

                                                      
5 Vyhladzovanie a zaobľovanie riešia rôzne iné komponenty, ktoré sa buď pridajú na vrch objektového 
zásobníka, alebo sú už priamo implementované vyhladzovacie algoritmy (NURMS). 

 alebo anorganických. Modely takto vytvorené sú veľmi jednoducho prenositeľné. 

Využívajú sa prevažne v hernom priemysle, kde nie je možné nijako implementovať do realtime 

zobrazovania nejaké NURBS alebo pláty, ktoré by ešte za behu bolo potrebné niekam interpolovať. 

Taktiež sa táto metóda používa vo filmovom priemysle, pretože umožňuje aplikáciu rôznych 

animačných techník, skinovacích techník atd. Taktiež renderovacie enginy sú postavené na 

renderovaní polygónov (renderman od Pixar, ktorý spracuje iba štvorhranné polygóny, a pod.). Dalo 

by sa povedať, že celý dnešný priemysel stojí na tejto technológii, pretože na iné zatiaľ nie je natívna 

podpora a vždy sa iná metóda prekladá na polygóny. 

 Vzhľadom k značným výhodám tejto metódy a jasným obmedzeniam u iných metód sme sa 

rozhodli pre tvorbu postavy použiť metódu okrídlenej hrany, teda Editable Poly. 
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5 Teória Mesh Flow 

Ak modelujeme pomocou polygonálnych sietí, tak je veľmi pravdepodobné, že v určitej fáze sa 

stretneme s tým, že bude potrebné túto sieť rozdeliť na menšie bloky (subdivide). Týmto sa zahustí 

celá geometria a zo všetkých polygónov sa stanú štvoruholníky. Tiež je dôležité brať do úvahy to, že 

pravdepodobne sa bude daný objekt (v našom prípade postava) animovať, a teda sa budú dané 

polygóny nejakým spôsobom ohýbať. Toto všetko do seba zahŕňa teória zvaná Mesh Flow, teda tok 

geometrie. 

 Celá táto teória stojí na niekoľkých základných princípoch, ktoré pri ich dodržaní vedú ku 

chceným vizuálnym výsledkom, k presnému a správnemu správaniu pri animácii, logickému deleniu 

objektov na vizuálne jasné celky a ľahkému pochopeniu tvaru objektu. 

 Mesh Flow ako taký sa opiera o existenciu štvoruholníkových polygónov. Tieto polygóny 

dávajú človeku logickú predstavu o tom, aký je správny tvar objektu. Môžeme si predstaviť, že 

polygonálnu sieť môžeme pri správnom Mesh Flow rozobrať na jednotlivé pásy, prípadne pláty. Ak 

by sme mali hlavu vytvorenú z chaotických trojuholníkov, tak by sme síce mohli vidieť, že to je 

hlava, ale určite by sa nám ťažko určovali logické celky. Problém by samozrejme nastal už aj pri 

označovaní jednotlivých častí geometrie (napr. na uchu by trvalo dlho vybrať všetky trojuholníky). 

Pri správnej geometrii  by sme si jednoducho vybrali prstenec okolo ucha a potom by sme označili 

vnútro. 

 
Obr. 5.1: Objekt nedodržujúci Mesh Flow (vľavo) a objekt založený na Mesh Flow (vpravo) 

 

 Mesh Flow pri animácii by mal stále sledovať smer ohýbania. Napríklad, ak ohýbame ruku v 

lakti, tak by tam určite mali byť polygóny v smere ohnutia tak, aby sa nelámali diagonálne, ale aby sa 

dĺžky jeho dvoch protiľahlých hrán (kolmé na dĺžku ruky) takmer nemenili a zvyšné dve hrany sa 

budú skracovať, prípadne predlžovať v závislosti na ich umiestnení v kĺbe. 
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 Pri delení geometrie pomocou smooth modifikátorov6

 

 je potrebné dávať pozor na mieste, kde 

nie sú štvoruholníky. Samozrejme, nik nám nemôže zakázať vložiť kdekoľvek trojuholník, alebo 

päťuholník, ale je dobré ich mať minimálny počet a len na miestach, kde vieme, že si ich môžeme 

dovoliť. Ak nám vznikne šesťuholník, alebo všeobecne n-uholník, tak tento polygón je doporučené a 

často veľmi potrebné deliť až kým nám nevzniknú 3-5-uholníky. Umiestenie trojuholníka alebo 

päťuholníka by malo zo zásady byť na mieste, kde sa animácia prejavuje najmenej (napríklad na čele 

alebo lícach ľudskej hlavy). Tieto miesta je často potrebné premyslieť a brať do úvahy použitie 

modelu. Tieto nechcené polygóny sa zvyčajne dajú pomocou jednoduchého rezania presunúť z 

nevhodného miesta na vhodné, prípadne ak je model symetrický (ľudská postava je topologicky 

symetrická), tak sa dá od stredu doviesť nová hranová slučka až ku trojuholníku, príp. päťuholníku  a 

zakončiť na vhodnej hrane tak, že vznikne opäť štvoruholník (u päťuholníka táto hrana vojde až do 

polygónu stredom nejakej hrany a zakončí sa na protiľahlom vrchole). 

 Tiež je dôležité, aby počet bodov, z ktorých vychádzajú viac alebo menej ako štyri hrany bol 

minimálny. Tomuto problému sa ale nedá nijako vyhnúť, aj keď máme v našej sieti iba štvoruholníky 

(napr. kváder má takýchto bodov 8). Pri vyhladzovaní vnikajú na týchto miestach obvykle nechcené 

artefakty v podobe rôznych špičiek a jamôk. Ak sa tieto miesta nachádzajú na mieste, kde je animácia 

výrazná, tak je veľmi pravdepodobné, že sa nejakým nechceným spôsobom ukážu. Tieto artefakty 

vznikajú samozrejme aj pri smoothovaní trojuholníkov a päťuholníkov, pretože po prvej iterácii 

delenia tam zo zásady vzniknú vrcholy s piatimi priliehajúcimi hranami. Tento problém by sa dal 

vysvetliť aj pomocou osvetľovacieho modelu, kde sa zahladzujú polygóny spojené cez susediace 

hrany na štvoruholníkoch. Osvetľovacie modely sa snažia vyhladiť úplne celý model bez ohľadu na 

to, koľko je v danom vrchole hrán. Tieto body sú ale veľmi náchylné na zmenu tvaru. Takže ak by sa 

nám podarilo umiestniť daný vrchol presne na miesto, kde by mal podľa NURMS kriviek patriť, tak 

by sme na daný problém pravdepodobne nenatrafili. V bežnej praxi je to však takmer nemožné a nedá 

sa tomu obvykle na danej úrovni detailu vyhnúť. Obvykle to ale je možné riešiť pridaním ďalšej 

iterácie pri smoothovaní. 

Obr. 5.2: Nesprávny (vľavo) vs. správny (vpravo) počet vychádzajúcich hrán z bodu 
                                                      
6 Parametricky delia polygóny na menšie podľa určitých pravidiel, obvykle je to spájanie stredov polygónov a 
upravovanie pozícií novo vzniknutých vrcholov pomocou NURMS algoritmu, ktorý dodáva objektom 
prirodzený organický charakter. 
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6 Modelovanie postavy 

Modelovanie postavy sa všeobecne delí na modelovanie hlavy a modelovanie tela. Je to logické aj 

praktické rozdelenie, pretože na detaily hlavy sa spravidla berie rovnaký dôraz, ako na telo ako celok. 

Polygonálna sieť je na hlave teda výrazne hustejšia ako na zvyšku tela.7

6.1 Výber a príprava podkladov 

 

Prvý krok v tvorbe postavy je správny výber referenčných podkladov8, podľa ktorých budeme počas 

modelovania postupovať. Na internete sú rôzne kvalitné referencie. Grafici s vynikajúcim cítením pre 

tvary si dokážu vystačiť aj s veľmi nekvalitnými a často skreslenými fotkami. No v dnešnej dobe sú 

na internete rôzne stránky, ktoré sa venujú práve foteniu referenčných postáv. Asi celosvetovo 

najznámejšou stránkou je http://www.3D.sk/. Je to databáza obsahujúca zhruba 160.000 fotiek 

určených práve na modelovanie. 

Ak máme referencie vybrané, tak je dôležité ich mať osovo zarovnané, aby sme potom 

nezískali nejakým spôsobom zošikmený model, ktorý by nezodpovedal realite. Výber referencií a ich 

príprava je veľmi dôležitý krok, pretože ak je v tomto kroku niečo urobené zle, tak sa ďalšie opravy 

uskutočňujú len veľmi ťažko. Tak ako to je zobrazené na obrázku 6.1 si pomôžeme programom 

Photoshop, kde si fotky môžeme jednoducho modifikovať.  

 
Obr. 6.1: Referenčná fotka bez úprav  

 

                                                      
7 Výnimkou sú ruky a dôležité detailné časti tela. 
8 Bitmapy, ktoré sú bežne dostupné vo formáte jpg. 

http://www.3d.sk/�
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Postup je relatívne jednoduchý. Po importovaní modelu do Photoshopu obrežeme obrázok tak, 

aby jeho rozmery boli rovné mocnine 2, teda 1, 2, 4, 8, 16, 32,… V našom prípade sa bude jednať o 

rozmery 2048x2048. Nie je dôležité, aby obrázok bol štvorec, ale aby zachoval mocnosť 2. Táto 

operácia je dôležitá z toho dôvodu, že 3D Studio Max zobrazuje vo viewporte výhradne textúry s 

rozmermi rovnými mocnine 2. Ak by sme mali textúru napríklad 1024x511, tak ju 3D Studio Max 

jednoducho stlačí na 1024x256. Preto orezaním obrázka na vhodnú veľkosť sa tomuto problému v 

zobrazovaní ľahko vyhneme. Ak má obrázok neštandardný pomer a veľkosť, čo spravidla má, tak je 

omnoho lepšie, ak obrázok orežeme, ako by sme mali meniť jeho veľkosť. Orezaním, totiž 

nezmeníme kvalitu, ale kvantitu pixelov v obrázku. Naša referencia bola fotená 6 mega-pixelovým 

fotoaparátom, takže rozlíšenie pôvodného obrázku je 3008x2000. V Photoshope si teda vyberieme 

výrez 2048x2048 (pričom sa nám vyberie 2048x2000) na miesto, ktoré je pre nás dôležité, napr. 

hlava. Potom tento výber orežeme. Fotka je fotená zvislo, takže referenciu ešte zrotujeme. Aby sme 

docielili požadovaný rozmer, tak zmeníme rozmer plátna (Canvas size) a rozšírime pozadie na 2048. 

Potom, čo je obrázok správne veľký a aj správne rotovaný si pripravíme dve pravítka (rulers), 

ktoré budú na seba kolmé. Tieto pravítka nám budú slúžiť ako pomocné línie pri zarovnávaní 

referencie do presne zvislej a vodorovnej polohy. Horizontálna línia bude zhruba v úrovni očí a 

vertikálna pôjde presne stredom obrázka. Obrázok potom jemne rotujeme tak, aby boli oči v línii a 

zároveň sa snažíme mať stred hlavy v strede vertikálnej osi. V realite ale žiaden človek nemá 

symetrickú ľavú a pravú stranu tváre, takže zarovnanie na obe osi nebude možné, preto je dôležité 

zvoliť adekvátny kompromis. Referencie vo výsledku majú formu ako je zobrazené na obrázku 6.2.  

Takýmto spôsobom si budeme robiť referencie k rôznym častiam tela. Na hlavu nám postačia 3 

základné pohľady, teda spredu, z boku a z perspektívneho pohľadu, ktorý obsahuje predo-pravý 

pohľad. 

 
Obr. 6.2: Referenčná fotka, osovo zarovnaná so správnymi rozmermi  
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6.2 Výber modelovacej techniky 
Na modelovanie v trojrozmernom svete sa používajú rôzne techniky a my si musíme zvoliť tú 

správnu, aby sme v neskorších fázach tvorby netrpeli nevýhodami zlých, resp. nevhodných techník a 

ťažili z výhod a jednoduchosti správnej techniky. Keďže budeme modelovať polygonálny model, tak 

nám hneď odpadá možnosť NURBS.9

6.2.1 Box modeling 

 Vznikajú pomocou nich síce najpresnejšie modely, ale 

polygóny nám dávajú väčšiu silu v drobných modifikáciách. Na modelovanie teda budeme používať 

objekty typu Editable Poly. Techniky modelovania pomocou polygónov sa ale tiež menia a do veľkej 

miery ovplyvňujú náš postup pri dosiahnutí žiadaného výsledku. 

Box modeling je prvá a často používaná metóda. Je to jednoduchá metóda, kde sa najprv 

vytvorí kváder, potom sa zmení na Editable Poly objekt a pokračuje sa v modelovaní z tohto tvaru. Je 

to technika, ktorá je veľmi priama a výsledný tvar dosahujeme pomocou rôznych operácií na daných 

polygónoch, napríklad rezaním, vyťahovaním apod. Jednoduchosť tejto metódy je v tom, že tu 

prakticky urezávame z tvaru objektu tak, ako pri reálnej kamennej soche (samozrejme môžeme aj 

pridávať objem). Nevýhoda je ale v tom, že máme prakticky už od začiatku niekoľko zbytočných 

polygónov a je problém sa ich zbaviť bez toho, aby nám nevznikali diery v modeli. Ak by sme sa 

chceli držať teórie Mesh Flow, tak bude veľmi ťažké napríklad pri hlave odstrániť prebytočné hrany 

bez toho, aby nám nevznikali artefakty v podobe mnohouholníkov. Táto metóda tiež zvádza k tomu, 

aby sme použili viac plátov polygónov, ako je potreba a následne model stráca prehľadnosť a 

jednoduchosť. Táto metóda sa hodí skôr na anorganické modely ako organické (napr. mobilné 

telefóny, nábytok apod.). Identické metódy s box modelingom sú rôzne metódy z iných primitív, ako 

napríklad sphere modeling, cylinder modeling apod. 

6.2.2 Face-to-face 
Face-to-face modeling je metóda, ktorá využíva úplne iný prístup k modelovaniu 

polygonálnych modelov. Pre menej pokročilých užívateľov je táto metóda poväčšine neznáma a 

spôsobuje menšie problémy začať modelovať správne. Podstata tejto metódy spočíva v tom, že si 

vytvoríme jeden polygón alebo pás polygónov, ktoré nie sú uzatvorené a následne z nich vyťahujeme 

ďalšie polygóny, ktorými obťahujeme obrys objektu, ktorý chceme modelovať. Takýmto spôsobom 

dodržujeme od začiatku požadovaný tvar a nevznikajú nám žiadne zbytočné polygóny, ktoré by sme 

potom museli pracne odstraňovať. Zároveň pri modelovaní už pracujeme priamo s teóriou Mesh 

Flow, pretože si priamo volíme kadiaľ nám budú polygóny tiecť a nemusíme sa starať o to, či 

nebudeme tak, ako v box modelingu rezať skrz nejaké iné plochy. Samozrejme aj v tejto metóde sa 
                                                      
9 NURBS nepodporuje ani Z-Brush, ktorý budeme používať v záverečnej fáze modelovania. 
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reže, vyťahuje a používajú sa iné podobné operácie. Rozdiel je ale v tom, že tieto operácie už do takej 

miery neovplyvňujú výsledný tvar, ale používajú sa väčšinou už len na dolaďovanie. Ako už bolo 

uvedené, nevýhoda tejto metódy je v jej prvotnej náročnosti a neschopnosť pracovať na objekte ako 

celku, pretože výsledok je vidieť až koncom modelovania. 

6.2.3 Zvolenie techniky 
V prípade box modelingu by sme videli od začiatku hrubý obrys hlavy, prípadne tela. Postupne by 

sme rezali kváder tak, aby sa jeho obrysy čoraz viac približovali tvaru referencie. Modelovali by sme 

samozrejme zvlášť hlavu a zvlášť telo s tým, že by sme výsledné modely spojili. Počas takéhoto 

modelovania by nám vzniklo veľké množstvo hrán, ktoré by tam nemali byť a dalo by nám to veľa 

práce ich odstrániť tak, aby bol výsledok jednoducho vnímateľný a mal správny Mesh Flow. 

Napríklad u očných viečok by vzniklo pri vonkajších kútikoch okolo desať až pätnásť hrán a ich 

odstraňovanie by bolo časovo náročné a mohli by nám vznikať ťažko odstrániteľné artefakty. 

Sphere modeling je na hlavu o mnoho vhodnejší ako box modeling, pretože už od začiatku 

máme aspoň približný tvar hlavy, teda guľovitý, ale na vrchu hlavy by nám vznikali nevhodné 

trojuholníkové polygóny. Inak je technika zhodná s box modelingom. 

Cylinder modeling je prakticky sphere modeling, pretože ak skolapsujeme podstavy, tak je 

geometria modelu rovnaká, ako pri guli len s rozdielnym, menej vyhovujúcim tvarom. Tento spôsob 

teda nepripadá vôbec do úvahy. Podobne ani iné techniky založené na iných primitývach (okrem 

plane, pretože tvorí základ face-to-face modelingu). 

Face-to-face modeling nám už od počiatku umožní modelovať s plnou kontrolou tvaru a toku 

polygónov. Nebudeme sa musieť zaoberať žiadnym presahovaním rezov do iných celkov, ktoré by 

sme rezať nechceli. Nebude síce možné si počas modelovania prirovnávať náš model ako celok, ale 

už od začiatku bude možné dodržiavať tvary detailov. Začneme modelovať z jedného, prípadne 

viacerých polygónov, ktoré budú o mnoho menšie ako celý objekt. Postupne takýmito polygónmi 

obtiahneme tvar celého objektu. 

V tomto projekte si teda zvolíme face-to-face modeling, pretože sa najviac hodí na organické 

modelovanie. Hlava je na Mesh Flow veľmi zložitá, a preto by sa nehodilo použiť box modeling. 

Budeme tam mať niekoľko tokov, ktoré bude treba dodržať, aby sa prípadné animácie tváre 

deformovali v správnom smere, a aby nám pri tom nevznikali artefakty v zle deformovaných 

polygónoch. Podobne to ale bude aj pri modelovaní tela, pretože má veľa ohybných častí, ktoré sa 

ešte aj rotujú. Počas celého projektu sa ale bude pracovať aj s box modelingom a sphere modelingom, 

ktoré vhodne využijeme na modelovanie určitých častí tela. 
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6.3 Vytvorenie referenčných plôch a pracovných 

materiálov 
Pred tým, ako začneme modelovať konkrétny model je dôležité si vytvoriť referenčné plochy, na 

ktorých si zobrazíme referenčné fotky. Sú to len jednoduché primitíva typu plane, ktorým priradíme 

materiál. Vytvoríme si teda sadu materiálov v material editore. Do Diffuse zložky priradíme 

referenčné fotky a nastavíme si samo-osvetľovanie (Self-Illumination) na 100%, aby sa nám pri 

zmene uhlu pohľadu zbytočne nestmavovali. Vytvoríme si ešte materiál, ktorý priradíme objektu, 

ktorý budeme modelovať. Štandardne si zvolíme šedú farbu, aby nebol príliš svetlý, ani tmavý. 

Zložku odlesku nastavíme na 30, aby sa nám zvýraznili detaily a Self-Illumination nastavíme na 25, 

aby sa nám na pozadí ani pri testovacích renderoch nestrácali okraje. Okraje sú dôležité, pretože 

práve oni tvoria tvar modelu. Tento materiál si zároveň naanimujeme. Posunieme slider na ose 

animácie do nejakého iného bodu ako je nula a zapneme si auto-key mode. Tým docielime, že 

akákoľvek zmena v akomkoľvek parametri objektu sa prevedie na daný snímok. Zmeníme teda 

viditeľnosť (Opacity) zo 100 na 0. Vypneme auto-key mode. Týmto sme docielili, že kedykoľvek 

budeme chcieť vidieť skrz model, tak si jednoducho posunieme animačným sliderom na ose a model 

sa nám plynule spriehľadni. 

Teraz si vytvoríme plochy, ktoré budú mať rovnaký pomer strán. Každú takúto plochu si 

vhodne umiestnime do priestoru a každej priradíme zodpovedajúci materiál. Po tom, ako máme 

všetky referencie zobrazené vo viewporte, si vytvoríme ešte niekoľko horizontálnych plôch, a 

pomocou nich si všetky referencie zarovnáme tak, aby aj veľkosť aj natočenie sedelo takmer úplne 

presne.  

 
Obr. 6.3: Vytvorené referenčné plochy a materiály  
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100% výsledok sa docieliť nedá, pretože fotky sú vždy perspektívne skreslené a referenčné 

fotky môžu byť ešte aj o pár stupňov pootočené. Pri hlave je dôležité teda zarovnať výšku očí a 

kútikov úst. Čím viac takýchto vzťažných bodov sa nám podarí zarovnať, tým bude modelovanie 

ľahšie a presnejšie. 

6.4 Modelovanie hlavy 
Hlavu, ako začiatok celého modelu začneme modelovať okolo nejakého vzťažného bodu. Takýmto 

bodom bude u ľudskej hlavy vždy oko. Oko je jeden z mála ľudských orgánov, ktoré od narodenia 

takmer nijako nemenia svoje rozmery. Výhoda je aj to, že všetci ľudia majú rovnako veľké oči. 

Rozmer ľudského oka je 2,5cm v priemere a priemer ľudskej dúhovky je 11mm.10

 
Obr. 6.4: Oko v správnej polohe a referenčné plochy presne doladené  

 

 Oko síce nie je 

dokonalá guľa, ale ako referencia pre modelovanie postačuje. Modelovaniu oka sa budeme venovať 

neskôr. 

Vytvoríme teda primitívnu guľu s polomerom 1,25cm a priradíme jej nami vytvorený materiál, 

ktorý má animovanú priehľadnosť. Uprostred tejto gule vytvoríme ešte nejaké primitívum, napríklad 

ďalšiu guľu s priemerom 11mm. Na guli si nastavíme počet hrán tak, aby sa nejaká hrana z pohľadu 

Front kryla s obrysom vnútornej gule. Takto sme si pripravili referenčné oko, okolo ktorého budeme 

ďalej modelovať. Oko posunieme do výšky v akej nám to vyhovuje. V našom prípade to bude okolo 

172cm. Z pohľadu Front posunieme oko zhruba 3,5cm doprava, pretože ľudské oči sú od seba 

vzdialené priemerne 7cm.  

                                                      
10 Čihák, R., Anatomie 1. 2.vyd. Praha, Grada Publishing 2001. ISBN 80-7169-970-5. 
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Teraz si dokončíme prípravu referenčných plôch. Všetky budeme modifikovať spolu, aby sme 

si už nezničili urobenú prácu. Plochy zmenšíme a posunieme tak, aby sa z pohľadu Front kryli oči na 

referenčnej ploche s nami vytvoreným referenčným okom. Dúhovka musí sadnúť presne na nami 

zvolenú hranu, ktorá reprezentuje hranicu dúhovky. Ak sa nám toto podarí, tak referencie už majú 

presnú veľkosť a z pohľadu Front sú už aj zarovnané. Z pohľadu Left si posunieme referenčnú plochu 

tak, aby bol stred svetovej osi v strede hlavy a posunieme si oko dopredu, aby sedelo aj z boku na 

referenčnej fotke. 

Z pohľadu Front si vytvoríme z primitíva Shape uzatvorený obrys oka vrátane slzného 

kanálika. Táto linka bude základ celého modelu. Linku doladíme aj v bočnom pohľade, aby sedela na 

buľvu oka. Pomocou funkcie outline v geometry modifikátore si vytiahneme túto linku mierne von a 

dostaneme tak dve sústredné linky, ktoré majú všetky hrany rovnobežné voči sebe, zoradené podľa 

rovnakého indexu. To nám jednoducho pomôže v tvorbe polygónov. Použitím funkcie Cross Section 

spojíme tieto dve linky hranami, ktoré budú spájať vrcholy podľa indexu. Keďže vrcholy sú 

indexované paralelne, tak sa nám žiadne hrany nebudú krížiť. Na takto vzniknutý prstenec hrán okolo 

oka použijeme modifikátor Surface, ktorý z danej siete urobí povrch. Threshold nastavíme na 0, aby 

sa nám nezlepovali jednotlivé hrany. Ak je povrch otočený na opačnú stranu ako je pohľad spredu, 

tak zaškrtneme aj Flip Normals a povrch sa otočí voči nám. Takto pripravený povrch skonvertujeme 

na Editable Poly. 

 
Obr. 6.5: Surface vytvorený z linky okolo oka  

 

Teraz máme všetko pripravené na prácu už len s polygónmi. Začneme teda vyťahovať po 

obvode nášho objektu pláty nových polygónov. Takéto pláty, ktoré tečú rovnakým smerom nazveme 
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slučky (loop). Editable poly má subobjekty: vrchol (vertex), hrana (edge), čiapka(cap),11 plocha (face) 

a element.12

                                                      
11 Označenie diery v sieti, teda miesta, ktoré sa dajú nejako prekryť polygónmi. 
12 Označenie všetkých polygónov, ktoré sú nejako spojené minimálne teda aspoň cez jeden vrchol. 

 Ak budeme pracovať so subobjektami typu hrana, tak tieto slučky môžeme označovať 

pomocou selekčných funkcií Ring a Loop. Ring označí všetky hrany, ktoré sa vo štvoruholníkoch 

šíria paralelne. Tento výber potom môžeme previesť na polygóny a vyberie sa nám tak pás polygónov 

so šírkou jedna. Loop označí všetky hrany, ktoré pokračujú vo štvoruholníkovej sieti v smere 

vybranej hrany. Keďže pri prevode výberu z hrán na polygóny sa vyberú vždy k hrane náležiace 

polygóny, tak sa nám označí pás široký dva polygóny. 

Keďže sme pri oku, tak sa nebudeme presúvať niekam, kde ešte nemáme urobené nič, ale 

vymodelujeme detailne očné viečka (očnej buľve sa budeme venovať neskôr). Okolo oka si 

vytiahneme tri až štyri slučky a ďalej budeme venovať pozornosť hranám na viečkach. Keďže 

budeme model neskôr zjemňovať, tak je dôležité, aby pri použití modifikátoru subdivide, ktorý 

pracuje na báze NURMS, sme na ostrých hranách vytvorili najmenej dve hranové slučky blízko seba. 

Tým docielime to, že aj pri zjemnení modelu nám tam nevznikne nafúknuté miesto namiesto jemnej, 

ale relatívne ostrej hrany. Vytvoríme si teda niekoľko blízko seba tečúcich hrán a zakrivíme vhodne 

polygóny dovnútra oka. Vnútro oka je počas akéhokoľvek procesu neviditeľné, pretože ho vypĺňa 

buľva, takže tam sa o tvar nezaujímame. Veľa grafikov zabúda modelovať slzný kanálik, ktorý je 

veľmi dôležitý. Ak by tam nebol, vizuálny dojem by bol z očnej časti zlý a z modelovacieho pohľadu 

by nám tam vznikla nepríjemná časť, kde by sme museli zatlačiť polygóny hlboko, pretože by bolo 

potrebné nejako uzavrieť priestor medzi očnou buľvou a viečkami. 

Vytvárať polygóny budeme len na jednej polovici tela, je teda potrebné si pridať na vrch 

zásobníka modifikátorov symetriu. Je to veľmi jednoduchý modifikátor, ktorý umožňuje podľa nami 

zvolenej osi skopírovať a osovo prevrátiť model. Má tiež funkciu zlepovania vrcholov, ktoré sú od 

seba v istej vzdialenosti pozdĺž danej osi, aby nám neostala diera v strede modelu. Je potrebné si ale 

dať pozor na to, aby sa nám nezlepili aj vrcholy, ktoré logicky nijak nesúvisia. Napríklad by sa nám 

mohlo stať, že v okolí úst kde sú slučky veľmi blízko seba, by sa v strede modelu paralelné slučky 

spojili. Tým by sme ale porušili Mesh Flow. Nastavíme si teda threshold symetrie na 0,01cm a tým 

by sme mali zabrániť tomuto nežiaducemu javu, pretože v žiadnom prípade na ľudskom tele nebude 

treba dávať slučky, ktoré sú od seba desatinu milimetra. Pri tomto nastavení, ale budeme zároveň 

musieť dbať na to, aby nám vrcholy, ktoré majú byť v strede osi x, nemali súradnicu x inú, ako 

hodnota 0, alebo -0 (je to presne to isté, ale 3D Studio Max, občas 0 reprezentuje aj záporným 

číslom). Na obrázku 6.6 môžeme vidieť, ako by mal vyzerať model v okolí oka. Je tam aj vybraná 

slučka (oranžový kruh na pravej strane), aby sme si urobili predstavu, čo je vlastne hranová slučka 

(edge loop). 
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Obr. 6.6: Správna geometria v okolí oči  

 

Dôvod, prečo je tvar týchto slučiek práve taký je jednoduchý, ak si do celého modelovania 

vnesieme Mesh Flow teóriu. Ako sme si už uviedli v kapitole 5, polygóny by mali obtekať smer 

ohýbania, naťahovania a rotovania. Okolo oka je veľmi veľa mimiky a teda tam nie je možné mať na 

každý smer pohybu zvlášť polygóny. Ak sa ale pozrieme na stavbu svalov okolo oka, tak tento 

kruhový tvar presne sedí na svaly viečok. Zároveň tak teda pokryjeme prakticky všetky dôležité 

gestá, ktoré človek používa. 

Potom, ako máme hotovú časť okolo oka budeme pokračovať v budovaní geometrie tváre. 

Môžeme si vybrať pokračovať nosom alebo ústami. Vyberieme si teda ústa, pretože po ich dokončení 

nám ostane presne vyhradený priestor na vytvorenie nosa. Ak by sme si vybrali postup opačne, tak by 

sa nám mohlo stať, že nebudeme mať správne nasmerované slučky a vznikol by problém, ktorý by 

sme museli riešiť zmenou topológie nosa. 

Vytvoríme teda novú slučku, ktorá bude tvoriť kruh okolo nosa a úst. Táto slučka sleduje smer 

vrások, ktoré sa tvoria, keď otvoríme ústa do veľkej šírky (napr. krik). Táto linka nám fyzický oddelí 

ústa a nos od zvyšku tváre. Tvorí vlastne kruh, kde jeho horná strana zachádza poza nosné dierky až 

na koreň nosa a v dolnej časti ide stredom brady. Potom ako máme túto linku správne vytvarovanú 

oddelíme ďalšiu slučku vyhradenú ústam. Keďže ústa sú svojimi pohybovými možnosťami veľmi 

podobné očným viečkam, tak tiež budú mať slučky kruhového tvaru. Podobne ako u očí sa nebudeme 

momentálne zaoberať vnútrom úst, ale bude nám stačiť vymodelovať pery. Pery budú vlastne len 

vyťahovaná ústna slučka a budú až po svoj okraj kruhového charakteru. Samozrejme tieto kruhy 

nemusí byť vidieť na prvý pohľad, ale pri označení akejkoľvek slučky na perách sa nám označí cely 

uzatvorený kruh. Viditeľnosť týchto slučiek závisí na tvare pier. Potom, ako dokončíme pery sa 

presunieme na prípravu nosa tým, že vymodelujeme polygóny tak, aby tvorili pomyselnú obrubu 

okolo nosa. 
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Obr. 6.7: Ústa, ich okolie a príprava na modelovanie nosa   

 

Nos urobíme tak, že až po nosné dierky privedieme zo všetkých strán polygóny v slučkách. 

Tentokrát ale urobíme kvôli správnemu toku geometrie v nosnej dierke špirálu. Je to z toho dôvodu, 

že okraj nosa okolo dierky v jej zadnej časti (najbližšia časť k lebke) sa začne smerom ku stredu 

hlavy zatáčať do vnútra nosa. Keďže nos je málo deformovateľný, tak si tento tvar dovoliť môžeme a 

bolo by správne ho dodržať. Za normálnych okolností by takúto slučku ani nebolo možné vytvoriť, 

ale nos je blízko stredu hlavy. Keďže stred hlavy je otvorený, tak v ňom môžeme začať jednoducho 

slučku bez obáv, aby sme tým porušili nejakú inú. Vnútro nosa modelovať nemusíme. Bude stačiť, ak 

tam urobíme ale aspoň nejakú priehlbinu, aby pri renderovaní pomocou SSS materiálu vznikol jav 

tenkej kože. 

 
Obr. 6.8: Nos s označenou špirálovou slučkou 

  

Nasleduje dokončenie tvárovej časti. U mnohých grafikov je možné nájsť ako celú časť tváre 

pod očami vedú slučkami až na čelo, prípadne temeno hlavy. Tento postup ale nie je správny, pretože 

podľa správnej anatómie svalov a kosti tváre je správny smer toku polygónov od horných kútikov úst 

cez lícnu kosť a pokračuje až do ucha. Okolo úst síce máme kruhové mimické svaly, ale pod nimi sa 

nachádzajú svaly, ktoré sú upnuté na lícnu kosť. Zároveň nám tak vznikne možnosť vytvorenia 

slučky, ktorá tečie kolmo na vyššie uvedené a táto nám bude predstavovať sval spájajúci zadnú časť 

sánky a lícnej kosti (maseter), ktorý spôsobuje zatváranie úst a pri jeho napnutí pri zatvorených 

ústach sa viditeľne rysuje pod povrchom kože. Čelovú časť dokončíme veľmi jednoducho tak, že zo 

zvyšných slučiek, ktoré presahujú kraj oka, vytvoríme nové kolmé a ťaháme ich až po vrch hlavy. 
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Sánkovú časť dokončíme tak, že obrysujeme jej tvar z bočného pohľadu linkou, ktorá začína v strede 

brady a končí pod uchom. 

Ucho je asi najťažšia časť celého tela. Mnoho grafikov ucho neprepracuje do dostatočných 

detailov. U začínajúcich grafikov je prevládajúci názor, že ucho nie je dôležité a že je na neho 

málokedy záber, a preto venujú výstavbe ucha len málo pozornosti. Je to všeobecná chyba, pretože 

ucho ako také nebýva v popredí, ale dopĺňa obrys celej hlavy, a preto na celkový dojem pôsobí z 

veľkej miery.  

Celkovo by sa dal tvar ucha zhrnúť jednou najdôležitejšou linkou. Má tvar čísla 9, teda od 

spodnej častí vedie cez celý obvod a pri ušnej dierke vchádza linka rozplynutím sama do seba. 

Začneme teda touto líniou a postupne z nej vyťahujeme ďalšie paralelné línie. Cez ucho tečie ešte 

niekoľko veľmi dôležitých liniek, ako napríklad kruh okolo zvukovodu, linka tečúca po vnútornej 

časti ucha deliaca sa na dve tvoriace vydutia v hornej časti ucha. Na obrázku 6.9 je hlavná linka 

zobrazená pásom polygónov a ďalšie linky sú zobrazené hranami. V uchu sa stretáva, kríži a delí viac 

liniek ako na zvyšku celej tváre, preto je ťažké ucho správne vymodelovať a zachytiť jeho správny 

tvar. Často je potrebné čerpať z internetu alebo ak je možnosť, tak siahnuť po lekárskej literatúre, kde 

je ucho rozpísané po častiach. Pochopenie jeho anatómie je základ správneho modelovania. 

 
Obr. 6.9: Ucho a jeho dôležité linky  

 

Okolo ucha máme vytvorenú linku ktorá sa skladá z vhodného množstva hrán a preto ju 

využijeme na rozšírenie až po stred hlavy, čím dokončíme temeno a zátylok. Jednoduchšie ale bude, 

ak označíme kolmú voľnú linku a budeme ju vysúvať tak, že bude rotovať okolo ucha. Počet 

samozrejme prispôsobíme linke okolo ucha. 

Posledná časť hlavy je tvorba krku. Nie je to iba jednoduché stiahnutie voľných hrán smerom 

dole, ale je dôležité vymodelovať najvýraznejší sval krku. Je to tzv. zdvíhač hlavy (lat. 

sternocleidomastoideus).13

                                                      
13 Netter, F. H., Anatomický atlas člověka. 3.vyd. Praha, Grada Publishing 2005. ISBN 80-247-1153-2. 

 Názov, ale nevypovedá o jeho funkcii, pretože slúži práve opaku, teda 

skláňaniu hlavy smerom dole a dopomáha rotácii hlavy. Je to sval, ktorý smeruje od malého 

lebkového výbežku za uchom (processus mastoideus), na prvú tretinu kľúčnej kosti od stredu tela. 

Tento sval vidieť často a veľmi výrazne. Preto to bude naša hlavná slučka, ktorej prispôsobíme 
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zvyšok geometrie krku. Vedie teda v tvare písmena „v“ a preto budeme musieť zatáčať linky smerom 

do seba, aby nám v jamke medzi kľúčnymi kosťami neostalo dvadsať hrán, ktoré nebudeme vedieť na 

hrudi využiť. Zároveň nám toto smerovanie pomôže v modelovaní trapézových svalov, pretože tak 

použijeme polygóny zo zadnej strany lebky, čo je anatomicky správne. 

 
Obr. 6.10: Dokončená hlava s najdôležitejšími slučkami  

6.5 Modelovanie tela 
Telo modelujeme dvoma rôznymi spôsobmi. Buď si môžeme celé telo namodelovať zvlášť a potom 

ho k hlave dopasovať, alebo môžeme pokračovať z hlavy smerom dole cez torzo, ruky, končiac 

nohami. Prípadne môžeme najprv urobiť nejaké časti tela a potom ich spojiť so zvyškom tela. 

Pred tým ako začneme modelovať si do scény s hlavou pripravíme ďalšie referencie, aby sme 

mohli postupovať podobným spôsobom ako pri hlave. Referencií nám tu výrazne pribudne, pretože 

budeme potrebovať rôzne pohľady, ktoré sme pri hlave nepotrebovali (napríklad zhora, zo zadnej 

strany apod.) 

6.5.1 Ruka a paža 
Tentokrát začneme modelovaním ruky, pokračovať budeme pažou. U ruky začneme metódou box 

modeling, pretože samostatná dlaň má tvar z časti pripomínajúci kváder. Urobíme si teda kváder a 

pozdĺž osi y si ho narežeme na štyri časti. To nám spôsobí, že budeme mať prípravu na napojenie 

palcov. 

Tento kváder zatiaľ ponecháme a vytvoríme si valec o vhodnej dĺžke a polomere, aby 

zodpovedal tvaru ukazováka. Tento cylinder zmeníme na Editable poly a začneme tak vlastne 

modelovať pomocou cylinder modelingu. Hrany na ňom pridávame tak, aby ich bol dostatočný počet 
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pri kĺboch prstu, a aby ich zbytočne nebolo veľa a my sme tým nestratili prehľad. Z bočného pohľadu 

si vytvarujeme tvar tukových vankúšikov prstu a z hornej časti vytvarujeme zakrivenie prstu tak, aby 

zodpovedal zhruba referencii. Tento tvar zhora nie je dôležité dodržať úplne presne, ale nejaké 

zakrivenie by tam byť malo, aby prst pôsobil vierohodne. Ukončenie prstu uzatvoríme vhodne tak, 

aby jeho priečny rez dovoľoval označiť strednú líniu tak, aby nám rozdelila prst na hornú a dolnú 

časť. Na nechty si vytvoríme lôžko, ktoré má kruhovú slučku. Konkrétne nechty môžeme vytvoriť 

buď ako zvlášť elementy alebo budú spojené s prstom. My si zvolíme formu elementov, pretože pri 

SSS materiáli nám to produkuje mierne reálnejšie výsledky a zároveň sa nám s nimi neskôr vo fáze 

textúrovania a mapovania lepšie pracuje. 

Po dokončení prstu si tento prst skopírujeme ešte štyri krát, aby sme mali zodpovedajúci počet 

prstov ľudskej anatómii a každý z týchto prstov dotvarujeme tak, aby sedel jeho tvar, rádius a hlavne 

dĺžka k referencii. Zároveň si ich posunieme a zrotujeme tak, aby anatomicky sedeli na tvar ruky. Pri 

umiestňovaní prstov je potrebné dbať na to, že ruka nie je plochá, ale má mierne oblúkovitý tvar. 

Teda prostredník je na  osi najvyššie a ďalšie prsty jemne v oblúku klesajú. 

Po doladení všetkých prstov sa budeme opäť venovať modelovaniu dlane. Narežeme si ju tak, 

aby počet hrán v blízkosti prstov sedel presne na počet hrán kruhového obvodu prstov. Zároveň tento 

kváder dolaďujeme aj tvarom tak, aby sa blížil jeho tvar zahnutiu dlane. Potom, ako máme 

dopasované hrany, vymažeme vnútorný obsah miesta s prstami a nami vymodelované prsty spojíme s 

modelom. Na to, aby sme ich mohli spojiť je potrebné najprv spojiť objekty ako také, na čo 

použijeme funkciu Attach. Týmto si všetky objekty zjednotíme do jedného a teraz môžeme jednotlivé 

hrany spojiť. Môžeme použiť buď funkciu Bridge, ktorá pridá medzi hrany nové, alebo si jednotlivé 

vrcholy skolapsujeme dokopy ručne. Takto sme si urobili kompletný základ pre dlaň aj s prstami. 

Hornú časť ruky ukončíme veľmi jednoducho dotvarovaním celkového objemu ruky, aby bol 

anatomicky korektný. Pridáme slučky na veľké kĺby. Keďže nám ostalo veľa hrán, ktoré by sa 

zbytočne šírili až ku ramenu, tak veľkú časť z nich zredukujeme tak, že z troch liniek urobíme jednu. 

Týmto si tiež dopomôžeme k tomu, aby sme vytvorili šľachy, ktoré postupne zanikajú smerom k 

zápästiu. 

 
Obr. 6.11: Horná časť ruky s vyznačenou deliacou linkou   
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Pri spodnej časti ruky je dôležité dbať na to, aby sme oddelili geometriou palec od zvyšku 

dlane, pretože má veľký sval, ktorý sa animuje oddelene. Vznikajú nám tu dve línie. Jedna smeruje od 

veľkého kĺbu ukazováka cez kĺby prostredníka, prstenníka a malíčka, pri ktorom sa zatáča smerom ku 

zápästiu. Druhá línia je vyhradená pre palec a smeruje pozdĺž celého palca smerom k zápästiu. Línie 

prstov končia na vankúšiku pod veľkými kĺbmi. 

 
Obr. 6.12: Dolná časť ruky s vyznačenými linkami  

 

Pažu budeme modelovať vyťahovaním kruhových slučiek z ruky. Zatiaľ nám bude stačiť len 

jednoduché vyťahovanie ale neskôr, potom ako dokončíme rameno sa k paži vrátime a dopracujeme 

Mesh Flow. Takto by síce nebol zlý, ale na animáciu sa veľmi nehodí. 

6.5.2 Rameno, hrudník a chrbát 
Rameno, hrudník a chrbát budeme modelovať spoločne, pretože spolu tvoria jednu časť, ktorá sa 

prejavuje pod kožou ako línia vedúca od processus xyphoideus (výbežok na spodnej časti hrudnej 

kosti) pozdĺž spodnej časti musculus pectoralis major (prsné svaly) cez ramenný musculus deltoideus 

až po musculus latissimus dorsi (široký sval chrbta).14

Rameno bude potom dokončené ako jednoduchý oblúk. V zadnej časti sa napája šľachou na 

lopatku, na ktorú je tiež napojený trapézový sval, preto v oblasti lopatky slučka ramena skončí a 

 Túto líniu čiastočne rozdelíme, aby sme pridali 

do modelu väčší detail, ale v zásade tam ostane. Paralelne s touto líniou budeme budovať líniu 

vedúcu pozdĺž kľúčnej kosti cez vnútornú stranu ramena pozdĺž trapézového svalu až po jeho 

zakončenie v strede výšky chrbtu. 

Začneme teda modelovaním hrudníka tak, že si najprv naznačíme uvedenú prvú líniu smerom 

až po rameno a vnútro vhodne vyplníme tak, aby slučky smerovali od hrudnej kosti smerom na 

rameno. Anatomicky správne vedú svalové snopce pod ramenný sval a upínajú sa na pažu, ale 

vzhľadom k tomu, že na koži sa to tak neprejavuje, tak nám tieto linky prejdú plynule do ramena. 

Keďže ramenný sval v niektorých prípadoch napnutia vidieť ako oddelený sval, tak z prednej časti 

vytvoríme samostatnú kruhovú slučku, ktorá nám zvýrazní jeho objem. Zároveň urobí predelenie, 

ktoré často vidieť ako priehlbinu smerujúcu od stredu kľúčnej kosti po jamku v podpaží. 

                                                      
14 Netter, F. H., Anatomický atlas člověka. 3.vyd. Praha, Grada Publishing 2005. ISBN 80-247-1153-2. 
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opticky prejde pod trapéz. Trapézový sval sa bude zbiehať od zátylku hlavy do polky výšky chrbtu 

smerom k ramenu. Od ramena paralelne s trapézom smerom ku chrbtu nám povedie veľká plocha 

najširšieho svalu chrbta. 

Napojíme pažu na hornú časť torza a dokončíme geometriu v podpaží. Rameno nám bude 

zabiehať do paže v miernom oblúku a celá línia tak, ako bolo uvedené skôr opticky oddelí ramenný 

sval od zvyšku paže. Jamku v podpaží je dobré do istej miery zasunúť do vnútra, aby nám pri 

pripažení nezachádzala ruka veľmi do tela. 

 
Obr. 6.13: Hrudník, rameno, chrbát a pripojená paža  

6.5.3 Brucho a boky 
Brucho a boky vytvoríme jednoducho tak, že spustíme všetky hrany od hrudníka a podpažia smerom 

dole. Vznikne nám tak po stranách brušných svalov zošikmenie, ktoré budeme potrebovať pri 

modelovaní medzirebrových svalov. Tieto svaly sa za bežných okolností nemodelujú a my ich v 

geometrii tiež nenaznačíme, ale smer tejto geometrie nám pomôže v programe Z-Brush, kde nám 

nebudú vznikať zbytočne zošikmené polygóny. 

Potom ako doladíme tvar obrysov z pohľadu Front a z pohľadu Right, vymodelujeme brušný 

sval. Je to sval, ktorý sa upína na posledných rebrách a smeruje k panvovej kosti. Keďže je to 

relatívne dlhý sval, tak má naprieč svojim smerom ešte tri šľachovité úpony, čo ho opticky delí na 

štyri separátne bloky. Preto aj my vytvoríme štyri slučky, z toho tri budú kruhové a štvrtá 

najspodnejšia prejde do slabín. Medzi treťou a najspodnejšou slučkou vymodelujeme malú kruhovú 

slučku na pupok. 

Dokončením brucha a bokov už nebudeme potrebovať na bočnú časť torza taký otvorený 

výhľad, a preto napojenú pažu skloníme tak, aby smerovala zhruba pod uhlom 45 stupňov smerom k 

zemi. Je to z toho dôvodu, že sa nám takto sklonená ruka bude lepšie skinovať a pri mapovaní 
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vznikne viac miesta na hornú časť ramena na úkor podpažnej jamky, ktorá je po väčšinu času mimo 

pohľad. 

 
Obr. 6.14: Boky a brucho s naznačeným brušným svalom rozdeleným na štyri časti  

6.5.4 Stehná, zadok a kolená 
Prechod z bokov a brucha na nohy vyriešime tak, že vytvoríme najprv spojenie brucha s chrbtom. 

Docielime toho tak, že budeme od brucha pokračovať voľnou hranou cez pohlavný orgán, spodnú 

časť torza a vytvorený oblúk napojíme na chrbát. Pohlavným orgánom nebudeme venovať skoro 

žiaden čas, pretože ich bežne nikdy nie je vidieť. Vytvoríme teda iba náhradu v podobe vypuklého 

miesta. Objem doladíme neskôr, keď budeme mať model hotový, aby sme mali predstavu o pomere v 

objemoch jednotlivých častí tela. Potom, ako máme spojené brucho a chrbát vytvoríme zo vzniknutej 

diery slučku. Tu môžeme s výhodou použiť štvrtý sub-objekt, teda čiapku (cap), ktorá nám vyberie 

otvorené hrany, ktoré susedia. Tento výber vytiahneme a slučka je hotová. 

 
Obr. 6.15: Dolná časť dolná časť torza s vytvorenou deliacou slučkou  

 

Slučku začneme vyťahovať smerom dole a začne sa nám tak formovať stehno. Zadok len 

vytvarujeme na požadovaný tvar. Jeho spodná časť je ale bežne zakončená prehybom kože, takže tam 
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pridáme detail. Zadnú časť stehna sme týmto takmer dokončili a vrátime sa k nej len v prípade, že sa 

nám z kolennej časti vráti nejaká linka, čo je možné predpokladať, pretože koleno má vysokú hustotu 

polygónov.  

V prednej časti stehna naznačíme najprv krajčírsky sval. Je to sval, ktorý sa upína na vonkajšej 

strane panvovej kosti a smeruje na vnútornú stranu kolenného kĺbu. Je dôležité ho naznačiť hneď na 

začiatku, pretože neskôr by mohol nastať problém v krížení slučiek. Zadnú časť stehna dopracujeme 

až po uvedený sval, no na prednej strane je potrebné ešte namodelovať kvadriceps. Naznačovať ale 

budeme len tri zo štyroch snopcov, pretože štvrtý je pod zvyšnými troma. Tvar kvadricepsu je na 

modelovanie relatívne zložitý, lebo vnútorná hlava svalu je do veľkej miery prekrytá krajčírskym 

svalom, stredná má hlavu relatívne vysoko a teda ustupuje vnútornej a vonkajšej hlave. Jedine 

vonkajšia je viditeľná úplne celá. Vnútorná hlava teda bude mať tvar slzy, stredná bude oštepovitá a 

vonkajšia bude mať normálny tvar. 

Koleno budeme modelovať tak, že stiahneme hrany zo všetkých svalov polygóny smerom dole. 

Jedine stredná hlava ale bude viditeľne napojená na jabĺčko kolena a zvyšné dve budú končiť na 

bokoch kolena.15

 
Obr. 6.16: Stehno, koleno a zadok 

 

 Koleno bude mať kruhovitý tvar, ale bude jemne nerovnomerné, aby sme docielili 

realistický vzhľad. Pri vystretých nohách ma bežne koleno z boku zvlnený tvar. V zadnej časti kolena 

vytvoríme pozdĺžne jamky, ktoré reprezentujú zúženú časť nad šľachami zadného stehna. 

Na obrázku 6.16 je zvýraznený krajčírsky sval pásom polygónov, kde je vidieť aj jeho 

uchytenie pod kolenom. Jednotlivé hlavy kvadricepsu sú zvýraznené hranami. Je možné si všimnúť, 

že len stredná hlava sa priamo upína na jabĺčko kolena. 

6.5.5 Podkolenie a chodidlo 
Pokračovanie kolena smerom dole je relatívne jednoduché, pretože jediné čo je potrebné naznačiť sú 

lýtkové svaly. Z prednej časti teda stačí ak zvedieme polygóny priamo dole a v zadnej časti 

naznačíme dve lýtkové hlavy, ktoré sa budú plynule zbiehať do achillovej šľachy, teda napojenia na 

                                                      
15 Upínajú sa z boku na jabĺčko. 
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pätu. Z boku je dôležité vymodelovať výstupky členkového kĺbu, pretože to dotvára správny obrys z 

predného a zadného pohľadu. 

Chodidlo cez pätu zatočíme smerom dopredu a naznačíme si správny tvar. Keďže máme už 

namodelované prsty na rukách, tak ich s výhodou použijeme pri modelovaní palcov na nohách 

podobným spôsobom, ako sme kopírovali prsty na ruke. Zoberieme si teda palec z ruky a prirovnáme 

ho k veľkému palci na nohe. Zmeníme jeho tvar, aby zodpovedal požadovanému. Tento palec potom 

kopírujeme a zmenšujeme (prípadne do dotvarujeme) na ďalšie palce na nohách. Podobne ako sme 

spojili prsty na ruke s dlaňou, spojíme palce na nohe s chodidlom. 

Týmto sme dokončili celý vonkajší tvar ľudskej postavy. 

 
Obr. 6.17: Lýtko a chodidlo 
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6.6 Modelovanie oka a ústnej dutiny 
Posledné dve časti, ktoré je potrebné vymodelovať sú anatomicky správne oči a ústna dutina. Oko je 

pomerne jednoduché vytvoriť, pretože ma guľovitý tvar. Problém nastane až vo fáze renderovania, 

pretože musí byť spracované veľmi realisticky, keďže ľudia sa pozerajú primárne do očí. Ústna 

dutina je na modelovanie značne náročnejšia, no pri dobre zvládnutej geometrii je jej znovupoužitie 

jednoduché. 

6.6.1 Oko 
Očnú buľvu budeme modelovať pomocou sphere modelingu, teda vytvoríme si guľu o polomere 

1,25cm. Oko ale musíme rozdeliť na dva celky. Prvý bude vonkajšia guľa, ktorá bude reflexná, 

refrakčná a takmer úplne priehľadná. Druhá, vnútorná guľa bude mať textúru, teda bude na nej vidieť 

bielko a dúhovku. 

Vytvoríme si teda druhú guľu tak, že skopírujeme celý element a jemne ho zmenšíme. 

Vonkajšia guľa teda bude tvoriť rohovku a prispôsobíme teda tvar objektu anatomicky takmer 

korektnému tvaru. Zhruba 6mm od stredu v pohľade Front urobíme vypuklinu, ktorá reprezentuje 

šošovkovité zakrivenie rohovky. Zároveň ale celý tento útvar zatlačíme smerom dozadu, aby sme tak 

dosiahli správneho tvaru buľvy. Očná buľva totiž nie je úplne guľovitá, ale je predo-zadne 

sploštená.16

 
Obr. 6.18: Anatomicky správne oko  

 

 Tento tvar bude kopírovať aj vnútorná časť, ale na rozdiel od rohovky bude 5,5mm od 

stredu geometria zatlčená mierne dovnútra. V strede tejto časti, asi 3,5mm v priemere urobíme dieru a 

jej vnútro zatlačíme do oka, aby nám vznikol priestor vo vnútri oka. Túto geometriu vo vnútri oka 

nebude nikdy vidieť a bude využitá len pri práci s SSS materiálom. 

6.6.2 Ústna dutina 
Ústa začneme modelovať už z hotových pier, takže si len predĺžime pery do vnútra a vytvoríme tak 

dutinu. Keďže ústna dutina je miestom zrastená s jazykom, tak aj jazyk vytvoríme plynule z týchto 
                                                      
16 Čihák, R., Anatomie 1. 2.vyd. Praha, Grada Publishing 2001. ISBN 80-7169-970-5. 
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polygónov. Najprv si ale naznačíme ďasná a vytvoríme tak dva protiľahlé oblúky v ústach, do ktorých 

domodelujeme zuby. 

Zuby si rozdelíme na tri časti podľa tvaru, rezáky spolu s očnými zubmi, črenové zuby (dva 

zuby za očnými) a stoličky. Najprv si teda urobíme jeden rezák. Budeme vychádzať z box modelingu, 

pretože zuby majú na reznej hrane relatívne rovnú plochu. Smerom hore sa síce zaokrúhľujú, ale bude 

pre nás jednoduchšie zaobliť kváder ako vyrovnať valec. V mieste stretu s ďasnom si vytvoríme 

jemnú drážku17

 
Obr. 6.19: Horný rad zubov  

 

 a koreň domodelujeme jednoducho tak, aby mal nejaké zakrivenie pre prípad, že by 

sme chceli niekedy zub vybrať. Črenové zuby majú podobnú štruktúru, ale namiesto jednej reznej 

hrany majú plochu napoly žuvaciu. Táto plocha má v podstate dve rezné plochy, ktoré sú otupené 

voči rezákom. Stoličky sú opäť podobné črenovým zubom, len majú delenie ešte aj priečne. Tieto tri 

typy zubov vhodne skopírujeme do oblúku ústnej dutiny. 

K zubom dotvarujeme ďasná tak, aby sedeli presne na nami vytvorenú drážku, ktorá delí 

viditeľnú časť zubov od koreňov. Pokračovaním spodného radu ďasien smerom do stredu prejdeme 

plynule na jazyk. Ústne podnebie prechádza do uvuly,18

 
Obr. 6.20: Ústna dutina  

 

 ktorá spolu so zadnou časťou jazyka prejde 

do hrtanu, kde my ústnu dutinu ukončíme. 

Dokončením ústnej dutiny sme skončili celý celok, kde vytvárame geometriu. Ako bolo 

spomenuté v teórii Mesh Flow je dôležité snažiť sa mať čo najviac štvoruholníkov. V modeli, ktorý 
                                                      
17 Zubný krček. 
18 Visiaci výbežok na konci ústnej dutiny. 
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sme vytvorili sú iba štvoruholníky, takže táto základná požiadavka je splnená na 100% a zvyšné sú 

plnené s maximálnou možnou mierou vzhľadom k zložitosti modelu. 

6.7 Plavky 
Aby sme nemuseli vytvárať pohlavné orgány je potrebné, aby sme ich nejako zakryli. Vytvoríme teda 

najjednoduchší odev, aký je bežne známy, teda plavky. Tvorba plaviek zaberie o mnoho menej času a 

zároveň nám umožní model bežne prezentovať bez morálneho pobúrenia. 

Plavky vytvoríme tak, že označíme časť stehna spolu s bruchom, teda časť, kde by sa mali 

plavky nachádzať a túto časť oddelíme od tela skopírovaním. Potom si naznačíme ich tvar rezaním a 

následným zmazaním zbytočných častí mimo nášho rezu. Takto dostaneme síce tvar, ktorý 

požadujeme, ale porušili sme tak Mesh Flow. Budeme teda musieť premodelovať časť geometrie, aby 

sme opäť mali čistú geometriu. Väčšinu geometrie už máme správne urobenú, ale vzniknuté 

trojuholníky je potrebné odstrániť. Keďže sme v oblasti stehna, kde je naznačených veľa svalov, je 

tam aj geometria, ktorá bude na plavkách zbytočná. Zjednodušíme ju teda tak, že odstránime 

naznačené svaly, ale dodržíme hraničné oblasti tak, aby v čo najväčšej miere kopírovali hrany tela na 

kraji plaviek. 

 
Obr. 6.21: Plavky s geometriou podľa Mesh Flow   

 

Potom čo máme vytvorený model plaviek tak, že spĺňa základné požiadavky Mesh Flow, 

urobíme do plaviek ešte lem pri hranici. Jednoducho označíme linku blízko hranice a na túto linku 

použijeme funkciu Bevel, aby sme vsunuli do modelu maličký pásik, ktorý bude reprezentovať šitie. 

V strede vertikálnej osi ale budeme musieť odstrániť polygóny, ktoré nám tam vznikli, aby sme pri 

symetrii nedosiahli neočakávaných výsledkov. Ak sú plavky veľmi nalepené na telo a presvítajú tak 
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polygóny z tela, použijeme modifikátor Push, ktorý posunie všetky polygóny v smere ich normály o 

zadanú hodnotu. Aby sme dodali objem plavkám použijeme modifikátor Shell, ktorý z plôch vytvorí 

lokálne ku každému polygónu v zadanej vzdialenosti symetrický polygón a tieto polygóny spojí na 

hranici. Shell modifikátor vytvorí doslova škrupinu. 
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7 Mapovanie 

Na to, aby sme na objekt mohli natiahnuť textúru je potrebné mať daný objekt správne namapovaný. 

Mapovanie objektu je vlastne projekcia 3D objektu na 2D plochu pomocou rôznych techník. 

Najjednoduchšia je tzv. planar metóda, kde sa celý objekt jednoducho premietne na plochu a 

neprebieha pritom žiadne deformovanie. Podobne fungujú aj metódy založené na cylindrickom, 

guľovom a iných primitívnych mapovaniach. My sa ale budeme zaoberať ich využitím ako základu 

pre pokročilé mapovanie.  

Mapovanie textúr je metóda, ktorá pridáva realizmus do počítačovej grafiky. Textúra je pridaná na 

jednoduchý povrch vygenerovaný v scéne ako tapeta prilepená na jednoduchú rovnú plochu. To 

samozrejme redukuje množstvo výpočtov, ktoré sú potrebné pri tvorbe povrchov v scéne. Napríklad 

rovnú plochu môžeme namapovať textúrou zeme a tak sa môžeme vyhnúť zdĺhavému modelovaniu 

kamenia. Pričom výkon bude potrebný len na nanesenie textúry na jeden polygón, na rozdiel od 

tisícok potrebných polygónov potrebných na dosiahnutie podobného efektu realizmu. 

 
Obr. 7.1: Správne namapovaná hlava 

 

 Mapovanie si môžeme predstaviť tiež ako keby sme z objektu stiahli najvrchnejšiu vrstvu a tú 

by sme nejakým spôsobom natiahli na plochu. Ako je to v reálnom živote, tak na to aby sme také 

niečo mohli urobiť je povolené, potrebné a žiadúce túto vrstvu niekde rozrezať. Časti objektu, ktoré 

by sme logicky mohli nejako oddeliť od ostatných sa obvykle odrežú a namapujú sa zvlášť na iné 

miesto ako zvyšok objektu. Ak si napríklad predstavíme oblečeného človeka, tak logický oblečenie 

namapujeme inde ako telo. To zase prípadne môžeme rozdeliť na jednotlivé pod časti, kde budeme 

oddeľovať rukáv, prednú stranu trička, zadnú stranu trička, hlavu od tela, ucho od hlavy atď. 
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Obr. 7.2: Hlava namapovaná na UVW plochu 

 

 My na mapovanie použijeme u nášho modelu najpoužívanejší mapovací modifikátor v 

dnešnej grafike. UVW Unwrap je nástroj, ktorý umožňuje modifikovať mapovacie koordináty 

priamo. Je tu možné nastaviť mapovacie koordináty pre skupinu, ale aj pre jednotlivé vrcholy. Vo 

verzii 7 pribudla tomuto modifikátoru možnosť vidieť hranice mapovania priamo na modeli, čo veľmi 

urýchli a sprehľadní tak prácu. Od verzie 8 je tu dokonca implementovaná úplne nová technika 

mapovania zvaná Pelt mapping. Je to metóda, ktorá dokáže sama roztiahnuť zvolený objekt na plochu 

tak, aby sa čo najviac podobal prirodzenému rozťahovaniu. Pri tejto metóde si najprv určíme hranice 

plochy, ktorá sa bude mapovať touto technikou a potom ju táto funkcia sama vyreže zo siete a 

spracuje ju zvlášť. Po aplikovaní tejto funkcie sa bežne ešte použije vynikajúca pomôcka zvaná 

Relax, ktorá dokáže rôzne ponaťahovaný povrch zoceliť tak, že zvlnenie na ploche bude minimálne. 

Tento objekt ale ešte nebude vo finálnej podobe a niekoľko detailov je potrebné obvykle dotiahnuť 

ručne. 

7.1 Plánovanie mapovania 
Pred tým ako sa pustíme do samotného mapovania je potrebné si naplánovať, ako chceme, aby 

vyzeral výsledok. Musíme si zvoliť, kde budeme dávať najväčší detail, alebo budeme každej časti 

objektu prideľovať rovnakú hustotu pixelov. V našom prípade si zvolíme rozloženie podľa toho, na 

ktoré elementy sa ľudský zrak zameriava. Keďže ľudia sa pozerajú do očí, tak budú mať oči voči 

iným častiam o mnoho väčší priestor. Hlave ako celku venujeme polovicu celej našej textúry. Keďže 
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budeme textúrovať vo vysokom rozlíšení, tak nám nebude vadiť, že zvyšok tela bude zaberať len 

polovicu textúry.19

7.2 Príprava mapovania 

 

Celý model budeme najprv mapovať ako polovicu, pretože telo sme vymodelovali symetricky. 

Takto dokážeme zaručiť symetrickosť pri kopírovaní jednotlivých častí tela a zároveň nám to ušetrí 

veľké množstvo času. Po namapovaní samozrejme tieto symetrické časti oddelíme, ako bude ukázané 

neskôr.  

Rozdelenie celého modelu na jednotlivé logické celky nám pomôže jednak ušporiť miesto na 

textúre, ale aj správne mapovanie, aby nevznikali veľmi zdeformované časti, ktoré by mali natiahnuté 

pixely. Model si teda rozdelíme na dve hlavné polovice, telo a hlavu. Hlavu si rozdelíme na oko, 

jednotlivé zuby, jazyk, hornú a dolnú časť ústnej dutiny a na zvyšok hlavy, teda povrch hlavy a krku. 

Telo rozdelíme na pažu, ruku, prednú a zadnú časť torza, nohu a chodidlo. 

Po naplánovaní si ešte vytvoríme materiál, ktorý bude mať vo svojej difúznej zložke 

parametrickú mapu typu checker. Táto mapa nám zobrazí rôznofarebné štvorčeky a my tak budeme 

môcť vidieť, ako sa nám deformujú pixely priamo na modeli. Aby sme nevideli len jeden veľký 

štvorec, zmeníme hodnotu tiling v tejto mape na nejakú vyššiu hodnotu (napr. v našom prípade 

postačí 30) a výsledný materiál priradíme objektu s tým, že si zapneme zobrazenie materiálu vo 

viewporte. 

Teraz si model podelíme podľa zvolených častí pomocou Pelt Seams. Je to iba označenie hrán, 

ktoré budú v UVW modifikátore určovať hranice delenia objektu. To nám umožní označovať celé 

časti už pred tým, ako ich fyzicky oddelíme v mapovaní. Takto si teda hranu po hrane označíme 

pomocou Point To Point Seam a naznačíme tak modifikátoru, kde budú hranice. Označenie 

jednotlivých virtuálnych častí potom jednoducho aplikujeme tak, že označíme jeden polygón v časti 

ktorú chceme označiť a použijeme funkciu Exp. Face Sel To Pelt Seams, ktorá označí všetky zvyšné 

polygóny v rámci vyznačených hraníc. 

Niektoré z častí neskôr spojíme opäť dokopy, pretože niekedy sa stane že renderovací program 

v snahe anizotropne filtrovať textúru zoberie priemer z okolitých pixelov, a tým spôsobí nepríjemné 

zvýraznenie švov, ktoré by bez daného filtrovania neboli vidieť. Preto na konci mapovania bude naša 

snaha tieto švy obmedziť. 

Je dôležité, aby sme pri mapovaní tento modifikátor nekolapsovali do objektu, inak by sa nám 

všetky vyznačené hranice stratili. Vyznačené hranice totiž uchováva v sebe len modifikátor Unwrap 

UVW a pri jeho vymazaní alebo kolapsnutí do zásobníka sa tieto metadata stratia. Po namapovaní už 

                                                      
19 Je potrebné brať v úvahu aj to, že referencie k hlave samotnej sú poväčšine rovnako veľké ako referencie ku 
celému zvyšku tela. 
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ale tieto hranice nie je potrebné uchovávať, pretože ak je model už namapovaný, tak v UVW ploche 

už bude fyzicky rozdelený model. 

 
Obr. 7.3: Rozdelenie modelu na celky pomocou Pelt Seams 

7.3 Mapovanie hlavy 
Hlavu budeme mapovať tak, že si v UVW modifikátore vyberieme cylindrické mapovanie a 

dopasujeme ho na hlavu tak, aby štvorčeky z checker mapy boli zhruba štvorcového tvaru. Takto sme 

si vytvorili základ, ktorý už len v istých detailoch poopravíme ručne a povrch hlavy bude hotový. 

Je potrebné si uvedomiť, že pri mapovaní sme obmedzení na istú plochu, ktorú nesmieme 

prekročiť. Táto plocha je vymedzená štvorcom o rozmere 1x1. Ak prekročíme túto hodnotu, tak sa 

použije aj tak mapovanie z daného štvorca s tým, že sa celá zložka zruší a použije sa len desatinná. 

Táto metóda sa s výhodou používa pri neorganických modeloch (napr. stena), kde sa takéto 

opakovanie používa na to, aby sa ušetrilo miesto v pamäti. Takéto opakovanie ale pri postavách 

nepripadá do úvahy, pretože každá časť tela má unikátnu textúru. 

Je dôležité si všimnúť, že na nose sa nám cylindrickým mapovaním výrazne pretiahne 

mapovanie a je teda potrebné ho upraviť tak, aby sa toto deformovanie zmenšilo na prijateľné 

minimum. Tým, že sme si namapovali hlavu pomocou cylindra, sme si vymedzili priestor v ktorom sa 

môžeme pohybovať a nezasiahneme tak do časti iných, ktoré by mohli byť zdrojom pre ďalšie časti 

tela. Preto ani nos nemôžeme vytiahnuť mimo tejto hranice a zhustenie mapovania teda použijeme na 

úkor lícnej časti. Nos môžeme upravovať aj ručne, ale výrazne nám pomôže, ak použijeme funkciu 

Relax. Tento algoritmus sa snaží nájsť optimálne umiestnenie vrcholov na mapovacej ploche tak, aby 

sa minimalizovalo zdeformovanie hustoty rozloženia pixelov. 
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Obr. 7.4: Upravený mapping na nose 

 

Ústa, oči a prevažná časť hlavy je už od cylindrického mapovania v poriadku. Najväčší 

problém nám budú spôsobovať uši, pretože úplne vyčnievajú z cylindrického povrchu hlavy a teda je 

potrebné sa rozhodnúť ako tento problém zvládnuť. Na výber máme dve možnosti. Prvá je, že ucho 

fyzicky odrežeme, ako je to znázornené na obrázku 7.2, pričom zachováme rovnakú hustotu pixelov 

na uchu, ako na zvyšnej časti hlavy. Druhá možnosť necháva ucho na mieste a snaží sa na úkor 

okolitých pixelov využiť bezošvý spôsob mapovania. Vzhľadom k tomu, že na hlavu použijeme 

textúru s vysokým rozlíšením, tak si zvolíme druhú alternatívu.20

Brada je charakteristická tým, že zabieha pod hlavu a teda linky tam sú voči cylindrickému 

mapovaniu nahustené, a preto je potrebné ich mierne poposúvať tak, aby sa rozprestreli. Je to 

vzhľadom k textúrovaniu dosť nepríjemné miesto, pretože si nemôžeme dovoliť brade dať veľa 

pixelov, ale ak je človek zarastený, tak prípadný menší detail na brade sa prejaví rozmazaním chlpov 

 Pri uchu sa zároveň výrazne 

prejavuje SSS materiál, pretože je tenké, a tak sa často textúra do istej miery potláča na úkor 

simulácie pod-povrchového rozptýlenia. Ucho si teda relaxujeme pomocou tretej možnosti (relax by 

centers), čím docielime prehľadné rozloženie vrcholov na ploche a potom ručne vrchol za vrcholom 

musíme rozmiestniť do vyhovujúcej polohy na UVW ploche. 

Vrchnú časť hlavy nebudeme mapovať ako je na obrázku 7.2, ale hlavu rozrežeme v strede 

temena, a tak sa zbavíme prebytočného švu na hlave. Vzniknú nám tak síce mierne natiahnuté pixely, 

ale na vrchu hlavy je ich málokedy vidieť a tiež sme si vedomí toho, že toto roztiahnutie pridáva 

hustotu pixelov (na rozdiel od ucha alebo nosa),  takže nám toto pretiahnutie nevadí. 

Posledná časť hlavy, ktorá potrebuje upraviť je brada a plecia. Začneme plecami, pretože si 

najprv pripravíme rovnomerne rozloženie pixelov okolo ramien a bradu budeme relaxovať v rámci 

miesta medzi kľúčnymi kosťami a ústami. Spodnú časť teda budeme posúvať ručne a nemusíme sa tu 

zaoberať tým, že nám niekde hranice vojdú naspäť do modelu (nemali by ale presahovať spodnú časť 

mapovacieho štvorca). Potom ako si pripravíme posledný rad vrcholov a nájdeme im optimálnu 

polohu, niekoľko radov vrcholov nad touto hranicou budeme relaxovať tak, že sa budú udržiavať 

hraničné body (Keep Boundary Points Fixed). 

                                                      
20 Je pre nás dôležitejšie nemať okolo ucha žiaden šev, ako mať na ňom viac pixelov. 
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a nepôsobí to príjemne. My ale máme textúru s vysokým rozlíšením, takže sa tento problém čiastočne 

eliminuje takto. 

 
Obr. 7.5: Mapping celej hlavy 

7.4 Mapovanie tela 
Torzo budeme mapovať veľmi podobne, ako sme mapovali hlavu, teda použijeme cylindrický 

mapping. Alternatívne si môžeme zvoliť planárny mapping s tým, že budeme mať rozdelenú prednú 

a zadnú časť. Pri cylindrickom mapovaní nám vznikne na niektorých miestach niekoľko 

deformovaných vrcholov. Táto deformácia vznikne napríklad blízko ramien a hlavne v oblasti 

pohlavných orgánov. Tento problém vyriešime ručným posunutím hraničných vrcholov tak, aby okraj 

torza bol s minimálnou deformáciou, ale zároveň bez akéhokoľvek prekrytia. Potom jednoducho 

použijeme funkciu Relax s udržaním hraničných bodov. Ak nám pri tejto funkcii vznikne vnútorná 

deformácia, budeme musieť použiť Relax lokálne. Označíme si teda deformované vrcholy a pri 

selekcii použijeme soft selection. Takto budeme vyhladzovať postupne všetky zdeformované plochy. 

Mapovanie paže je veľmi jednoduché a s výhodou tu použijeme Pelt mapping. Keďže už máme 

pomocou Pelt Seams narezanú aj ruku, tak označíme všetky polygóny, ktoré jej pripadajú a 

použijeme Pelt mapping. V ňom si nastavíme cylindrické alebo planárne mapovanie pozdĺž ruky. Je 

to v podstate jedno, pretože Pelt mapping si polygóny roztiahne sám. Pri použití Edit Pelt funkcie 

použijeme Simulate Pelt Pulling. Takto môžeme realtime vidieť, ako sa nám naťahuje mapping na 

paži. Tento typ mapovania ale neaplikuje automaticky Relax, takže ho budeme musieť ešte dodatočne 

použiť. Po adekvátnom množstve Relax iterácii dosiahneme optimálny výsledok. 

Ruku budeme mapovať tak, že si ju rozdelíme stredovou linkou, ktorá vedie cez všetky prsty 

tak, že nám vznikne oddelená časť dlane a chrbát ruky. Na každý z týchto novo vzniknutých 
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elementov použijeme planárny mapping. Vzniknú nám tak takmer namapované ruky, ale v oblasti 

palca bude mapovanie deformované. Toto mapovanie napravíme tak, že ručne napravíme hraničné 

body a vnútorné prípadne upravíme Relaxom. Mali by sme si dávať pozor na rovnomerné rozloženie 

hustoty mapovania (teda rovnakú veľkosť štvorčekov mapy checker vo viewporte). Doladenie tejto 

hustoty je dôležité preto, aby nám pri texturovaní nevznikali neprehľadné časti z dôvodu rozdielnosti 

vo veľkosti pomerov prstov. Ak by sme použili na celú ruku relax, tak by sa nám všetky prsty 

stočili.21 U každého prstu upravíme hranice, aby sa v ploche medzi prstami nevytvárali pretiahnuté 

textúry. Tento postup uplatníme aj na dlaň aj na chrbát ruky. Tieto časti po namapovaní spojíme cez 

ulnárnu22

 
Obr. 7.6: Mapping celej paže s naznačenými Pelt Seams  

 

Nohu budeme mapovať rovnakým spôsobom, ako sme mapovali ruku. Od bokov až po členok 

použijeme cylindrické mapovanie Pelt mapovania, tzn. najprv si zapneme Pelt mapping, použijeme 

cylindrické mapovanie a následne ho pomocou Simulate Pelt Pulling roztiahneme. Použijeme 

dostatočný počet Relax iterácii. 

 (malíčková) časť ruky. Keďže sa v danej oblasti nachádza aj malíček, tak aj ten spojíme 

jeho najzadnejšou časťou. Nechty budeme mapovať planárne a môžeme im dať viac miesta na 

mapovacej ploche, pretože sú malé a môžeme ich dať takmer do akejkoľvek medzery. Ruku napojíme 

na pažu, aby sme minimalizovali počet švov. To nám zároveň uľahčí textúrovanie, pretože sa často 

stáva, že práve zápästie treba ručne upravovať. 

Chodidlo rozdelíme na tri časti. Nechty namapujeme planárnym mapovaním. Hornú a spodnú 

časť chodidla oddelíme od seba a tiež na ne použijeme planárne mapovanie. Podobne ako u ruky 

                                                      
21 Funkcie Relax majú problém vo valcových plochách, ktoré nie sú úplne rovnomerné. 
22 Netter, F. H., Anatomický atlas člověka. 3.vyd. Praha, Grada Publishing 2005. ISBN 80-247-1153-2. 
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upravíme mapovanie v oblasti prstov tak, aby sme v rámci možností a priestoru medzi prstami na 

mapovacej ploche dosiahli čo najmenšiu deformáciu mappingu. Palce na chodidle sú ale v pomere k 

svojmu objemu omnoho viac natlačené na seba a teda nemôžeme vnútorné strany palcov dostatočne 

roztiahnuť. Na rozdiel od prstov na ruke sú na palce na nohe kladené o mnoho menšie nároky, pretože 

na nohy bývajú zábery len málokedy. Cez bočnú vonkajšiu stranu, kde sa nachádza malíček spojíme 

podobne ako u ruky hornú a dolnú časť. 

Chodidlo a nohu nebudeme spájať. Ruka je na pažu napojená priamo a teda po mapovaní 

vzniká relatívne rovná plocha, ktorú môžeme dopasovať na pažu a následne ich spojiť. Chodidlo je na 

nohu napojené v pravom uhle, a je teda ťažšie napojiť tieto elementy. Ak by sme to urobili, vzniklo 

by v nejakej časti prílišné roztiahnutie alebo stlačenie mapovania. 

7.5 Mapovanie plaviek 
Plavky, keďže sú úplne samostatný objekt oddelený od tela a vieme, že bude mať osobitný materiál, 

tak ich budeme aj mapovať zvlášť. Použijeme na ne cylindrický mapping, ktorý dopasujeme tak, aby 

sa checker mapa deformovala čo najmenej. Keďže táto textúra bude mať pomer strán 2:1, tak si aj 

mapu checker nastavíme adekvátne. Aj výzor mapovacej plochy si môžeme nastaviť na daný pomer, 

ale je to len vizuálne nastavenie. Mapovať budeme stále do štvorca bez zmeny pomeru strán. 

Tento mapping je veľmi jednoduchý a teda nebude potrebovať veľa úprav. V rozkroku je 

vystupújce miesto a teda na neho použijeme Relax funkciu. Na vnútornej strane stehien máme časť, 

ktorá spája zadnú partiu s prednou. Túto časť oddelíme, pretože v cylindrickom mapovaní vytvára 

nenapraviteľné deformácie. Preto ju namapujeme zvlášť planárne. 

 
Obr. 6.7: Namapované plavky 

7.6 Dokončenie mapovania 
Model je už celý namapovaný, ale stále je ešte symetrický, teda pravá polovica tela je presne 

namapovaná na mieste, kde aj ľavá. Teraz už nepotrebujeme vidieť Pelt Seams, pretože model je na 

UVW ploche fyzický rozdelený. Použijeme symmetry modifikátor a threshold nastavíme na veľmi 

malé číslo, aby sa nám nekolapsovali nechcené vrcholy. Ak nevznikli žiadne chyby, tak tento 
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modifikátor skolapsujeme do Editable Poly, pretože ďalej už symetriu nebudeme aplikovať, ale 

model sa tak stáva celkom. 

Na zásobník modifikátorov si dáme nový Unwrap UVW modifikátor. V tomto modifikátore 

urobíme celé telo nesymetrické. Aby sme nemuseli označovať polygón za polygónom, tak použijeme 

techniku, kde v UVW modifikátore zaškrtneme Select Element. Tým budeme označením jedného 

polygónu na mapovacej ploche označovať celé celky až po hranice. Keďže symetria zduplikovala 

mapovanie, tak pravá a ľavá polovica sú síce zhodné a úplne sa prekrývajúce, ale nie sú fyzicky 

spojené. Preto označením jedného polygónu označíme len jeden z prekrývajúcich sa elementov. 

Každý z týchto elementov prevrátime okolo vertikálnej osi. Elementy, ktoré sa dotýkajú, teda torzo 

a hlava, prirovnáme k sebe čo najtesnejšie a vrcholy, ktoré sa stretávajú spojíme. Ostatné elementy 

len presunieme mimo, aby neprekrývali k ním symetrické. 

Keď máme všetky elementy namapované, napasujeme ich do mapovacej plochy. Vzhľadom k 

tomu, že budeme robiť textúru vo vysokom rozlíšení, tak v prípade, že by sme chceli pracovať na 

celej textúre by sa mohlo stať, že nebudeme mať dostatočný výkon na plynulú prácu. Už počas 

plánovania mapovania sme si určili, že hlava a všetky jej súčasti budú tvoriť polovicu celej textúry. 

Teraz tohto faktu využijeme tak, že hlavu dáme zvlášť do mapovacej plochy a telo taktiež. Hlavu 

budeme teda textúrovať oddelene od tela. 

Hlavu a jej elementy napasujeme tak, že povrch hlavy bude zaberať čo najväčší povrch a 

ostatné elementy dáme do zvyšného miesta vo štvorci. Keďže už vieme, že plocha sa delí na 

opakujúce sa štvorce, tak nemusíme dať hlavu do centrálneho, ale môžeme ju posunúť do priľahlých 

štvorcov. Jednoducho označíme teda všetky elementy a posunieme ich o ofset 1. 

 
Obr. 7.8: Mapping celého tela v dvoch štvorcoch   
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Telo je zložitejšie, pretože sa snažíme využiť čo najviac dostupnej plochy, ale zároveň 

potrebujeme dodržať istý pomer v hustote pixelov na jednotlivých elementoch. Budeme teda musieť 

meniť rozmer aj rotáciu všetkých elementov tak, aby do seba čo najviac zapadali. 

 

  



 54 

8 Dokončenie modelu v Z-Brush 

Geometria modelu je už úplne dokončená a mapovanie je taktiež vo finálnej fáze. Model je síce 

postavený úplne celý, ale jeho tvary ešte nie sú úplne podľa našich predstáv. Na doladenie týchto 

tvarov použijeme nástroj Z-Brush, ktorý sa na túto prácu hodí najviac. Je tu ešte možnosť použiť 

program MudBox, ale keď tieto programy majú rovnakú silu v sculptovaní, Z-Brush použijeme ešte 

aj na textúrovanie a to v nástroji MudBox nie je také užívateľsky prívetivé. 

Z-Brush nepozná natívne formát súborov max a preto budeme používať jednoduchý formát 

obj. Tento formát nám do Z-Brush prenesie všetky potrebné informácie na prácu a neobsahuje 

zbytočné informácie, ktoré by neskôr pri mnohomiliónovom modeli zaberali zbytočné megabajty 

naviac. V 3D Studio Max teda exportujeme celý model (bez plaviek, aby sme dopracovali správne 

tvary aj pod nimi) do formátu obj. V Z-Brush tento formát importujeme a môžeme začať pracovať na 

doladení tvarov. 

 
Obr. 8.1: Importovaný model v programe Z-Brush  

 

Tento nástroj umožňuje pracovať s modelom v rôznych vrstvách, teda ak použijeme subdivide 

na náš model a budeme prevádzať nejaké zmeny v danej úrovni detailu, môžeme sa kedykoľvek 

vrátiť k nižšej a tú modifikovať taktiež. S úrovňami detailu je dôležité si uvedomiť, že každý ďalší 

level spôsobí zhustenie geometrie N.x (N - počet hrán v polygóne, x - počet polygónov), teda každá 

úroveň je 4x (v našom prípade) náročnejšia, ako predchádzajúca. My využijeme päť úrovní detailu. 

Importovaný model má 16004 polygónov, teda úrovne budú mať nasledujúci počet polygónov: 

úroveň  úroveň 1 úroveň 2 úroveň 3 úroveň 4 úroveň 5 

počet polygónov 16.004 64.016 256.064 1.024.256 4.097.024 
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Ako je z tabuľky vidieť, už pri štvrtej úrovni sa dostávame cez jeden milión polygónov a pri 

piatej sme už pri štyroch miliónoch. Takýto počet polygónov síce 3D Studio Max zvládne bez 

problémov renderovať prípadne ešte aj v reálnom čase zobrazovať vo viewporte, ale pri akejkoľvek 

manipulácii s vrcholmi výkon dramaticky klesne na úroveň, pri ktorej sa takmer nedá pracovať. 

Z-Brush nám ponúka na výber rôzne materiály, ktoré majú rôzny dopad na rýchlosť 

zobrazovania, ale zároveň majú v reálnom čase rôzne vlastnosti. My budeme používať dva materiály. 

MatCap Red Wax a FastShader. Prvý materiál je výborný na sledovanie rôznych nerovnosti na 

povrchu, pretože priehlbiny sú v ňom zvýraznené. Budeme ho teda používať na zjemňovanie 

nerovných povrchov, ale aj na tvorbu istých jemných štrbín, prípadne naznačovaní svalových vláken. 

Druhý materiál slúži na to, aby sme videli model v normálnom osvetlení s normálnym osvetľovacím 

algoritmom. Budeme tak teda vidieť, ako bude reálne vyzerať model, keď ho importujeme späť do 

3D Studio Max. 

8.1 Práca v nižších úrovniach 
Medzi nižšie úrovne budeme považovať prvú a druhú, kde ešte nemáme dostatočný počet polygónov 

na to, aby sme mohli vytvárať jednotlivé detaily, ale zároveň nám to uľahčí prácu na celkových 

obrysoch objektu. 

Na model teda použijeme Subdivide Mesh funkciu, ktorá pomocou NURBS algoritmu rozdelí 

všetky polygóny 4x a dostaneme tak jemnejší model. Zo začiatku budeme pracovať v prvej úrovni. 

Druhá úroveň sa bude modifikovať automaticky.23

Takýmto spôsobom budeme postupne upravovať úplne celé telo. Pred príchodom programu  

Z-Brush často krát stačilo, aby sa model správne vymodeloval v modelovacom software a doladili sa 

tvary v tom istom programe. Ako sme si už povedali, je často problematické odhaliť miesta, ktoré 

nemajú správny tvar. S príchodom Z-Brush prišli nové možnosti v tvarovaní modelov a dramaticky 

 Začneme postupne od hlavy smerom dole. V tejto 

úrovni sa budeme zaoberať hlavne obrysom postavy. Na tvári je dôležitý pohľad zo šikmá, kde je 

vidieť obrys nadočnicového oblúku a líc. Takéto detaily budeme dolaďovať až kým nebudeme 

spokojní s výsledkom. 

V druhej úrovni budeme stále ešte dolaďovať obrysy, ale tu už začneme aj so zjemňovaním 

jednotlivých tvarov, ktoré sme v 3D Studio Max vytvorili, ale vzhľadom na osvetľovací model sme 

ich nevideli (napr. stehna sme nevedomky v prednej časti urobili príliš ploché). Táto úroveň nám teda 

ukáže aj plochy a zaoblenia, ktoré sme si pred tým nemohli všimnúť kvôli malému množstvu plôch. 

V tejto úrovni začneme tiež v malej miere sculptovať detaily, ktoré neskôr vo vyšších 

úrovniach doladíme. V tejto úrovni je dobré si naznačiť šľachy pod kolenom, medzirebrové svaly. 

Brušné svaly upravíme na správnu formu a doladíme objem pohlavných orgánov. 

                                                      
23 Takto sú vždy previazané všetky úrovne. 
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stúpli nároky na celkový vizuálny vnem. Mnoho grafikov robí chybu v tom, že premodelujú 

jednotlivé detaily a zabúdajú na celkový dojem. Preto je dôležité si uvedomiť, že práve obrysy a 

správne plochy tvoria reálny dojem z modelu. 

 
Obr. 8.2: Doladený model v druhej úrovni  

8.2 Práca vo vyšších úrovniach 
V najvyšších úrovniach budeme ešte stále dolaďovať tvary, ale už iba minimálne, pretože akékoľvek 

veľké zmeny v týchto úrovniach sa ťažko robia tak, aby nevznikali na okraji týchto modifikáciách 

nepríjemné artefakty v podobe zvýraznených hrán apod. 

Začneme teda tretou úrovňou. Na hlave začneme pridávať detaily v podobe veľkých vrások, 

tukových častí na lícach, pričom nám okolie očí mierne vstúpi do hlavy. Zvýrazníme vrásky, ktoré 

vznikajú veľkým otvorením úst. Doladíme rozloženie tuku na nose, aby sme dosiahli realistický 

výzor. Podobným spôsobom budeme dolaďovať hlavu až kým nebudeme spokojní. Na tele naznačíme 

väčšinu menších svalov, ako sú napríklad svaly a šľachy na predlaktí. Lýtkové svaly dotiahneme do 

správneho tvaru. Sú síce relatívne veľké, ale sú tak jemne naznačené, že v nižších úrovniach by sme 

ich ťažko správne naznačili. V tretej úrovni je vhodné dokončiť svaly kolena, medzirebrové svaly a 

iné mierne veľké časti. 

Vo štvrtej úrovni už nebudeme vôbec modifikovať veľké svaly ako celok, ale v prípade potreby 

ich budeme deliť na menšie časti, kde pridáme detaily v podobe svalových snopcov a pod. V tejto 

úrovni dokončíme všetky tvary a všetky svaly. Najviac sa tu budeme venovať paži, kde dokončíme 

tvar tricepsu a svalov v predlaktí. Na tvári začneme pridávať vrásky okolo oka, prehĺbime lícne 

vrásky a doladíme pery. 
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Piatu úroveň venujeme už len úplne najjemnejším detailom, ako sú vrásky apod. V tejto úrovni 

tiež naznačíme akým smerom vedú svaly. Budeme robiť úplne jemné línie na povrchu kože, ktoré 

jemne posilnia vizuálny vnem, ale reálne by si ich nemalo byť možné všimnúť. 

 
Obr. 8.3: Finálny model na piatej úrovni s FastShader materiálom   

 

Mieru zvýraznenia svalov si vhodne určíme. Keďže my nebudeme exportovať model so 4 

miliónmi polygónov, ale opäť len základný, tak naznačíme svaly tak, akoby boli všetky čiastočne 

napnuté. Model sme prepracovali do takejto miery preto, lebo teraz môžeme exportovať rôzne mapy 

priamo v Z-Brush. My exportujeme displace mapu, ktorá nám v 3D Studio Max umožní obnoviť 

detail, ktorý sme v Z-Brush dosiahli. Mapy sa exportujú pomocou jednoduchého nástroja v rámci Z-

Brush, ktorý sa volá Z-Mapper. Exportujeme si teda displace mapu v rozlíšení 8192x4096. 

Po dokončení všetkých úprav exportujeme najnižšiu, teda pôvodnú úroveň, do obj formátu a 

následne ju importujeme do 3D Studio Max. Pri tomto importe si ale môžeme všimnúť, že sa všetky 

časti akoby jemne relaxovali. To je dôsledok subdivide algoritmu Z-Brush, takže na celý objekt 

použijeme relax s vhodne zvolenou zápornou hodnotou, čo nám vráti vrcholy do pôvodnej polohy. 

Samozrejme nám tým ostanú zmeny urobené v sculptovaciom nástroji. 
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9 Textúrovanie 

Textúrovanie je proces tvorby textúry. Táto textúra sa bude potom nanášať na zobrazovaný objekt a 

bude simulovať vlastnosti jeho povrchu. Hlavný nástroj na tvorbu textúr je Adobe Photoshop CS3. Je 

to aplikácia, ktorá je neporaziteľná v rastrovej grafike a textúry sú výhradne rastrové. Budeme 

používať techniku, kde bude práca vo Photoshope úzko prepojená s programom Z-Brush. 

 Pre doplnenie vedomostí si ale najprv pripomenieme, ako sa textúrovalo pred príchodom Z-

Brush s plug-inom ZAppLink. Pre úplnosť je potrebné povedať, že mnoho ľudí dodnes takto 

textúruje. Táto technika spočívala v zobrazení UVW koordinátov na ploche obrázku a do nej sa 

vkresľovali buď ručne, alebo sa prilepovali referenčné obrázky. Takto sa postupne vo vrstvách 

nahromadilo množstvo materiálov a medzi nimi bolo potom potrebné urobiť prechod tak, aby si to 

pozorovateľ nijako nevšimol. Táto metóda je veľmi pracná a časovo náročná. Je tu potrebná veľká 

zručnosť v kreslení. Užívateľ pri tejto metóde potrebuje mať obrovské skúsenosti s týmto programom 

a výsledky nie sú aj tak vždy uspokojivé. 

 Príchodom novátorského programu Z-Brush sa na poli grafiky stala revolúcia. Nie len, že je 

to program, ktorý je nadradený ostatným, ktoré sa snažia pracovať s veľkým množstvom polygónov, 

ale ponúka aj rôzne metódy na textúrovanie. My použijeme metódu, kde sa pomocou plug-inu 

ZAppLink presunieme do Photoshopu.  Textúrovaný objekt si teda otvoríme v Z-Brush a nastavíme si 

pohľad, z ktorého budeme daný objekt textúrovať. Vytvoríme čistú textúru a prepneme sa do 

projekcie. Takto pripravený objekt pomocou ZAppLink prenesieme do Photoshopu. V Photoshope sa 

zobrazí objekt ako obrázok s troma vrstvami, kde prvá je podkladová vrstva, druhá je difúzna zložka 

a nad ňou je vytieňovaná vrstva. Tu si môžeme kamkoľvek vložiť novú vrstvu a tú pomocou rôznych 

techník dopracovať do finálnej podoby. Takže ak napríklad budeme textúrovať tvár, tak si urobíme 

projekciu z prednej strany, prenesieme ju do Photoshopu a tam si na ten objekt dorovnáme obraz 

danej tváre. Ideálne riešenie pre takéto dorovnávanie je nástroj vo Photoshope zvaný liquify. Ten nám 

umožňuje obraz deformovať tak, ako keby sme v piesku hýbali prstom, teda tlačí pixely pred sebou a 

rozťahuje tie za sebou. Ak už budeme mať obraz upravený tak, že bude sedieť na projekciu tváre, tak 

tento obraz jednoducho kolapsneme do strednej difúznej vrstvy24

                                                      
24 Zvyšné dve vrstvy musia ostať neporušené, pretože to môže spôsobiť nepredvídané chovanie Z-Brush. 

 a tento obrázok uložíme pomocou 

ctr-s. On sa v nejakom dočasnom adresári uloží a Z-Brush si ho potom sám vyzdvihne. Po prepnutí do 

Z-Brush sa teda obrázok vyzdvihne a my ho tak aplikujeme na model. Potom si projekciu zrušíme 

tým, že si daný model vyzdvihneme a môžeme si v priestore pozrieť, ako naša projekcia dopadla. Ak 

sme si dali záležať na jej presnom dopasovaní, tak by sme nemali vidieť žiadnu neočakávanú chybu. 

Ak sa nám projekcia nepáči a chceme zmeny, tak samozrejme môžeme tento postup opakovať. 

Takúto textúru si uložíme a urobíme projekciu z inej strany. Po vyprojektovaní všetkých strán si 
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otvoríme takéto textúry v Photoshope a spojíme ich do jednej tak, že každá projekcia bude v jednej 

vrstve. Zmažeme všetky jednoduché farby (obvykle to je čisto biela alebo čisto sivá) a postupne 

začneme prelínať jednotlivé vrstvy až pokiaľ nebudeme spokojní. Takúto textúru potom môžeme 

uložiť do nového súboru a môžeme si ju pozerať napríklad v 3D Studio Max, ktorý vie rozpoznať 

zmeny v súbore a bude teda stále po uložení textúry zobrazovať jej aktuálny stav.25

  
Obr. 9.1: Príklad textúry hlavy 

 

 Specular odlesky sú len fiktívne odrazy od svetiel, aby sa dosiahlo lepšieho vizuálneho 

výsledku, ale zároveň sa tým neskonzumujú všetky hardwarové prostriedky. Specular Level mapa 

udáva, ktorá časť objektu sa bude ako lesknúť. Takže, ak je na textúre niekde biele miesto, tak sa 

bude toto miesto lesknúť omnoho viac ako miesto, kde je tmavá farba.  

Specular Color nám udáva, akej farby bude daný fiktívny odlesk. Glossiness určuje ako ostrý 

bude odlesk na povrchu. Dá sa tak simulovať pri vysokom glossiness napríklad vyleštené sklo a pri 

nízkej hodnote sa dá simulovať matná látka, prípadne nejaký neleštený kov, apod. 

Bump mapa slúži na simuláciu nerovnosti na povrchu. Vytvára jemné tiene, ktoré dodávajú 

povrchu hrubosť a odstraňujú plochosť. Tmavé miesta sú opticky zanorené do objektu a svetlé miesta 

vystupujú do prostredia.  

 

 Takýmto spôsobom sa v dnešnej dobe obvykle robí tzv. difúzna textúra, ktorá nesie 

informácie o farbe povrchu objektu. Okrem difúznej textúry môžeme vytvoriť rôzne iné a v inom 

rozlíšení, ktoré potom použijeme na simuláciu iných svetelných vlastností povrchu. Pri modelovaní 

postáv to budú napríklad Specular Level, Specular Color, Glossiness, Bump Map, Reflection, 

prípadne rôzne SSS mapy. Teraz si vysvetlíme, čo jednotlivé mapy znamenajú.  

                                                      
25 Z-Brush si robí vlastné kópie, takže toto nedokáže. 
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Reflection mapa určuje s akou intenzitou sa bude odrážať okolie od objektu s ray-trace 

materiálom. Podobne, ako to je u zvyšku máp, svetlé miesta určujú vyššiu intenzitu odrazu a tmavé 

nižšiu až nulovú intenzitu. 

Veľmi špeciálnou kategóriou sú SSS mapy, ktoré slúžia pri simulácii podpovrchových 

rozkladov svetla. Jednoduchý príklad je materiál vosku, kde sa všetko svetlo neodrazí, ani nepohltí do 

vnútra, ale distribuuje sa v objekte a emituje sa s miernou stratou intenzity na inom mieste.26

9.1 Textúrovanie hlavy 

 

Vytvorenie SSS máp je veľmi zdĺhavé a pracné a často môže viesť k neželanému výsledku, čoho 

následkom je kompletné prerobenie daných máp. 

Keďže sme si povedali, že hlave pridelíme presne polovicu celej textúry našej postavy, tak túto hlavu 

teraz oddelíme a otextúrujeme ju zvlášť. 

V 3D Studio Max urobíme z hlavy fyzicky oddelený objekt (nie element toho istého objektu) a 

tento model exportujeme do obj formátu. V Z-Brush tento model importujeme a prípravu na 

textúrovanie máme hotovú. Keďže budeme robiť textúru pre hlavu o veľkosti 4096x4096, tak v Z-

Brush si vytvoríme nový dokument o danej veľkosti. Na veľkosti plátna dokumentu záleží, pretože ak 

by sme mali rozmer malý, tak by sa textúra ukladala rozostrená. Ak by sme vytvorili ešte väčšie 

plátno, bolo by to síce lepšie, ale už aj pri takejto veľkosti je práca v Z-Brush dosť náročná. 

Hlavu si natočíme tak, aby bola vidieť presne z predného pohľadu (použitím shift pri otáčaní sa 

nám pohľad prepína na svetové osi). Dokument je určite väčší ako naša zobrazovaná plocha, teda ho 

oddialime tak, aby bolo vidieť celé plátno. Hlavu teraz zväčšíme tak, aby sa čo najviac približovala 

hraniciam plátna. Tak zaručíme, že sa využije väčšina pixelov na plátne. Použijeme nástroj 

ZAppLink, ktorý vytvorí psd dokument s dvomi vrstvami, ktoré nebudeme modifikovať a jednou, 

ktorá je medzi nimi a má pripravenú masku, ktorú môžeme odstrániť, ale je to zbytočné. Túto jednu 

vrstvu použijeme práve na to, aby sme si na nej nastavili referenčný obrázok, a ktorú potom budeme 

projektovať do 3D objektu. 

V programe Adobe Photoshop sa nám teda otvorí dokument, ktorý bude pripravený na to, že do 

neho vložíme nejakú textúru. Máme importovaný pohľad front a teda použijeme referenčnú fotku z 

predného pohľadu. Je dobré, ak použijeme pôvodnú nezmenenú (z ktorej sme si pripravili podklady 

do modelovacej fázy), pretože referencie sú vo formáte jpg, ten je stratový, a teda ak sme uložili dva 

krát ten istý obrázok s malými zmenami, dôjde tam k degradácii kvality a toho sa pri textúrovaní 

snažíme vyvarovať. Túto fotku si pomocou funkcie Free Transform nastavíme tak, aby zhruba sedela 

na tvár importovanú zo Z-Brush. Ak hlava pasuje úplne presne, tak preskočíme nasledujúci krok. V 

opačnom prípade sa prepneme do Liquify filter. V tomto nástroji, ako sme si skôr uviedli, budeme 

                                                      
26 Murdock, K. L., 3ds max 7 Bible. 1.vyd. Indianapolis, Wiley Publishing 2005. ISBN 0-7645-7971-1. 
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dolaďovať už len malé zmeny, ktoré opravia malé odchýlky v modeli od referencie. Ak máme všetko 

dopasované a sme spokojní s výsledkom, tak túto vrstvu s fotkou spojíme s vrstvou Layer 1, ktorá 

slúži práve na prenos textúry do Z-Brush. Ostatné vrstvy okrem troch, ktoré Z-Brush exportoval do 

psd formátu si Z-Brush nebude všímať, a teda ak máme nejaké zmeny, ktoré chceme aplikovať, 

musíme ich stále spojiť s vrstvou Layer 1. 

Prechod do Z-Brush je veľmi jednoduchý, uložíme dokument tak, ako je bez premenovania 

alebo jednoducho stlačíme ctr-s a prepneme sa do Z-Brush. Tento program celý čas čaká na nejaké 

zmeny v tomto dokumente. Ak nejaké zmeny zaznamená, ponúkne nám možnosť použiť zmeny. V 

prípade, že sme príliš rýchli v prechode do Z-Brush a Adobe Photoshop tento dokument ešte nestihol 

uložiť (pri veľkých textúrach sa to stáva pomerne často), je potrebné sa vrátiť do Adobe Photoshop a 

dokument uložiť znovu. Funkcia ZAppLink prepla Z-Brush do projekčného módu, a teda je potrebné, 

aby sme z tohto módu vyzdvihli objekt. Po tom čo to urobíme, môžeme si naprojektovanú textúru 

pozerať v 3D svete. 

 
Obr. 9.2: Proces tvorby projektovanej textúry  

 

Takto naprojektovanú textúru si v Z-Brush exportujeme do psd súboru, aby sme o ňu neprišli 

pri ďalšej projekcii z inej strany. Ak by sme pridali projekciu z inej strany, tak by sa nám síce 

pripojila k vytvorenej textúre, ale mohlo by sa stať, že by nám nová projekcia prekryla starú v istých 

častiach, ktoré by sme chceli zachovať zo starej. Preto budeme na každú projekciu vytvárať nový psd 

súbor. 

Takýmto štýlom budeme robiť textúry z každého dostupného pohľadu, aby sme mali čo najviac 

podkladov na neskoršie blendovanie medzi nimi. Z dostupných referencií nám vyjde predný, zadný, 

bočný, predo-bočný, horný a spodný pohľad. V prípade, že by sme niekde nemali dobre 
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naprojektované textúry, môžeme tento proces opakovať ľubovoľne mnoho krát. Na niektoré špeciálne 

časti, ako je ucho, môžeme tiež použiť zvlášť projekciu. 

Po dokončení celého procesu projektovania textúr z referencií, budeme tieto textúry blendovať 

v Adobe Photoshop. Otvoríme si teda všetky textúry vo Photoshope a spojíme ich do jedného 

dokumentu. Všetky textúry zo Z-Brush sú prevrátené voči horizontálnej osi. Všetky textúry teda 

prevrátime. Zo všetkých vrstiev odstránime bielu, prípadne sivú farbu, aby sme odstránili zbytočné 

miesta, ktoré by sme neskôr museli pracne mazať. Použijeme na to jednoduchú funkciu Color Range, 

ktorá nám označuje nami vybranú farbu, prípadne jej okolie v škále farieb. Teraz už nám ostáva len 

ručne všetky vrstvy zblendovať do jedného celku. Budeme jemne odmazávať roztiahnuté body na 

krajoch projekcie, aby ich nahradili body z iných projekcií zameraných na toto miesto. V prípade, že 

na niektorom mieste nemáme kvalitnú textúru ani v jednej vrstve budeme používať rôzne klonovacie 

a opravovacie pomôcky, aby sme to miesto nejako vyplnili. Takýmto spôsobom dokončíme celú 

vonkajšiu časť hlavy. 

Na niektoré elementy hlavy sa ale nehodí takáto metóda, pretože nemusíme mať vhodné 

referencie, alebo je to veľmi pracné urobiť nejakú správnu projekciu. Sú to zuby, ústna dutina a oči. 

Zuby budeme robiť tak, že si z nejakého obrázku vytiahneme jeden zub a ten si nalepíme na 

miesto, kde sa na textúre nachádzajú zuby. Keďže zuby sú relatívne vysoko lesklé, tak sa textúra z 

obrázku nehodí a budeme ju musieť teda zaretušovať a odstrániť tak odlesky. Zvolíme si teda nejakú 

farbu, ktorá by mohla byť priemerná zo všetkých farieb zubu a postupne budeme odlesky 

zamaľovávať. Pri hranke, ktorá delí viditeľnú časť od skrytej pridáme trošku nečistoty, aby sme mali 

realistickejší obraz a korene pre prípad zobrazenia vypadnutého zubu zafarbíme na krvavo. Podobne 

môžeme robiť každý zub zvlášť alebo toto farebné zoskupenie skopírujeme do všetkých zubov. 

Ústnu dutinu je dosť problematické správne textúrovať, pretože nikde nezískame kvalitné 

fotky, či už dostatočne veľké alebo správne nasvietené. Budeme musieť teda improvizovať. Začneme 

jazykom, ktorý máme v celkom dobrej kvalite a celý jazyk urobíme spojením troch fotiek, kde jedna 

ukazuje jazyk z prednej strany, druhá z dolnej a tretia z časti strany jazyka. Medzi týmito troma 

vrstvami budeme rôzne blendovať, pričom najdôležitejšia je horná, ktorú vidíme takmer stále na 

rozdiel od ostatných. Zvyšok ústnej dutiny musíme nejakým spôsobom urobiť bez fotiek. Použijeme 

teda časť jazyka, konkrétne budeme brať pixely zo spodnej časti, ktorá sa najviac podobá zvyšku 

ústnej dutiny. Túto časť budeme kopírovať dookola na celú dutinu. Vznikne nám tak textúra, ktorá sa 

viditeľne opakuje a bude teda potrebné ju nejako upraviť použijeme na to Healing Brush Tool, ktorý 

vie textúry veľmi kvalitne zaretušovať. 

Oko urobíme tak, že si nájdeme fotku očnej dúhovky, očného pozadia a ak sa nájde aj bielko, 

tak ho použijeme. Očná dúhovka má zo zásady nejaké odlesky, pretože rohovka pred ňou má vysoký 

lesk. Toto odstránime tak, že časť, kde nie je odlesk vidieť budeme kopírovať na miesta kde je a 

budeme tak prekrývať odlesky. Očné pozadie použijeme na zafarbenie vnútra oka. Vnútro nie je 

vidieť nikdy a používa sa len na simuláciu SSS materiálu, preto nebudeme tomuto očnému pozadiu 
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venovať veľa času. Bielko je relatívne problematická časť, pretože na neho nenájdeme referencie. My 

si teda za pomoci rôznych nekvalitných fotiek urobíme základ zafarbenia, ale žilky budeme musieť 

namaľovať ručne. Je to veľmi zdĺhavá práca, ale výsledok práce je vizuálne vynikajúci. 

Ak máme všetky elementy hotové, tak tie, ktoré sa k sebe hodia spojíme do jednej vrstvy, 

pretože psd formát je dosť priestorovo náročný. Vonkajšia časť hlavy teda bude v jednej vrstve, oči v 

ďalšej, ústa, zuby, apod. Pre prípad, že by renderovací algoritmus používal rozostrovanie textúr 

vzdialenosťou, čo každý používa, aby nevznikal aliasing, vyplníme pozadie farbami podobnými 

hranici textúre modelu. Ako podkladovú farbu použijeme telovú a nad túto farbu vložíme vrstvu, 

ktorá bude obsahovať tvár. Túto vrstvu rozostríme pomocou funkcie Gaussian Blur. Takto rozostrenú 

vrstvu je slabo vidieť, a teda ju skopírujeme niekoľko krát a potom ich znova spojíme. Výsledkom je, 

že textúra bude mať málo viditeľné okraje. 

 
Obr. 9.3: Textúra hlavy zobrazená na modeli  

 

9.2 Textúrovanie tela 
Telo budeme podobne ako hlavu textúrovať najprv pomocou Z-Brush  a dokončovať budeme opäť v 

Adobe Photoshop. Keďže telo je relatívne zložité na textúrovanie ako celku, rozdelíme si ho na dve 

časti. Prvá časť bude oddelená paža a druhá časť bude zvyšok tela, kde jednu nohu odstránime, aby 

sme videli vnútornú časť stehna. Na telo použijeme textúru 4096x4096. 
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Obr. 9.4: Rozdelenie tela na dva celky  

 

Aby sme mali plynulý prechod textúry z paže na telo (bezošvý prechod), oddelíme spolu s 

pažou aj malú časť hrude, trapézov a hrudníka. Túto časť importujeme do Z-Brush a začneme robiť 

projekcie. Najprv si urobíme projekcie na ruku. K ruke je obvykle dosť detailných referencií a bolo 

by dobré využiť túto mieru detailu. Budeme robiť projekciu z hornej, spodnej, prednej a zadnej časti. 

Ak sme spokojní s projekciami, prejdeme na celú pažu, ktorá má v našom prípade trocha nižšiu 

kvalitu a rozdiel v týchto kvalitách bude vidieť na zápästí. V Adobe Photoshop urobíme opäť 

štandardný postup s prevrátením a odstránením okolitých farieb. Budeme retušovať tieto projekcie 

tak, aby sme dosiahli čo najlepší výsledok. Nie je ale dobré veľmi modifikovať časti, kde mapovanie 

prechádza z paže na rameno, pretože je dosť náročné robiť rovnaké zmeny na dvoch oddelených 

častiach textúry. Je dôležité si na týchto miestach dať veľmi záležať, pretože akékoľvek viditeľné 

hrany sú veľmi ľahko pozorovateľné. Taktiež je dôležitá časť, kde prsty prechádzajú z hornej časti 

ruky do dolnej. V tomto mieste v krajnom prípade zvolíme nejakú farbu zodpovedajúcu farbe medzi 

hornou a dolnou časťou ruky a vyfarbíme celý obvod prstov. Tým síce stratíme akýkoľvek detail na 

bočných stranách prstov, ale docielime tak výsledok bez švov, čo je pre vizuálny dojem dôležitejšie. 

Keďže na ruke je výrazne vyšší detail ako na paži, je tento rozdiel vidieť. Je dobré, aby sme tieto 

detaily zosúladili. Urobíme teda jemný prechod medzi týmito detailmi buď postupným prechodom 

pomocou mazania detailnejšej vrstvy alebo tým, že ju pri krajoch jemne rozostríme. 

Telo budeme robiť rovnakým spôsobom ako sme robili predchádzajúce časti tela. Použijeme čo 

najviac detailných fotiek. Projekcie spojíme dokopy a budeme retušovať tak, aby bol výsledok čo 

najvierohodnejší. Textúry máme hotové na jednej ruke a jednej nohe. Skopírujeme ich aj na druhú 

polovicu tela. Keďže textúra torza je nesymetrická, vyretušujeme napojenie opätovne. 

9.3 Plavky 
Plavkami sa nebudeme zaoberať dlho, pretože v našom prípade slúžia iba na to, aby zakryli pohlavné 

orgány. Na tvorbu textúry plaviek si použijeme akúkoľvek referenciu, ktorá má nejaký opakujúci sa 

vzor. Vyberieme si napríklad zgalvanizovaný plech. Tento plech má nepravidelnú, ale zároveň 

čiastočne opakujúcu sa štruktúru a to by mohlo byť vhodne na vzor plaviek. 
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To či bude textúra bez švov nás trápiť nemusí, pretože plavky sú zošité a teda vzor sa môže vo 

šve meniť razantne. Vytvoríme si teda plochu o veľkosti 1024x256 a do nej vložíme obrázok 

zgalvanizovaného plechu. Tento obrázok sa nachádza medzi štandardnými bitmapami v inštalačnom 

adresári 3D Studio Max. Keďže obrázok je menší ako 1024, budeme ho rôzne kopírovať a retušovať 

tak, aby na miestach, kde sa plavky na UVW nachádzajú neboli viditeľné retušované časti. 

My si vyberieme, že naše plavky budú dočervena sfarbené a teda musíme zmeniť základné 

farby tak, aby to zodpovedalo odtieňom červenej. Pomocou nastavovacích vrstiev Hue/Saturation a 

Color Balance dosiahneme žiadaného výsledku. 

 
Obr. 9.5: Textúra plaviek s UVW mapovaním  

 

9.4 Dokončenie textúry tela 
Po tom, ako máme urobené dve textúry, telo a hlavu, prejdeme do 3D Studio Max a budeme mierne 

modifikovať mapovanie. Ako sme si skôr uviedli, chceme celé telo dať na jednu textúru. Označíme si 

teda celé mapovanie v Unwrap UVW modifikátore, ktoré prechádza cez dva štvorce a budeme to 

musieť nejako stlačiť na jeden. Ak by sme to robili ručne, tak by sa nám len veľmi ťažko podarilo 

trafiť mapovanie tak, aby sme nemali textúry posunuté. Použijeme na to teda pripínaciu funkciu 

Percent Snap Toggle. Táto funkcia vie zmeniť spôsob pohybu, rotácie a zmeny mierky tak, aby sa 

nebrali do úvahy svetové jednotky, ale jednotkou sa stane napríklad veľkosť objektu. My si nastavíme 

50% a v UVW označíme všetky elementy. Túto selekciu potom stlačíme od jedného štvorca a Percent 

Snap sa už postará o to, aby bolo zmenšenie pozdĺž jednej osi presne o polovicu. 

V Adobe Photoshop spojíme obe textúry tak, aby mali také rozloženie, ako je na UVW ploche. 

V našom prípade bude hlava na vrchnej časti a telo na spodnej. Ako sme si uviedli to, že UVW je 

štvorec neznamená, že aj my musíme mať štvorcovú textúru. Spojením týchto dvoch textúr nám teda 

vznikne textúra s rozlíšením 4096x8192. Posledný problém, ktorý bude potrebné vyriešiť je spojenie 

hlavy s trupom tak, aby nevznikli švy. Použijeme na to opäť Z-Brush a vyprojektujeme textúru na 

časť spájajúcu tieto celky. Projektovať ale tento krát budeme už na nový model. Pretože staré, 

jednotlivé elementy mali posunuté mapovanie a textúra bola inak veľká, exportujeme si v 3D Studio 

Max znova celé telo aj s hlavou a importujeme to do Z-Brush. V tomto programe budeme projektovať 
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na textúru 4096x8192.27

 
Obr. 9.6: Textúra tela zobrazená na modeli  

  

 Dokončením projekcií na tele sa naša práca v Z-Brush skočila a budeme 

pracovať už len v Adobe Photoshop a 3D Studio Max. Túto projekciu retušujeme tak, aby ostala celá 

na spoji a jemne sa blendovala do oboch častí postavy.  

Teraz už máme urobenú textúru pre úplne celú postavu. Aby postava vyzerala realisticky, mali 

by sme sa postarať o to, aby sme na textúrach nemali zbytočne veľa tieňov, ktoré vznikli pri fotení 

referencií. Taktiež by sme si mali dať pozor na to, aby celá postava mala zhruba jeden odtieň nejakej 

farby. Ak by totiž z referencii prebrala zelenú alebo iné farby, ktoré tam nemajú byť, bolo by to na 

škodu. 

                                                      
27 Dokument nemusí byť rovnako veľký, pretože my už potrebujeme dorobiť len malý pás v oblasti krku. 
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10 Skinovanie 

 Po tom, ako je model celý hotový a otextúrovaný nasleduje fáza, ktorej sa hovorí rigging a 

skinning. Rigovanie je postavenie kostry na daný model. Vytvárajú sa pri tom kosti v hierarchickej 

závislosti, aby sa dali animovať pomocou doprednej, ale aj inverznej kinematiky. Za riggovanie ale 

môžeme pokladať aj fázu, kde dopasujeme vopred vytvorenú kostru do modelu. Keďže sme vytvorili 

postavu človeka, tak môžeme tvorbu kostry preskočiť a rovno aplikovať pripravenú kostru v 3D 

Studio Max. Dopasujeme si kostru do vytvoreného modelu a aplikujeme modifikátor skin. Táto 

kostra je síce ľahko aplikovateľná, ale má aj isté nevýhody (v istých miestach dáme dve kosti 

namiesto jednej), preto si vytvoríme úplne novú kostru. 

 Skinovanie je vlastne prideľovanie vrcholom určité váhy, ktoré sú pridelené ku konkrétnym 

kostiam. Ak je vrchol priradený ku nejakej kosti a tá zmení svoju polohu (rotáciu, pohyb alebo 

mierku), tak vrchol pri tejto zmene zmení svoju polohu adekvátne k váhe, ktorou je k tejto kosti 

priradený (od 0 do 1). Vrcholy môžu byť priradené k rôznemu počtu kostí, čo nám napomáha k 

realistickejšiemu deformovaniu geometrie. Ak napríklad ohneme lakeť, tak sa vrchol tesne pod 

ohybom presunie menej ako vrchol, ktorý je ešte nižšie pod ohybom. 

 Pri skinovaní sa vždy začína pomocou tzv. obálok, kde sa okolo každej kosti v určitom 

polomere priradí každému vrcholu váha danej kosti. Na miestach, kde sa tieto obálky prekrývajú sa 

priradí vrcholom váha z každej kosti a priradí sa v pomere ku vzdialenostiam od nich. Po tomto 

procese, ktorý môžeme ovplyvňovať menením obálok sa vybakujú (bake) priradené hodnoty do 

vrcholov a prejde sa na fázu prideľovania konkrétnych váh ku vrcholom. Tam máme úplnú kontrolu 

nad každým vrcholom aj nad kosťami, ktoré sú mu pridelené, prípadne môžeme odobrať alebo pridať 

ďalšie. 

 Táto fáza je veľmi kritická, a preto je dôležité, aby jej bolo venované dostatočné úsilie a čas 

na dopracovanie k takmer finálnemu výsledku. Po tejto fáze už je len jeden spôsob, ako opraviť 

chyby pri animácii a to je použitím modifikátora skin morph. Tento modifikátor dokáže pre presne 

zvolené uhly ohybu kosti umiestniť vrcholy tak, ako ich užívateľ potrebuje. Nemal by sa ale v 

žiadnom prípade využívať všade, pretože je pamäťovo náročný. Čo sa dá vyriešiť pri skinovaní, malo 

by sa urobiť v tejto fáze. Ak je skin veľmi zlý, tak užívateľovi nepomôže ani modifikátor skin morph. 

10.1 Tvorba kostry 
Ako sme si uviedli, vytvoríme si úplne novú kostru. Zároveň tak nevynecháme proces, ktorý by nás 

mohol stretnúť v budúcnosti ak by sme mali urobiť kostru na nejaký objekt, ktorý nie je už vopred 

postavený v 3D Studio Max (napr. chobotnica) 



 68 

Pred tým, ako začneme budovať kostru, zmrazíme si našu postavu (Freeze), aby sme ju 

zbytočne niekam náhodou nepohli, prípadne nám to urýchli selekciu, pretože 3D Studio Max 

označuje objekty podľa vzdialenosti od pozorovateľa a keďže kosti sú vo vnútri tela, tak je telo vždy 

bližšie. 

Kostru začneme budovať pomocou Bones. Je to funkcia v menu Create a funguje rovnako ako 

iné objekty, ktoré cez toto menu vytvárame (napr. primitíva, svetlá, časticové systémy atd.). Keďže 

kosti sú nejakým spôsobom naviazané a majú isté predpísané chovanie, tak sú zaradené do Systems. 

To znamená, že modifikácia tohto objektu je dosť obmedzená, ale toto obmedzenie je plne 

prispôsobené funkčnosti. Napríklad kosti môžeme tvarovať tak, aby vyzerali inak, ale táto možnosť 

určite nedosahuje možnosti Editable Poly. Na druhú stranu nie je vôbec potrebné kosti tvarovať, 

pretože počas renderovania sú kosti skryté a prejavujú sa len ako vodítka pre vrcholy. 

Pred tým ako začneme tvoriť kostry si ešte urobíme pomocný objekt typu Dummy, ktorý 

umiestnime do ťažiska postavy. Ťažisko je v strede, zhruba vo výške bedrového kĺbu. Tento bod by 

sme mali umiestniť dosť precízne, pretože ak neskôr zistíme, že je zle umiestnený, bude veľmi ťažké 

ho presunúť. Tento pomocný objekt sa stane vrcholom hierarchického stromu kostrového systému. 

Začneme chrbticou. Chrbtica má 36 kostí a to je na animáciu zbytočne veľa a skinovanie by 

bolo takmer nemožné, preto si rozdelíme chrbticu na tri časti. Začiatok bude vychádzať z vrcholu 

hierarchie, teda nášho pomocného Dummy objektu. Miernou vlnou tak prídeme až ku stavcu C728

                                                      
28 Netter, F. H., Anatomický atlas člověka. 3.vyd. Praha, Grada Publishing 2005. ISBN 80-247-1153-2. 

, 

teda stavec, ktorý výrazne vystupuje von z chrbtice a je jasne hmatateľný na spodnej strane krku aj pri 

zaklonení hlavy. Bez prerušenia prejdeme do krku, kde pridáme ešte dve kosti. Druhá kosť končí tam, 

kde reálne končí chrbtica človeka (z bočného pohľadu tesne pod uchom). Na túto kosť ešte pridáme 

kosť reprezentujúcu hlavu a túto kosť zakončíme malou kosťou anglicky zvanou tip. Táto posledná 

kosť neslúži na skinovanie, ale pri animácii pomocou nej hýbeme kosťou pred ňou. 

Vo výške Dummy objektu z predného pohľadu zhruba tam, kde je bedrový kĺb začneme kosti 

nohy. Niekedy sa dávajú do stehna dve kosti kvôli rotácii, ale my to nebudeme potrebovať. Teda kosti 

pôjdu cez stredy kĺbov kolena a členku. Na prsty na nohe budeme potrebovať iba jednu kosť, pretože 

je nepravdepodobné, že by sme animovali zvlášť hýbanie prstov. V prípade, že by to bolo potrebné, 

tak sa kosti jednoducho pridajú. 

Ruku začneme kľúčnou kosťou, ktorá nebude presne na anatomickom mieste, ale bude začínať 

na konci tretej kosti chrbtice a bude smerovať do stredu kĺbu paže. Z tohto kĺbu pôjde ďalšia kosť až 

po lakeť. Kosti predlaktia sú reálne dve paralelné kosti, ktoré sa okolo seba rotujú. My teda pridáme 

tiež dve kosti ale tak, že druhá bude v polovici predlaktia napojená na prvú. Je to z toho dôvodu, že 

my potrebujeme simulovať rotáciu na koži a nie v kostiach. Pokračovaním bude zápästie, na ktoré sa 

napoja všetky prsty. Je dôležité si na palec použiť rovnaký počet kostí ako na prsty, pretože prvá kosť 

bude schovaná vo vnútri ruky a bude začínať tesne za zápästím. 
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Pri všetkých zakončeniach kostí je potrebné vytvoriť konečnú kosť (tip), aby sme mohli 

jednoducho hýbať aj týmito poslednými článkami. Bez týchto kostí by sme len veľmi ťažko mohli 

aplikovať inverznú kinematiku. 

Aby sme sa vyhli komplikáciám a chaosu v usporiadaní kostí, všetky si vhodne pomenujeme. 

Zvolíme teda názvoslovie tak, že na prvom mieste bude vždy názov Bone (kosť). Na druhom mieste 

si určíme polohu (pravá, ľavá strana alebo stred). Na treťom mieste bude v prípade ľavej alebo pravej 

strany názov končatiny, na štvrtom bude názov jej časti. V prípade prstov dáme na piate miesto číslo 

prstu a šieste miesto bude hovoriť o tom, ktorý článok prstu to je. Napríklad ukazovák na ľavej strane 

tela bude mať posledný článok nazvaný následovne: Bone_L_hand_finger_1_3. 

 
Obr. 10.1: Správne postavená kostra  

10.2 Skinovanie 
Kostru, ktorú sme vytvorili teraz pridelíme nášmu objektu. Aby sme mohli objekt označiť a pridať 

modifikátor Skin, musíme najprv zrušiť zmrazenie objektov. Použijeme modifikátor Skin, v ktorom 

budeme teraz pracovať. Pridáme všetky kosti okrem konečných (tip). 

10.2.1 Editovanie obálok 
Ako sme už uviedli pred konkrétnym prideľovaním váh vrcholom si najprv vytvoríme pomocou tzv. 

obálok (Envelopes) jednoduchý skin, ktorý nám priradí aspoň približne vrcholy tam kam patria. 

Keďže kostru máme úplne symetrickú, tak nebudeme musieť editovať obe polovice, pretože 

Skin modifikátor dokáže veľmi dobre a jednoducho skopírovať priradené obálky, ale aj váhy z jednej 

strany na druhú. 
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Editovanie obálok zapneme pomocou Edit Envelopes. Zobrazí sa nám jedna obálka a jej 

farebne priradené vrcholy. Aby sme videli blending medzi jednotlivými obálkami v záložke Display 

modifikátora Skin si zapneme Color All Weights. Takto budeme vidieť jednotlivé prechody medzi 

všetkými kosťami. Aby sme zmenili pomery priradenia jednotlivých vrcholov, budeme editovať 

obálky pomocou pomocných bodov, ktoré sa zobrazujú na hranici vplyvu týchto obálok. Ak 

potrebujeme zmeniť obálku inak, ako nám to dovoľuje jej predvolený stav, môžeme si do nej pridať 

na jej pozdĺžnej ose ďalšie kontrolné body. 

Čím viac sa budeme venovať správnemu nastaveniu obálok, tým menej práce potom budeme 

mať s prideľovaním jednotlivých váh vrcholom. Ak sme už spokojní s tým, ako sa obálky chovajú, 

použijeme symetriu. Keďže symetria dovoľuje kopírovanie nastavení obálok ako z ľavej na pravú, tak 

z pravej na ľavú stranu, sú tieto strany farebne označené. Toto označenie sa prejaví ako modré 

zafarbenie vrcholov na jednej strane a zelené zafarbenie na druhej. Vrcholy, ktoré nemajú svoj 

symetrický vrchol budú označené červene (napr. body presne v strede tela). 

 
Obr. 10.2: Priradenie váh pomocou obálok  

 

10.2.2 Editovanie vrcholov 
Ak sme spokojní s tým, ako obálky priradili váhy vrcholom a vieme, že už sa do tejto fáze nebudeme 

vracať, označíme všetky vrcholy a použijeme na nich funkciu Bake Selected Verts. Táto funkcia 

natvrdo priradí hodnoty z obálok vrcholom a ďalej sa už obálky nebudú brať do úvahy. Tento krok 

nie je povinný, ale je dôležité, aby sme ho urobili, pretože pri akomkoľvek posune s obálkou si 

porušíme celý skin na danom mieste. V selekcii si môžeme vypnúť označovanie obálok a zapneme si 

označovanie vrcholov. Taktiež si vypneme ukazovanie obálok, aby nám zbytočne nezavadzali. 
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Teraz sa budeme postupne venovať všetkým kostiam osobitne a budeme blendovať váhy medzi 

nimi. Aby sme videli deformáciu povrchu objektu, budeme si každú kosť, ktorú budeme momentálne 

riešiť, animovať. Na časovej hodnote 0 si necháme vždy pôvodnú hodnotu a v nejakom nenulovom 

čase budeme jednotlivé kosti ohýbať. 

Priradzovanie hodnôt po jednom by bolo veľmi zdĺhavé, a preto môžeme s obrovskou výhodou 

použiť nástroj Paint Weights. Týmto nástrojom môžeme doslova maľovať priradenia vrcholov na 

kosti. Ak máme označenú nejakú kosť, tak použitím tohto nástroja priradíme skupine vrcholov väčšiu 

váhu k danej kosti tak, že ponad tieto vrcholy jednoducho prejdeme štetcom. V prípade, že túto dosť 

náročnú operáciu nezvláda počítač zobrazovať v reálnom čase môžeme si zapnúť funkciu Update On 

Mouse Up, ktorá zaznamená všetky naše kroky so štetcom, ale výsledok nám zobrazí až po uvoľnení 

tlačítka myši. 

 
Obr. 10.3: Ukážka priradzovania váh pomocou Paint Weights   

 

Priradzovanie vrcholov všetkým kostiam môže byť v prípade slabej práce s obálkami 

nepríjemná záležitosť. V prípade, že niekde nestačí ani priradzovanie váh pomocou štetca, môžeme 

jednotlivé váhy priradzovať každému vrcholu každej kosti zvlášť. 3D Studio Max nás obmedzuje 

priradením vrcholu maximálne sto kostiam, ale to je tak veľké množstvo, že sa k tejto hranici 

pravdepodobne nikdy nepriblížime.29

10.3 Vytvorenie pózy 

 

Ak sme spokojní so skinom, môžeme si vytvoriť testovaciu pózu, kde môžeme vidieť, ako sa nám 

deformujú jednotlivé časti tela. Tieto deformácie by nemali byť nijak výrazné, pretože sme si už 

počas skinovania kontrolovali deformáciu povrchu pomocou lokálnych animácii. 

V prípade tvorenia pózy si môžeme postavu opäť zmraziť, aby sme mali jednoduchšiu selekciu 

kostí. Nie je to však nijako nutné. Začneme rotovať jednotlivými kosťami a tým sa budú presúvať aj 

vrcholy. Kosti by sme vždy mali rotovať v ich lokálnej osi. Ak by sme to tak neurobili, mohlo by sa 

stať, že by sme kosť, ktorá sa ohýba iba v jednej osi ohli do neprirodzeného uhlu. 

                                                      
29 Za bežných okolností je priradený jeden vrchol dvom až trom kostiam. 
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My si našu postavu jednoducho oprieme o nejakú stenu. Je to póza, kde musíme pohnúť 

prakticky každou kosťou. Pózu by sme mali tvoriť tak, že najprv natočíme ťažisko, teda Dummy 

objekt tak, ako by bola správne natočená panva v danej polohe. Potom nastavíme polohu nôh tak, aby 

stál celou váhou na jednej nohe a druhou nohou sa len dotýkal zeme. Keďže chrbtica nie je jedna 

pevná kosť, na realizme dodá, ak ju mierne zvlníme z predného pohľadu. Ak sme spokojní s 

natočením trupu, panvy a nôh, začneme sa venovať hornej časti tela. Hlavu natočíme tak, aby bola aj 

v šikmom postoji takmer vzpriamená. Ľavá ruka visí voľne spustená a teda zrotujeme kľúčnu kosť 

smerom dole. Pravá ruka je zdvihnutá vysoko už od kľúčnej kosti a rotuje smerom za hlavu, kde sa 

budeme venovať prstom. Prsty sa hlavy dotýkajú a teda ich správne natočíme tak, aby nikde nebola 

medzi hlavou a prstami medzera. Na obrázku 10.4 je zobrazená póza, ktorú sme práve popísali. Je 

vidieť, že skin sa podaril veľmi dobre, pretože až na isté extrémne ohyby je deformácia prirodzená. 

 
Obr. 10.4: Testovacia póza  
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11 Materiály a testovací render 

Keďže postava, ktorú sme vytvorili, by mohla byť použitá vo filmovom priemysle, musíme docieliť 

jej realistický vzhľad. Na to, aby sa nám toto podarilo je potrebné vytvoriť materiál, ktorý sa bude 

chovať podobne ako reálna koža, prípadne látka na plavkách. 

Aby sme mohli použiť realistické materiály použijeme renderovací nástroj Mental Ray. Tento 

nástroj má v sebe sadu materiálov, ktoré sa ideálne hodia na simuláciu kože. Aby sme mali tieto 

materiály prístupné už počas ich tvorby, zmeníme priradený render na Mental Ray v Render menu. 

Vytvoríme jeden materiál, ktorý bude mať v sebe zahrnuté všetky materiály na celej postave. 

Tento materiál bude typu Multi/Sub-Object. Je to materiál, ktorý je len akýsi zoskupovací prvok pre 

ostatné materiály, ktoré budú jeho podobjektami. Na to, aby sme mohli tieto materiály správne 

zobraziť vo viewporte alebo pri renderi, potrebujeme celej našej postave priradiť identifikačné čísla 

materiálov (Material ID). Jednotlivé materiály sa nemusia líšiť použitými textúrami ale stačí, aby sme 

potrebovali zmeniť nejakú vlastnosť a nastane potreba ďalšieho materiálu. Budeme teda priradzovať 

ID čísla podľa toho, či budú mať materiály rovnaké alebo rozdielne vlastnosti. Tieto čísla si 

rozdelíme na štyri skupiny. Prvá bude koža, druhá očné bielko, tretia bude očná rohovka a štvrtá budú 

plavky. 

Každý polygón môže byť priradený inému ID číslu. Maximálny počet Material ID je 99. To 

znamená, že jeden objekt môže mať maximálne 99 materiálov. Toto číslo je dostačujúce na 

akýkoľvek dnes vytvorený model a viac materiálov by pravdepodobne ani nebolo možné s ohľadom 

na prehľadnosť spravovať. 

Označíme si teda všetky polygóny a priradíme im Material ID 1. Takto sme si zabezpečili, že 

nám nevzniknú žiadne polygóny s iným materiálom ako chceme. Označíme vnútorné buľvy oboch 

očí pomocou element selektoru a priradíme im ID 2. Vonkajším buľvám dáme ID 3 a plavkám ID 4. 

Takto sme si pripravili model na aplikáciu materiálov. 

11.1 Tvorba materiálov 
Vytvoríme si materiál Multi/Sub-Object a nastavíme počet submateriálov na 4. Do prvého materiálu 

si priradíme SSS Fast Skin Material (mi). Tento materiál je veľmi vhodný na simuláciu kože. Patrí do 

skupiny tzv. SSS materiálov, ktoré simulujú podpovrchové rozptýlenie svetla. Teda ak nám bude na 

zadnú stranu ucha svietiť svetlo, spredu uvidíme zafarbenie dočervena tak, ako to je v realite. Tento 

materiál teda prepustí svetlo za svoj povrch a hľadá blízke ukončenie tohto materiálu. Ak ho nájde, 

tak v tomto bode priradí iné zafarbenie ako by mal daný bod pri normálnom materiáli. 

SSS materiál má veľké množstvo nastavení, ktoré jemne ovplyvňujú jeho správanie. Pre nás 

bude dôležité si uviesť, že keďže je to materiál na simuláciu ľudskej kože, tak aj jeho zložky majú 
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charakter založený na stavbe kože. Skladá sa teda zo štyroch vrstiev. Na povrch priradíme textúru, 

ktorú sme vytvorili. Táto vrstva sa volá Overall Diffuse coloration. Do ďalšej vrstvy (Epidermal (top) 

layer scatter color) môžeme, ale nemusíme priradiť opäť našu textúru, ale budeme ju musieť veľmi 

zosvetliť, aby nám nezafarbovala model do tmavo hnedej farby. Tento krok vynecháme a ponecháme 

tam len predvolenú farbu. Táto vrstva simuluje úplne prvú podkožnú vrstvu. Pretože tam ešte stále je 

časť pigmentu, máme možnosť tam dať nejakú textúru, ktorá má detail ako naša textúra. Prípadne v 

tejto vrstve môžeme simulovať mierne fľaky na koži bez toho, aby sme ich pridávali do povrchovej 

textúry. Táto zložka je zároveň použitá ako začiatok ovplyvňovania farby a intenzity svetla, ktoré 

prechádza cez kožu. Tretiu (Subdermal layer scatter color) a štvrtú (Back surface (through) layer 

scatter color) ponecháme bezo zmeny. V každej vrstve budeme meniť hodnoty tak, aby sme dosiahli 

chcený výsledok. Okrem týchto vrstiev budeme ešte meniť aj sily odleskov tak, aby koža vyzerala 

realisticky. Do Bump zložky priradíme našu textúru a jej hodnotu nastavíme na 0,3. 

Takto vytvorený materiál skopírujeme do druhého, kde je priradená očná buľva. V tomto 

materiáli ponecháme bezo zmeny všetky mapy, ale zmeníme farbu Subdermal vrstvy na ružovú oproti 

oranžovej. Oko je z iného materiálu a rozptýlenie pod povrchom je iné. Tiež zmeníme hodnoty 

množstva prepusteného svetla, hrúbky vrstiev a odleskov. Keďže oko je dosť hladké, odstránime 

Bump zložku. 

Tretí materiál bude simulovať reflexiu a refrakciu na povrchu oka. Zvolíme teda materiál 

Raytrace, ktorý využíva raytrace algoritmy na sledovanie lúčov svetla a tak simuluje realisticky lom a 

odrazy. Nastavíme mu vysokú priehľadnosť (97%) a index refrakcie na 1,34 (index refrakcie 

rohovky). Reflexiu nastavíme na Fresnel, čo zaručí realistické chovanie odrazov.30

 
Obr. 11.1: Vyrenderovaný materiál vľavo, vpravo sú jeho nastavenia  

 

                                                      
30 Na ploche odvrátenej nášmu pohľadu sa bude odrážať veľa svetla a na ploche kolmej sa nebude odrážať nič. 
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Materiál plaviek vytvoríme z materiálu Standard, ale zmeníme osvetľovací model na Multi-

Layer, aby sme mohli nastaviť dve vrstvy odlesku (jednu slabú rozloženú, druhú silnú 

koncentrovanú). Do Diffuse zložky dáme našu textúru. Plavky sú z tkaného materiálu, preto mu 

priradíme ešte aj Bump mapu, aby sme dosiahli dojem nerovnej štruktúry. Na to použijeme mapu 

Noise, ktorej zmeníme parametre na turbulence čo zaručí, že tieto nerovnosti budeme vidieť aj z 

väčšej vzdialenosti. 

11.2 Testovací render 
Vytvoríme si testovací render, kde zakomponujeme našu postavu do fotky na pláži. Vytvoríme si pod 

postavou plochu s veľkým počtom polygónov a túto plochu jemne zvlníme. Tejto ploche priradíme 

Matte/Shadow materiál. Tento materiál slúži práve na prijímanie tieňov, zatiaľ čo ho nie je možné 

vidieť na renderovanom obrázku. V tomto materiáli mierne zosvetlíme farbu tieňov. 

Vytvoríme si svetelnú sústavu. Pre naše potreby nám bude stačiť, ak vytvoríme Daylight 

svetlo. Toto osvetlenie v sebe obsahuje nepriame osvetlenie z okolia (mr Sky), ale zároveň aj priame 

slnečné svetlo (mr Sun). Keďže tento svetelný systém funguje na fyzikálnych princípoch, 3D Studio 

Max nám hneď po jeho vytvorení ponúkne zmenu expozície na mr Photographic Exposure Control a 

nastaví EV (Exposure Value) na 15. Túto zmenu sme povinní uskutočniť, pretože inak by náš 

výsledok bol tak preexponovaný, že by všetko bolo biele. 

 
Obr. 11.2: Scéna a jej nastavenia, vpravo je Daylight systém  

 

V nastavení Render zapneme Final Gather, čo nám umožní aplikáciu rozptýleného osvetlenia. 

V týchto nastaveniach si ešte nastavíme rozlíšenie, kvalitu výstupu a iné potrebné hodnoty tak, aby 

sme mali výsledok v požadovanej kvalite. Nie je ale vhodné všetko nastaviť na maximálnu kvalitu, 
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pretože výpočetný čas môže narastať v niektorých prípadoch aj exponenciálne a rozdiel vo výsledku 

by sme ani nemuseli postrehnúť. Zvolíme kompromis kvality a rýchlosti výpočtu. 

Potom ako vyrenderujeme obrázok si ho môžeme presunúť do Adobe Photoshop a na jeho 

pozadie dať vhodnú fotku. Zapracujeme ho do prostredia rôzne zvolenými filtrami a prípadne 

dokreslíme ručne nejaké tiene. 

 
Obr. 11.3: Zloženie vyrenderovanej postavy s pozadím  
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12 OpenGL prehliadač 

OpenGL (Open Graphics Library) je v počítačovom priemysle štandardizované aplikačné 

programové rozhranie (API) definujúce 2D a 3D grafické obrazy. Pred príchodom OpenGL museli 

všetky spoločnosti, vyvíjajúce grafické aplikácie, napísať grafickú časť stále nanovo pre každú 

platformu operačného systému. S OpenGL môže aplikácia vytvoriť rovnaké efekty v ktoromkoľvek 

operačnom systéme použitím OpenGL kompatibilných grafických adaptérov.31

Je to štandard definujúci platformovo a jazykovo nezávislé API. Interface pozostáva z viac ako 

250 rôznych funkcií, ktoré môžu byť použité na vykresľovanie trojdimenzionálnej scény zloženej z 

jednoduchých primitív. OpenGL bol vyvinutý firmou Silicon Graphics Inc. (SGI) v roku 1992 a je 

často používaný v CAD, virtuálnej realite, vedeckej vizualizácii, informačnej vizualizácii a leteckej 

simulácii. Je taktiež používaný vo videohrách, kde konkuruje Direct3D na operačných systémoch 

firmy Microsoft.

 

32

Rozdiel medzi Direct3D a OpenGL je v úplne inom prístupe myslenia. Direct3D bol navrhnutý 

ako 3D hardwarový interface. Vlastnosti sady Direct3D sú priamo odvodené od schopnosti a 

vlastnosti hardwaru. OpenGL je na druhú stranu postavený ako 3D renderovací systém, ktorý môže 

ale nemusí byť akcelerovaný hardwarom. Fakt, že tieto dve API sa stali svojou funkcionalitou tak 

podobné ukazuje ako dobre hardware konverguje k užívateľskej funkčnosti. Aj tak sú tam ale funkčné 

rozdiely a to v princípe, ako tieto API pracujú. Direct3D očakáva od aplikácie, že sa postará o správu 

hardwarových prostriedkov, OpenGL to nechá na implementácii. Takže zatiaľ čo OpenGL znižuje 

obtiažnosť pri vývoji pre API, zároveň zvyšuje komplexitu tvorby implementácie (alebo drivera), 

ktorá sa chová správne. V Direct3D vývojár musí spravovať zvlášť hardwarové prostriedky, ale 

implementácia je jednoduchšia a zároveň má možnosť priradzovať zdroje najefektívnejšou možnou 

cestou v jeho aplikácii. Až do roku 2005 tu boli rozdiely hlavne v práci s textúrami, ale príchodom 

rozšírení v OpenGL sa ťažkopádne a rizikové použitie dostalo na úroveň Dierct3D. V dnešnej dobe s 

odhliadnutím od niekoľkých malých funkčných rozdielov, ktoré sa rokmi vývoja zmenšujú, tieto dve 

API poskytujú takmer rovnaký level funkcionality.

 

33

                                                      
31 

 

Vzhľadom k jednoduchosti tvorby aplikácii v OpenGL budeme používať túto API. Vytvoríme 

program, ktorý zobrazí nami vytvorenú postavu. Pred tým, ako začneme programovať exportujeme v 

3D Studio Max postavu do obj formátu. Ako názorná ukážku exportujeme model, ktorý sme nastavili 

pri tvorbe testovacieho renderu. 

http://whatis.techtarget.com/definition/0,,sid9_gci212707,00.html. 
32 http://en.wikipedia.org/wiki/OpenGL. 
33 http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_OpenGL_and_Direct3D#Comparison. 

http://whatis.techtarget.com/definition/0,,sid9_gci212707,00.html�
http://en.wikipedia.org/wiki/OpenGL�
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_OpenGL_and_Direct3D#Comparison�
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12.1 Inicializácia OpenGL 
Keďže OpenGL je v podstate stavový automat, tak budeme musieť na začiatku najprv nastaviť 

potrebné vlastnosti tak, aby sme nedostali neočakávané výsledky. Pre jednoduchosť môžeme 

povedať, že OpenGL čaká stále na zmenu svojho stavu a pokiaľ ju nezmeníme, bude stále vykonávať 

činnosť nastavenú daným stavom. Ak teda zadáme, že sa bude vykresľovať modrá farba, tak sa bude 

všetko kresliť modré až do momentu, keď túto farbu nezmeníme. 

Na prácu s OpenGL použijeme knižnicu GLUT (OpenGL Utility Toolkit), ktorá nám 

sprostredkuje programové rozhranie pre OpenGL. Toto programové rozhranie s ANSI C a 

FORTRAN štruktúrou slúži na tvorbu platformovo nezávislých OpenGL programov. Táto knižnica 

nám výrazne zjednoduší prácu, pretože je v nej napísaných veľa rôznych funkcií, ktoré by sme inak 

museli písať sami. 

Na začiatku programu vytvoríme funkciu main, ktorá inicializuje OpenGL volaním funkcie 

glutInit. Vo funkcii glutInitDisplayMode nastavíme buffer na RGBA (trojzložková farebná paleta s 

priehľadnosťou). Bude použitý dvojitý buffer (do jedného sa bude písať a druhý sa medzi tým bude 

vykresľovať na obrazovku) a zapneme testovanie hĺbky. Po vytvorení okna zaregistrujeme callback 

funkcie, ktoré budú potrebné pri práci s naším programom. Sú to funkcie na prekreslenie okna pri 

zmene veľkosti (glutReshapeFunc), na reakciu pri nejakej akcii myši (glutMouseFunc), na reakciu na 

pohyb myši (glutMotionFunc), na základné vykresľovanie obsahu okna (glutDisplayFunc) a na 

reakciu na stlačenia kláves (glutKeyboardFunc). 

 
int main (int argc, char *argv[]) 
{ 
  glutInit (&argc, argv); 
  glutInitDisplayMode (GLUT_RGBA | GLUT_DOUBLE | GLUT_DEPTH); 
  glutInitWindowSize (640, 480); 
  glutCreateWindow ("Diplomová práca"); 
 
  atexit (cleanup); 
  init (argv[1]); 
 
  glutReshapeFunc (reshape); 
  glutMouseFunc (mouse); 
  glutMotionFunc (mouseMotion); 
  glutDisplayFunc (display); 
  glutKeyboardFunc (keyboard); 
 
  glutMainLoop (); 
 
  return 0; 
} 

Kód 12.1: Inicializácia OpenGL a registrácia callback funkcií  

 

Po vytvorení okna sa zavolá funkcia, ktorá slúži iba na sprehľadnenie programu (glutInit). Tu 

nastavíme celý OpenGL automat tak, ako si želáme mať inicializovaný na začiatku. V tejto funkcii 
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zavoláme aj iné funkcie, ktoré budeme potrebovať vykonať iba raz počas behu celého programu 

(napr. načítanie modelu z obj, alebo načítanie textúry z tga). 

 
void init (const char *filename) 
{ 
 /* Initialize OpenGL */ 
 glClearColor (0.8f, 0.8f, 0.8f, 1.0f); 
 glShadeModel (GL_SMOOTH); 
 glEnable (GL_DEPTH_TEST); 
 glEnable (GL_BLEND); 
 glBlendFunc (GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA); 
 glHint(GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, GL_NICEST); 
 . 
 . 
 . 
 texId = loadTGATexture ("character_texture_1024x2048.tga"); 
 if (!texId) 
 exit (EXIT_FAILURE); 
 objectlist = glGenLists(1); 
 object = (OBJECT *)malloc(sizeof(OBJECT)); 
 char path[] = "opengl_character_quads.obj"; 
 object = objLoad(path, object); 
 createCallList(object,objectlist); 
} 

Kód 12.2: Nastavenie OpenGL, načítanie textúry a objektu  

 

12.2 Načítanie modelu 
Model máme uložený vo formáte obj, a preto naprogramujeme jednoduchý parser, ktorý vyčíta z 

daného formátu dôležité dáta a zvyšok preskočí. Obj formát je veľmi jednoduchý a už pri jeho 

otvorení je takmer hneď jasné, ako sú v ňom dáta uložené. Pre spresnenie informácii o tomto formáte 

budeme čerpať informácie z internetu, kde je jeho špecifikácia dostupná.34

Pre nás je dôležité z obj formátu dostať dáta v podobe vrcholov, normál, textúrovacích 

koordinátov a zoznamu polygónov. 3D Studio Max exportuje do obj formátu práve tieto potrebné 

informácie, ale pribaľuje aj iné, ktoré my nebudeme potrebovať (smooth grupy, objekty apod.). V 

kóde 12.3 je zobrazená štruktúra obj formátu dvoch trojuholníkov. Ako je vidieť, tento formát je čisto 

lineárny zoznam a nemá žiadne stromy. Text za znakom # je pre náš parser bezpredmetný, pretože je 

to obdoba poznámok v programe. Súradnice vrcholov sú uvedené za znakom v uvedeného na začiatku 

riadku. Presnosť týchto súradníc je voliteľná (v našom prípade je to na 12 desatinných miest). Po 

zozname vrcholov nasleduje zoznam začínajúci znakmi vt predstavujúci textúrovacie koordináty pre 

každý vrchol. Tento počet sa nemusí zhodovať, pretože jeden vrchol môže predstavovať na 

mapovacej ploche aj viac oddelených vrcholov. Nasleduje zoznam normálových vektorov 

jednotlivých vrcholov (tento počet je zhodný s počtom vrcholov). Tento zoznam je reprezentovaný 

znakmi vn. Znak g predstavuje názov objektu, ktorý budeme zobrazovať. Keďže my budeme mať len 

 

                                                      
34 http://local.wasp.uwa.edu.au/~pbourke/dataformats/obj/. 

http://local.wasp.uwa.edu.au/~pbourke/dataformats/obj/�
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jeden objekt, tak tento riadok môžeme preskočiť. Znak s reprezentuje smoothgrupy. My máme iba 

jednu, takže aj tento znak je pre nás nepodstatný. Posledný znak, ktorý budeme v obj čítať je f. 

Riadok za každým znakom predstavuje jeden polygón. Trojica čísel x/y/z predstavuje trojicu 

vrchol/textúrovacie koordináty vrcholu/normálový vektor. Táto trojica je v podstate len určenie, ktoré 

položky v daných zoznamoch tvoria jeden vrchol. Týchto trojíc môže byť v jednom riadku viac a 

všetky dokopy tvoria jeden polygón. 

 
# Max2Obj Version 4.0 Mar 10th, 2001 
# 
# object Plane01 to come ... 
# 
v  -21.418716430664 -25.204582214355 10.947067260742 
v  32.564949035645 -19.483161926270 4.143615722656 
v  -20.294521331787 12.101966857910 -11.139167785645 
v  21.418716430664 25.204582214355 0.000000000000 
# 4 vertices 
 
vt  0.000000000000 0.535800933838 0.000000000000 
vt  0.000000000000 0.307743340731 0.000000000000 
vt  0.228057593107 0.307743370533 0.000000000000 
vt  0.228057593107 0.535800933838 0.000000000000 
vt  0.540563583374 0.727558255196 0.000000000000 
vt  0.456083953381 0.537711679935 0.000000000000  
# 6 texture vertices 
 
vn  -0.128736063838 0.313697665930 0.940755426884 
vn  0.111685678363 0.119334027171 0.986552417278 
vn  -0.364277303219 0.482538521290 0.796529114246 
vn  -0.094755709171 0.287498295307 0.953082382679 
# 4 vertex normals 
 
g Plane01 
s 1 
f 3/3/3 1/1/1 4/4/4 
f 1/1/1 2/2/2 4/4/4 
# 2 faces 
 
g 

Kód 12.3: Príklad štruktúry obj formátu  

 

Naprogramujeme teda parser, ktorý z obj súboru prečíta dôležité dáta a uloží ich do pripravenej 

štruktúry.35

                                                      
35 Urobili sme si test na dynamickú štruktúru, ktorá sa zväčšuje podľa načítaných dát a výsledkom bolo priveľké 
zaťaženie systému a príliš veľká pamäťová náročnosť, preto pristúpime k nedynamickému prideľovaniu 
pamäte. 

 Bude ju tvoriť strom, kde na vrchole bude uložené koľko je vrcholov, textúrovacích 

koordinátov, normálových vektorov, polygónov a polia s načítanými dátami. V kóde 12.4 je vidieť, že 

už vrchol stromu je vcelku zložitá štruktúra. Pole typu VERTEX obsahuje v každej svojej zložke 

súradnice x, y, z. Pole typu VERTEXUVW obsahuje u, v, w koordináty na textúrovanie. Pole 

VERTEXNORMAL obsahuje normálový vektor x, y, z ku každému vrcholu. Pole typu FACE sa skladá 

z dvoch premenných a jedného poľa. Premenné určujú počet vrcholov v polygóne (numverts) a číslo 

smoothgrupy (smoothgroup síce nie je potrebná, ale pre neskoršie implementácie je tento údaj 
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vložený). Pole typu FACEINDEX vnorené v poli typu FACE je zoznam trojíc vrchol/textúrovacie 

koordináty/normálový vektor. 

 
typedef struct 
{    
 unsigned short int numfaces; 
 unsigned short int numverts; 
 unsigned short int numvertnormals; 
 unsigned short int numvertuvw; 
 VERTEX vertices[MAX_VERTEX]; 
 VERTEXUVW textures[MAX_TEXTURE]; 
 VERTEXNORMAL normals[MAX_NORMAL]; 
 FACE faces[MAX_FACE];  
}OBJECT; 

Kód 12.4: Vrchol dátovej štruktúry načítanej z obj súboru  

 

Triediť dáta budeme tak, že prečítame celý súbor obj len v jednom priechode. V cykle až do 

konca súboru budeme triediť dáta podľa toho, aký typ predstavujú. Vytvoríme teda switch, ktorý bude 

podľa začiatočných znakov na začiatku určovať, čo sa bude čítať a kam sa to má uložiť. Ak príde 

switch na znak v, tak sa program vnorí do ďalšieho switch-u, kde sa bude parsovať druhý znak. V 

prípade medzery je to vrchol. Ak to bude t, tak sa jedná o textúrovacie koordináty a v prípade n to 

bude normálový vektor. Iné prípady nastať v našom prípade nemôžu, pretože 3D Studio Max sa drží 

pevne špecifikácií, a teda pri exporte sa do obj nezapíše žiadna chyba. 

V prípade nájdenia znaku s sa neurobí nič, ale je to možné ľahko doprogramovať. Ak sa nájde 

znak f, tak sa čítajú trojice indexov až do konca riadku. Počet týchto trojíc sa zapíše do premennej 

numfaces. 
switch(s[0]){ 
case 'v': 
  switch(s[1]){ 
  case 0 : object->numverts++;        
  fscanf_s(stream, "%f", &object->vertices[object->numverts-1].x); 
  fscanf_s(stream, "%f", &object->vertices[object->numverts-1].y); 
  fscanf_s(stream, "%f", &object->vertices[object->numverts-1].z); 
  break; 
  . 
  . 
  . 
  } 
  break; 
case 'f': object->numfaces++; 
  object->faces[object->numfaces-1].numverts = 0; 
  tmp = 0; 
  while (tmp != '\n') 
  {  
  object->faces[object->numfaces-1].numverts++; 
  fscanf_s(stream, "%i", &object->faces[object->numfaces-1]. 

  index[object->faces[object->numfaces-1].numverts-1].vertex); 
  fgetc(stream); 
  . 
  . 
  . 
  } 
  break; 

Kód 12.5: Parser ukladajúci dáta zo súboru do dátovej štruktúry  
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V kóde 12.5 je ukážka, ako sa načítavajú dáta zo súboru priamo do štruktúry. Táto štruktúra je 

nedynamická, a je preto potrebné zvoliť vhodnú veľkosť polí tak, aby neboli príliš veľké, ale aby sa 

do nich zmestil celý objekt. V našom prípade je pole nastavené na 50.000 polygónov a počas 

existencie štruktúry program nepresiahne veľkosť 10MB v operačnej pamäti. 

Po načítaní dát vytvoríme CallList. Je to vlastne len akési zoskupenie príkazov v OpenGL, 

ktoré by sme museli stále zadávať znova. Okrem toho, že CallListy sprehľadňujú do značnej miery 

kód je potrebné dodať, že aj spracovanie je rýchlejšie ako keby sme mali písať cykly priamo pre 

OpenGL. V dvoch vnorených cykloch prejdeme celú štruktúru načítaných dát a zo získaných 

informácii vytvoríme polygóny pre OpenGL. Keďže vieme, že sme vytvorili objekt, ktorý obsahuje 

100% štvoruholníkov, tak kvôli rýchlosti zobrazovania v OpenGL použijeme GL_QUADS, čo vytvorí 

z každého polygónu trojuholníkové pásy dĺžky 2 (triangle strips). Takto sa v OpenGL nebudú všetky 

vrcholy prepočítavať znova pri tvorbe druhej polovice polygónu, ale dopočíta sa len poloha 

posledného vrcholu. Kód 12.6 obsahuje kompletnú tvorbu CallListu celého objektu. Ako je vidieť, 

kód je jednoduchý na komplexitu ale je náročný na výkon, lebo je potrebné sa opakovane zanárať do 

zložitých štruktúr. Aby sme si porovnali výkon OpenGL v zobrazovaní trojuholníkov a 

štvoruholníkov, tak vytvoríme rovnaký CallList, ale namiesto GL_QUADSI použijeme 

GL_TRIANGLES, čo nám nebude zobrazovať štvoruholníky, ale len trojuholníky. Z toho dôvodu 

exportujeme model aj v trojuholníkoch do iného súboru. 
void createCallListQuads(OBJECT* object,int objectlist) 
{ 
  glNewList(objectlist,GL_COMPILE);                 
  glBegin(GL_QUADS); 
  for (int i=0; i < object->numfaces; i++) 
  { 
    for (int j=0; j < object->faces[i].numverts; j++) 
    { 
      glTexCoord2f(object->textures[object->faces[i].index[j].texture-1].u, 
        object->textures[object->faces[i].index[j].texture-1].v); 
      glNormal3f(object->normals[object->faces[i].index[j].normal-1].x, 
      object->normals[object->faces[i].index[j].normal-1].y, 
      object->normals[object->faces[i].index[j].normal-1].z); 
      glVertex3f(object->vertices[object->faces[i].index[j].vertex-1].x, 
      object->vertices[object->faces[i].index[j].vertex-1].y, 
      object->vertices[object->faces[i].index[j].vertex-1].z); 
    } 
  } 
  glEnd(); 
  glEndList(); 
} 

Kód 12.6: Vytvorenie celého CallListu načítaného objektu  

 

Po načítaní modelu načítame textúru, ktorá sa na objekte zobrazí. Textúru načítame z 

bezstratového formátu tga. Parsovanie tohto formátu nie je jednoduchá záležitosť a na internete je 
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mnoho programov, ktoré to zvládnu. Časť programu, ktorá nám načíta textúru do vhodnej štruktúry 

použijeme z internetu.36

12.3 Zobrazenie objektu 

 

Po načítaní obrazových dát do pamäte použijeme generátor textúr v OpenGL, ktorý si dáta 

prevezme a uloží si ich do svojho priestoru tak, že textúra bude kedykoľvek použiteľná pomocou 

niekoľkých príkazov. V kóde 12.7 je vidieť postup generovania textúry pre OpenGL. V tga_tex sú 

uložené dáta načítané funkciou ReadTGAFile, ktorá obsahuje kód z uvedenej internetovej lokácie. 

OpenGL priradí prvé voľné číslo textúry v pamäti, nastaví parametre generovanej textúry a 

vytvorí danú textúru. Potom, čo je textúra v OpenGL, uvoľníme z pamäte celú štruktúru s načítanou 

textúrou. 
GLuint loadTGATexture (const char *filename) 
{ 
  TEXTURE *tga_tex = NULL; 
  GLuint tex_id = 0; 
  tga_tex = ReadTGAFile (filename); 
  if (tga_tex && tga_tex->texels) 
    { 
      glGenTextures (1, &tga_tex->id); 
      glBindTexture (GL_TEXTURE_2D, tga_tex->id); 
      glTexParameteri (GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER,  
      GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR); 
      glTexParameteri (GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR); 
#if 0 
      glTexImage2D (GL_TEXTURE_2D, 0, tga_tex->internalFormat, 
      tga_tex->width, tga_tex->height, 0, tga_tex->format, 
      GL_UNSIGNED_BYTE, tga_tex->texels); 
#else 
      gluBuild2DMipmaps (GL_TEXTURE_2D, tga_tex->internalFormat, 
    tga_tex->width, tga_tex->height, 
    tga_tex->format, GL_UNSIGNED_BYTE, tga_tex->texels); 
#endif 
      tex_id = tga_tex->id; 
      free (tga_tex->texels); 
      free (tga_tex); 
    } 
  return tex_id; 
} 

Kód 12.7: Vygenerovanie textúry a uloženie do pamäte  

 

Celé zobrazovanie objektu budeme programovať vo funkcii display, ktorá pri akejkoľvek zmene v 

programe zbehne úplne celá a na konci prehodí aktívny buffer za novo naplnený. V tejto funkcii na 

začiatku vždy spočítame počet framov za sekundu a vymažeme buffer s farebnou zložkou a buffer s 

hĺbkou. Po tejto operácii načítame jednotkový súradnicový systém a nastavíme polohu kamery. 

Poloha kamery je závislá od predchádzajúceho pohybu kurzoru. Zároveň je ovplyvnená tým, či 

zobrazujeme jeden alebo viac objektov. V prípade jedného máme možnosť sa prepnúť do pohľadu 

                                                      
36 http://tfc.duke.free.fr/. 
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zameraného na hlavu. Ak je objektov zobrazených viac, tak sa táto možnosť zruší (aj v prípade, že je 

momentálne aktívna). 

Keďže v inicializácii sme vytvorili dve svetlá, tak teraz nastavíme ich pozíciu. Je dôležité vždy 

po premiestení kamery nastaviť pozíciu svetiel, pretože pri zmene polohy kamery sa posunie celá 

matica a teda sa posunú aj svetlá.37

Pri načítaní objektu dôjde k zámene svetových os, a preto musíme objekt rotovať o 90°. 

Rotáciu objektu ale zároveň ovplyvní aj pozícia kurzoru myši, preto pridáme ešte aj túto rotáciu. 

Zavoláme CallList,

 Po tejto operácii aktivujeme osvetlenie tým, že ho globálne 

povolíme v OpenGL. 

V prípade, že sme zvolili zmenu v zobrazovaní textúry alebo výplne modelu, implementujeme 

krátke podmienky na dva stavy, ktoré zbehnú v prípade, že stav wire alebo texture nadobúda hodnotu 

true. V prípade wire implementujeme prepínač, ktorý bude prepínať medzi drôtovým zobrazovaním a 

vyplnenými polygónmi. Texture bude slúžiť ako prepínač na aktiváciu a deaktiváciu zobrazenia 

textúry na modeli. 

38 ktorý zobrazí celý nami importovaný objekt. Tento objekt sa zobrazí už s nami 

vybranou textúrou alebo bez nej.39

                                                      
37 Pozíciu po zmene kamery je potrebné nastaviť pri všetkých objektoch. 
38 Objectquad alebo objecttris podľa toho, ktorý je momentálne nastavený prepínačom quadtri. 
39 Jasný a jednoduchý príklad toho, že OpenGL je stavový stroj – nastavili sme textúru a ona sa zobrazuje na 
objektoch až pokiaľ ju nevypneme. 

 Po zobrazení objektu vypneme textúru a osvetlenie, aby sa nám 

neosvetľoval a netextúroval zobrazovaný text. 

Text zobrazíme tak, že si nastavíme zobrazovaciu maticu na ortogonálnu, aby sa text netočil 

spolu s objektom. Po načítaní zadaného textu spojeného s rôznymi premennými do jedného reťazca, 

tento reťazec predáme funkcii printRasterString, ktorá zobrazí text podľa zadaných parametrov v 

OpenGL okne. Prehodíme buffer a zavoláme prekreslenie, aby sa prevedené zmeny zobrazili. 
void display () 
{   
  glClear (GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT); 
  glLoadIdentity (); 
  gluLookAt(ydnew*sinf(rs*xcnew)*cosf(maxsin()), 

     ydnew*sinf(maxsin())+100,  
      ydnew*cosf(rs*xcnew)*cosf(maxsin()), 
            0.0, 90.0,  0.0, 
            0.0, 100.0,  0.0); 
  glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, position); 
  glLightfv(GL_LIGHT1, GL_POSITION, position2); 
  glRotatef(-90.0, 1.0, 0.0, 0.0); 
  glRotatef(xnew, 0.0, 0.0, 1.0); 
  glEnable (GL_TEXTURE_2D); 
  glBindTexture (GL_TEXTURE_2D, texId); 
  glCallList(objectlist);  
  glDisable (GL_TEXTURE_2D); 
  glLoadIdentity (); 
  glutSwapBuffers (); 
} 

Kód 12.8: Funkcia display 
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Funkcia maxsin v nastavovaní polohy kamery prepočítava maximálnu rotáciu okolo objektu vo 

zvislom smere, aby sme zabránili prevráteniu kamery pri prechode ponad póly objektu. Takto budeme 

limitovaní len na 180° rotáciu vo zvislej osi. 

Hodnoty ydnew, xcnew, xnew sa vypočítavajú v callback funkcii mouseMotion, ktorá svoje 

algoritmy aktivuje len v prípade, že máme stlačené nejaké tlačidlo myši. Aby sa aktivovala táto 

funkcia, musí najprv funkcia mouse zmeniť stav z 0 na nejaký iný v závislosti na konkrétnom tlačidle. 

Podľa stavu sa potom preráta nová hodnota vymenovaných premenných, ktoré potom následne 

ovplyvnia pozíciu kamery (ydnew a xcnew) alebo rotáciu objektu (xnew). 

V programe zaregistrujeme štyri callback funkcie, ktoré budú spracovávať vstupy z periférie, 

teda klávesnice a myši. Prvé dve funkcie mouse a mouseMotion spracujú vstupy z myši, kde mouse 

nastaví stavy podľa toho, aké tlačidlo je stlačené. MouseMotion prepočíta polohu kurzoru a podľa 

stavu uloží výsledok do rôznych premenných, ktoré ovplyvňujú to, či sa bude rotovať kamerou, 

objektom alebo sa bude hýbať kamerou po smere pohľadu (zoom). Funkcie keyboard a specialKeys 

slúžia na prácu s klávesnicou. SpecialKeys je prakticky to isté čo keyboard, len slúži na spracovanie 

špeciálnych znakov, ktoré sa nedajú napísať ako znak (v našom prípade sa jedná o šípky hore a dole). 

Tieto dve funkcie nám umožňujú nastavovať polohu kamery v z osi pomocou šípok hore a dole. 

Umožňuje nám nastaviť stavy na zobrazenie drôtového alebo vyplneného, čistého alebo 

textúrovaného, zameranie na hlavu alebo telo, pridávať alebo odoberať počet objektov a prepínať 

medzi trojuholníkovou a štvoruholníkovou reprezentáciou objektu. 

12.4 Zhodnotenie výkonu aplikácie 
Predtým ako prejdeme na konkrétne čísla je dôležité poznamenať, že výkon aplikácie sa bude meniť 

na každom osobnom počítači. Aby sme ale mali aspoň nejakú predstavu o výkone testovacieho 

počítača, tak je potrebné uviesť aspoň dôležité technické údaje. Testovacie zostava je:  

AMD Athlon™ 64 X2 Dual Core Processor 3800+ 2,01GHz 

4GB RAM 

NVIDIA GeForce 8600 GTS 256MB 

MS Windows Vista 64 Business 

rozlíšenie okna OpenGL je 640x480 

Aby sme videli jednoducho závislosť náročnosti výpočtov od počtu polygónov, textúrovania, 

vyplnenia a typu polygónov, budeme odčítavať z aplikácie počet framov za sekundu (FPS). Čím 

menej FPS bude, tým náročnejšie je pre počítač vypočítať celú scénu. Výsledok výkonnosti je vidieť 

v grafe 12.1. 
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Graf 12.1: Graf závislosti FPS na počte objektov pri rôznom type zobrazenia 

 

Z grafu je jasne vidieť, že počet FPS výrazne klesá s pribúdajúcim počtom objektov v scéne. 

Keďže ľudské oko potrebuje vnímať obraz aspoň s rýchlosťou 15FPS, tak z údajov odčítaných z 

aplikácie, ale aj už len z voľného pozorovania scény je vidieť, že pri vyplnených polygónoch je 

hraničný počet objektov 343. Pri prekročení tohto počtu je už obraz neplynulý a viditeľne seká. Pri 

zobrazení scény drôtovým modelom je táto hranica posunutá už na 64 objektov. Zároveň je vidieť, že 

pri zobrazení objektu bez textúry je FPS mierne vyššie. V normálnom režime so zapnutými textúrami 

aplikácia zobrazí viac ako 500.000 polygónov v reálnom čase. 

Dôležitý poznatok z tohto testu je, že pri prepnutí do zobrazenia wire je viditeľný rozdiel medzi 

zobrazením štvoruholníkov a trojuholníkov. Je to spôsobené jednou hranou pridanou do každého 

štvoruholníka, ktorý sa zobrazuje. Pokles výkonu je cca. 33%. 
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13 Záver 

V tejto diplomovej práci sme sa zoznámili so základnými pojmami v počítačovej grafike. Ukázali 

sme si, aké sú rôzne metódy modelovania a vybrali sme pre nás tu najlepšiu. Postupne, ako sme sa 

prepracovali textom sme si ukázali, aké postupy som sa za niekoľko rokov profesionálnej praxe v 2D 

a 3D grafike naučil a ako ich s výhodou využívam. Pri podrobnom prečítaní tejto diplomovej práce 

bude čitateľ vedieť základnú teóriu ako sa prepracovať od základu vytvorením primitíva, cez 

dokončenie modelu, jeho otextúrovanie až po záverečnú prípravu na animáciu, skinningu, prípadne 

urobiť základný render, ktorý otestuje kvalitu modelu a textúr. 

 Vzhľadom k tomu, že táto diplomová práca je o tvorbe realistickej postavy, tak sme 

dopodrobna popísali nie len teoretickú ale aj praktickú časť tvorby tejto tvorby. Čitateľ by tak mal 

vedieť aké úskalia ho čakajú pri modelovaní a ako sa im vyhnúť, alebo ich vyriešiť. Zároveň by mal 

byť schopný v prípade modelovania iného objektu zvoliť vhodný postup tak, aby sa vyvaroval 

neskorším chybám. Keďže celá modelovacia časť sa venovala hraniciam vytýčeným teóriou Mesh 

Flow, tak po kapitole 6 by čitateľ mal vedieť ako sa táto teória využívať v praxi. 

Po dokončení celého objektu sme vytvorili aplikáciu v OpenGL, ktorá tento model zobrazí 

spolu s textúrami. Aplikácia je veľmi jednoduchá a je pripravená na prípadné ďalšie rozšírenia. Na 

tento projekt sa dá teda nadviazať ďalším rozšírením tejto aplikácie. Po dokončení celého programu 

sme otestovali jeho výkonnosť v rôznych zobrazovacích režimoch.  

Zadanie diplomovej práce bolo kompletne splnené. Využitie tejto diplomovej práce sa môže 

nájsť napríklad v pri vyučovaní študentov v práci s OpenGL, kde by mohli pracovať s reálnym 

modelom namiesto veľmi jednoduchých geometrií. Na druhú stranu som si v tejto diplomovej práci 

prehĺbil svoje vedomosti o programovaní v OpenGL a pochopil mnohé princípy, v ktorých majú 

základy aplikácie typu 3D Studio Max. 
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Zoznam príloh 

Príloha 1.: Manuál k aplikácii 

Príloha 2.: Ukážky postavy a aplikácie 

Príloha 3.: DVD obsahujúce elektronickú podobu diplomovej práce vo formáte pdf, doc a docx, 

zdrojové texty OpenGL aplikácie, kompletnú scénu vytvorenú v 3D Studio Max a textúry vytvorené v 

Adobe Photoshop. 

Adresárová štruktúra DVD: 

- Source – zdrojové texty OpenGL aplikácie s návodom na použitie 

- Document – text diplomovej práce 

- Scene – scéna vo formáte max a textúry vo formáte tga a psd 

- Render – ukážky postavy v elektronickej podobe  
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Príloha 1.: Manuál k aplikácii 

Po spustení aplikácie je potrebné počkať krátky čas, kým sa načítajú dva obj súbory a importuje sa 

textúra. Pri zvolení textúry s veľkým rozlíšením sa štart aplikácie môže výrazne predĺžiť. Po spustení 

sa vytvorí okno o veľkosti 640x480. Toto okno je možné rôzne zväčšovať alebo zmenšovať. Po 

načítaní sa zobrazí model a kamera sa nastaví tak, aby ho bolo vidieť celý. Aplikácia má veľmi 

jednoduché ovládanie pomocou troch tlačidiel myši a niekoľkých kláves. 

 

Ovládanie: 

- ľavé tlačidlo myši + pohyb kurzoru - rotovanie objektu (len okolo vertikálnej osy) 

- pravé tlačidlo myši + pohyb kurzoru - rotovanie kamerou (vo všetkých smeroch) 

- stredné tlačidlo myši + pohyb kurzoru - zoom kamery 

- w     - prepínač zobrazenia drôtového a vyplneného 

  objektu 

- s     - prepínač trojuholníkového a štvoruholníkového 

  objektu 

- t     - prepínač zapnutia textúrovania 

- h     - prepínač zamerania na hlavu a telo 

- +     - pridanie počtu objektov 

- -      - odobranie počtu objektov 

- šípka hore    - zdvihnutie kamery 

- šípka dole    - spustenie kamery 

 

V prípade, že je aplikácia zameraná na hlavu a je stlačená klávesa "+", sa toto zameranie zruší 

a aplikácia oddiali kameru tak, aby bolo vidieť všetky objekty. Ak je objektov viac ako jeden, tak je 

použitie zamerania sa na hlavu vypnuté. V prípade, že opäť zredukujeme počet objektov na jeden je 

táto možnosť opäť prístupná. 

V ľavom hornom rohu sa každú pol sekundu obnoví stav FPS. Pod týmto výpisom je výpis, či 

sa momentálne zobrazujú trojuholníky alebo štvoruholníky. Pod týmto údajom je zobrazený počet 

objektov v scéne, pod ním počet polygónov a pod ním počet trojuholníkov. 
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Príloha 2.: Ukážky postavy a aplikácie 

 
Ukážka zakomponovania modelu do fotky 
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Ukážka modelu v Z-Brush v najvyššom subdivide level 

 

 
Aplikácia zameraná na celú postavu 
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Aplikácia zameraná na hlavu 

 

 
Zobrazenie viacerých objektov 
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