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geçti¤imiz dönemin 3D modelleme ve ani-

masyonla ilgilenen bilgisayar kullan›c›lar› için

en heyecan verici olay›, uzun süredir bekledi-

¤imiz bilgisayar animasyonu filmi ‘Final Fan-

tasy: The Spirits Within’in vizyona girmesi ol-

du. Bu filmi daha önceleri vizyona girmifl olan,

Toy Story 1-2, Antz, A Bugs Life, Shrek gibi

birçok bilgisayar animasyonu filminden ay›-

ran en temel farkl›l›¤›, gerçekçi ve kompleks

insan animasyonlar›yd›. Bu yaz›m›zda Final

Fantasy’nin tarihini ve yap›m çal›flmalar›n› in-

celeyip, film hakk›nda daha detayl› bilgi edin-

meye çal›flaca¤›z.

Öncelikle Final Fantasy efsanesinin nas›l

do¤du¤unu, bu günlere nas›l gelindi¤ini in-

celeyelim. 80’li y›llar›n bafl›nda, genç bir deli-

kanl› olan Hironobu Sakagushi, daha önce

pek ilgilenilmeyen sektörlerden bir tanesi

olan oyun sektöründe çal›flmak üzere e¤itimi-

ni yar›da b›rakarak, Denyusha olarak adland›-

r›lan ve 1986 y›l›nda Square olarak ismini de-

¤ifltiren firmay› kurdu. Square Co. Ltd. 1987

y›l›na gelindi¤inde Famicom Disk sistemleri

için oyunlar gelifltiren küçük bir firmayd›. Fa-

micom disk sistemlerinin yayg›n kullan›c› kit-

lesine sahip olmas›, Square'in oyunlar›n›n ol-

dukça yüksek sat›fllara ulaflmas›na imkan

veriyordu. Fakat bu konum, firman›n kuru-

cusu ve yöneticisi olan Hironobu Sakaguchi

için yeterli de¤ildi. O, Enix'in Dragon Quest'i

gibi bir RPG oyun gelifltirmeyi hayal ediyor-

du. Baflar›l› olaca¤›n› umdu¤u bu proje için

firmas›n›n tüm kaynak ve zaman›n› riske et-

mekten çekinmedi. Projenin baflar›s›z olmas›

durumunda, Square firmas›n›n faaliyetleri

son bulacakt›. Bu proje son flanst› ve bu ne-

denle olsa gerek, isim olarak 'Final Fantasy'

seçildi. Bu projenin ne flekilde sonuçland›¤›n›

san›r›m söylememize gerek yok. Çünkü pro-

jenin baflar›ya ulaflt›¤› ve Square’in takip eden

y›llarda hep büyük baflar›lara imza att›¤›, oyun

ve flimdilerde sinema sektörüne bak›ld›¤›nda

kolayl›kla görülmektedir. Square’in ç›k›fl›n›

sa¤layan Final Fantasy oyununun devam› ni-

teli¤indeki oyunlar hala en çok satan oyunlar

aras›nda liderli¤i ellerinde tutuyorlar.  Mese-

la Final Fantasy'nin VII. sürümü, yaklafl›k 3

milyonu ilk 48 saatte olmak üzere, yaklafl›k

olarak 6 milyon satt›. En son piyasaya sürü-

len Final Fantasy X, sadece Japonya’da 6 gün-

de 2 milyon satarak Playstation 2 sisteminin

flu ana kadar en çok sat›lan oyunu olmay› ba-

flard›. Final Fantasy serisi oyunlar›n dikkat çe-

kici bir özelli¤i de oldukça geliflmifl ve etkile-

yici animasyonlar›d›r. Oyunlar›n

bafllang›c›nda ve bölümler aras› geçifllerde yer

alan bu animasyonlar›n haz›rlanmas› için

Square özel bir bölüm bile kurdu (Final Fan-

tasy X’a ait görüntülerden baz›lar›n› bu ayki

CD LIFE’da bulabilirsiniz). Square’in kurucu-

su ve bu oyunlar›n yap›mc›s› Hironobu Saka-

guchi, her oyunda daha çok animasyona yer

veriyor, gittikçe hayali olan bilgisayar animas-

yonu filmine yaklafl›yordu. Sonunda bu haya-

lini gerçeklefltirmeye koyuldu ve yaklafl›k 4 y›l-

l›k bir sürede, gerçekçi ve kompleks insan

karakterlerinin yer ald›¤› ilk film olarak sine-

ma tarihinde geçen Final Fantasy: The Spirits

Within ortaya ç›kt›.

ÖN ÇALIfiMALAR

f›nal fantasy: the sp›r›ts w›th›n’ i n

haz›rlanmas›yla yaklafl›k olarak 4 y›l sürdü.

Bu sürenin ilk 1.5 y›l›, yap›lacak çal›flman›n

planlanmas› ve gerekli olan stüdyonun alt ya-

p›s›n›n gerçeklefltirilmesiyle geçti. Öncelikle

film için kurulacak stüdyonun yerinin belir-

lenmesi gerekiyordu. Filmin yönetmeni Sa-

kaguchi, yap›mc›lar Aida ve Christopher Lee,

pek al›fl›k olunmayan Honolulu’yu uygun bir

yer olarak düflünüyorlard›. Bafllang›çta bir çok

kifli bu karara “orada elektrik var m›?”, “yaflam

nas›ld›r?” gibilerden sorularla flaflk›nl›kla kar-

fl›lasalar da bölgenin birçok avantaj› vard›. Ön-

celikle, yak›n yerleflim bölgelerinde, Japonya

ve Asya’n›n bir çok baflar›l› animatörü yafla-

maktayd›. Bunun yan› s›ra Hawaii’nin çevre

flartlar›, temiz hava, yaflam için oldukça uygun

olan iklimi, suç oran›n›n çok düflük olmas› gi-

bi özellikler, bölgeyi di¤er birçok konumdan

daha cazip hale getirmekteydi. Çal›flmalar›n›

bitiren ekibin, ifl ç›k›fl›nda denize gidip yüz-

meleri, surf yapmalar› gibi aktiviteler, onlar›n

performans›n› ve verimlili¤ini artt›racak di¤er

unsurlard›. Çok geçmeden karar verildi ve k›-

sa bir süre sonra stüdyonun kurulma çal›flma-

lar› bafllad›. Öncelikle stüdyonun ilk iki kat›

haz›rlanarak, yaklafl›k 70 personel ile çal›flma-

lar bafllat›ld›. Bu ilk ekibin görevi genelde

stüdyonun düzenlenmesi, gerçekçi insan ani-

masyonlar›n›n gerçeklefltirilmesi için gerekli

olan donan›m ve yaz›l›mlar›n gelifltirilmesiy-

di. Gerekli çal›flmalar›n büyük bir bölümü ta-

mamlan›p, gerekli sistemler tam anlam›yla

gerçeklefltirildikten sonra, filmin as›l yap›m

ifllemlerine 1999’un ortalar›nda baflland›.

Stüdyo’nun tamamland›¤› 4. y›lda, 5 katta

200’ün üzerindeki personel filmin sonuçlan-

d›r›lmas›n› sa¤lad›. 

Final Fantasy Beyazperdede...

G Ö K H A N  S Ö N M E Z

Final Fantasy, gerçekçi
ve kompleks insan
karakterlerinin yer

ald›¤› ilk film!



YAPIM AfiAMALARI
hemen hemen tüm CG animasyon

film çal›flmas›nda oldu¤u gibi, çal›fl-

malara storyboard’un haz›rlanmas›y-

la baflland›. Bilmeyen arkadafllar için

bir kez daha tekrar etmekte fayda

gördü¤üm Storyboard çal›flmas›nda

hikayenin çizimlerle basitçe anlat›l-

mas› ifllemi gerçeklefltirilir. Karakter-

lerin konumu, kamera aç›lar› ve me-

kanlar basit (dura¤an) resimlerle

tasvir edilir. Tani Kunitake yöneti-

mindeki 16 storyboard sanatç›s›n›n

çal›flmalar› yönetmen taraf›ndan

onayland›ktan sonra, bu storyboard

kullan›larak, “analog animatic” ola-

rak adland›r›lan, zamanlaman›n da

tam olarak gerçeklefltirildi¤i, basit

hareketli görüntüler elde edildi. Bir

sonraki “Layout” aflamas›nda ise, 2

boyutlu hikaye düflük yüzey say›s›na

sahip, basit 3D modeller kullan›larak

canland›r›ld›. Bu aflamada hem ka-

mera aç›lar›n› daha baflar›l› flekilde

ortaya koymak, hem de her sahneye

ait zamanlamalar› tam olarak tespit

etmek mümkün olmaktad›r. Tüm

bu çal›flmalar sonucunda filmin ge-

nel yap›s›, yap›lacak çal›flmalar, tasa-

r›mlar ortaya ç›km›fl oldu. Bu aflama-

dan sonra karakter tasar›mc›lar›

karakterlerini, mekan tasar›mc›lar›

mekanla ilgili düzenlemeleri ve di-

¤er birçok ekip de filmde efektler ve

etkiler üzerine çal›flmaya bafllad›. 

KARAKTER TASARIMLARI

karakterlerin tasar›m ç a l › fl m a l a-

r›nda yönetmen Sakaguchi’nin fikir

ve düflünceleri etkili oldu. Karakter-

ler tasarlan›rken, canl› bir model ya

da resimden faydalan›lmay›p, film-

deki karakterlere en uygun yap›da

karakterler oluflturulmaya çal›fl›ld›.

Bu nedenle bafllang›çta sanatç›lar›n

elinde, karakterleri tasvir eden basit

karalamalardan daha fazlas› bulunmamaktay-

d›. Bu çizimlerden ve yap›mc›lar›n görüfllerin-

den hareket edilerek, filmin ana kahramanla-

r› olan 10 karakter ve de¤iflik 100 karakter

oluflturulmufl. Karakterlerin modellenmesi

aflamas›nda, Maya yaz›l›m› kullan›larak her-

hangi bir tarama ya da canl› görüntüden fay-

dalan›lmadan sadece sanatç›lar›n çabalar›yla

ana model yap›s› oluflturuldu. Oluflturulan bu

ana model de¤ifltirilerek tüm ana karakterler

elde edildi. Daha farkl› bir ifadeyle, Dr. Aki’nin

de Dr. Sid’in de kafas›n›n elde edildi¤i temel

model ayn›d›r. K›saca tüm ana karakterlerin

yüzey ve nokta say›lar› ayn›d›r. Modeller elde

edilirken olabildi¤ince sade olmalar›, ihtiyaç

duyulan detaylar›n dokuland›rma aflamas›nda

verilmesine özen gösterildi. Bu aflamada dik-

kati çeken en büyük sorun, gerçekçili¤in ne

derece önemli oldu¤u konusu olmufl. Çünkü

sanatç›lar ne kadar gerçekçi modeller elde et-

meye çal›flsalar da, gerçekçili¤e yaklaflt›kça so-

nucun daha itici ve korkunç göründü¤ü fark

edilmifl. Bunun üzerine Andy Jones ve ekibi

karakterlerin çok gerçekçi olmas› yerine, yete-

rince gerçekçi, fakat ayn› zamanda stilize edil-

mifl olmalar›na dikkat etmifller. Bu sayede bel-

li estetik yap›ya ulafl›larak, hem ger-

çekçili¤i, hem de izleyenleri rahat-

s›z etmeyecek derecede sanatsal bir

yol takip edilmifl. 

Dokuland›rma aflamas›nda ise

karakterlere ait modellerin renklen-

dirilmesi, gerekli detaylar›n elde

edilmesi sa¤lanm›fl. Bu aflamada ta-

mamen 2D boyama yaz›l›mlar› kul-

lan›larak dokuland›rmalar gerçek-

lefltirilmifl. Bu aflamada yine

dokuland›r›lm›fl bir yap› temel ol-

mak üzere, tüm karakterler doku-

land›r›lm›fl. Bu nedenlede di¤er ka-

rakterlere göre daha az detaya sahip

Aki karakterinden bafllayarak, di¤er

karakterler s›rayla haz›rlanm›fl. Her

karakterin dokusu, 8 de¤iflik kat-

mandan meydana gelmektedir. Ka-

rakterlerin dokuland›r›lmas›nda,

en dikkat edilen ve zaman alan, yafl-

l› ve sakall› bir yap›da olmas›ndan

dolay› Dr. Sid olmufl. Bu nedenle ol-

sa gerek, en gerçekçi ve baflar›l› gö-

rünüme sahip olan da Dr. Sid ka-

rakteridir. Filmdeki farkl›

sahnelerde, farkl› doku yap›lar›n›n

kullan›lmas› imkans›z oldu¤undan,

bu karaktere ait hem yak›n plan,

hem uzak plan görüntülerinde ayn›

dokuland›rman›n kullan›lmas› bir

zorunluluktur. Bu durumda, uzak

çekimlerde istenilen detaya ulafla-

cak derecede ayr›nt›ya girilmesi du-

rumunda, yak›n planlarda çok afl›r›

detay ç›kma problemiyle karfl›lafl›la-

bilir. Bu özellik göz önüne al›narak,

bu karakterin dokuland›r›lmas›na

çok dikkat edilmifl. 

Karakterlerle ilgili düzenlemeler

ve de¤ifliklikler prodüksiyon süre-

cinde de devam etmifltir. Mesela Aki

karakteri proje bafllang›c›nda çok da-

ha uzun saçl› ve daha a¤›r makyaja

sahipken, daha sonralar› yap›lan de-

¤iflikliklerle, Sakaguchi’nin hayalin-

deki yap›ya uygun hale getirilmifl. Karakterin

görünümü aç›s›ndan istenilen sonuca ulafl›lsa

da, animasyon denemelerinden sonra model

üzerindeki çal›flmalar sürdürülmüfl. Birkaç

animasyon denemesinden sonra; bu karakte-

rin bazen saçlar›nda, bazen gözlerini k›rpt›¤›n-

da, hatta konuflurken a¤›z kenarlar›nda prob-

lemler olufltu¤u gözlenmifl. Bu sorunlar›n

farkl› zamanlarda, farkl› sahnelerin canland›-

r›lmas› s›ras›nda ortaya ç›kmas›ndan dolay›,

farkl› zamanlarda modele müdahale edilmifl.

Aki’nin sorun oluflturan yönleri sadece görü-

nüm ve modelindeki düzenlemelerle s›n›rl›
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Karakterler uzun süren maliyetli ifllemler sonucunda

haz›rlanabilmifl.



kalmam›fl. Karakterin dikkat çekici özelli¤i

olan saçlar›, yap›mc›lar› en çok u¤raflt›ran, bir

di¤er konu olmufl. Filmdeki di¤er karakterle-

rin tasar›m›nda, bilgisayarda saç oluflturman›n

zorlu¤u gözönüne al›narak, hep k›sa saç tercih

edilmifl. Böylece bilgisayarda saç elde etmenin

zorluklar› olan, uzun hesaplama süresi, flekil-

lendirme ve canland›rma problemlerinden ola-

bildi¤ince kaç›n›lm›fl. Buna ra¤men bafl kah-

ramanlardan Aki’nin saçlar›n› oluflturmak ve

canland›rmak için özel teknikler ve araçlar ge-

lifltirilmifl. Bu araçlar sayesinde, yerlefltirilen

100 saç telinden 60000’in üzerindeki saç teli-

ne ulaflmak, tüm saçlar› düzenlemek, yerçeki-

mi, rüzgar ve de¤iflik efektlerle hareket ettire-

rek etkileyici sonuca ulaflmak mümkün olmufl. 

Karakterlerin kafa bölgesiyle ilgili ifllemler

gerçeklefltirildikten sonra, karakterlerin vücut-

lar›n›n ve k›yafetlerinin haz›rlanmas›na bafl-

lanm›fl. Burada gelifltirilen sistemlerin hepsi,

yine yaz›l›m gelifltirme ekibi taraf›ndan haz›r-

lanan programc›klarla olmufl. Karakterlerin ta-

mamlanmas›ndan sonra s›ra, karakterlerin

canland›r›lmas›na geliyor. Bu ifllem için, daha

önceden haz›rlanm›fl olan 3 boyutlu Layout ça-

l›flmas› Motion Capture ekibine yollanarak, ka-

rakterlere uygun hareketlerin canl› aktörlerden

al›nmas› sa¤lanm›fl. Motion Capture ifllemi

bildi¤iniz gibi canl› sanatç›lardan hareketlerin

yakalanmas› ve bilgisayar karakterlerine uygu-

lanmas› ifllemini ifade etmektedir. Bu konuda

ayr›nt›l› bilgi için PC LIFE Nisan 2001 Grafik

Animasyon yaz›s›n› okuman›z› tavsiye ede-

rim. O yaz›da da bahsetti¤imiz, optik sistem-

lerden Motion Analysis’in 16 kameral›k bir sis-

temi kullan›larak sanatç›lar›n üzerindeki 37

noktadan hareketler elde edilmifl. Sanatç›lar

hareketleri yaparken gerekli notlar al›narak,

daha sonradan gerekli görülen bölümlere mo-

deller yerlefltirilmifl. Mesela, bir karakterin ho-

lograma dokunmas›n›n gerçeklefltirildi¤i tür-

den sahnelerde, bu not edilerek gerekli yere

uygun hologram ya da cihazlar›n yerlefltirilme-

si sa¤lanm›fl. Sette kullan›lan gerçek yap›lar-

dan bir tanesi de, z›rhl› k›yafet içerisindeki

kahramanlar›m›z›n uzay arac›nda oturdukla-

r› kokpit’e aittir. Kokpit içerisindeki koltuklar

oldukça kal›n ve büyük olmas›na ra¤men, mo-

cap iflleminin sa¤l›kl› bir flekilde gerçekleflme-

si için Mocap alan›nda kullan›lmak üzere tel

kafes fleklinde koltuk yap›lm›fl. Uzay gemisi-

nin sald›r› karfl›s›nda sallanmas› sahnelerinde

bu koltuk sallanarak, karakterlerin performan-

s›n›n baflar›yla elde edilmesi sa¤lanm›fl. Bun-

lara ek olarak baz› sahnelerde performans›n

gerçeklefltirilmesi gereken alan›n oldukça bü-

yük olmas› nedeniyle birden çok seferde, ha-

reketler al›narak, özel olarak gelifltirilen yaz›-

l›mlarla birleflitirilmifl. Mocap aflamas›nda

dikkati çeken bir di¤er unsurda, hem Aki’nin

hem de Deep Eyes ekibinin üyelerinden Jane

Proudffot’un hareketlerini ayn› kiflinin sa¤la-

mas›d›r. Birbirinden çok farkl› olan bu karak-

terlerin baflar›l› flekilde canland›r›lmas› olduk-

ça zor olmas›na ra¤men, mocap verilerinin

al›nd›¤› Tori Elridge, hem araflt›rmac› Aki’nin,

hem de savaflç› Jane’in hareketlerini baflar›yla

canland›rm›fl. Bu iki karekterin etkileflim için-

de oldu¤u sahnelerde ise, çok baflar›l› bir plan-

lamayla, her iki karaktere ait hareketler sanat-

ç›dan ayr› ayr› al›narak birlefltirilmifltir.

Canland›rmayla ilgili bir di¤er çal›flmada,

karakterlerin k›yafetlerinin gerçekçi bir flekil-

de hareketlendirilmesi çal›flmalar›d›r. Saçta ol-

du¤u gibi, araflt›rma gelifltirme isteyen, hesap-

lanmas› oldukça zor ve uzun süren bir di¤er

konu da k›yafet simülasyonlar›d›r. Bu ifllemin

baflar›l› bir flekilde gerçeklefltirilmesi için ön-

celikle sanat departman›na her karakterin ne

giyinece¤i sorulmufl. Bu k›yafet tasar›mlar› el-

de edildikten sonra, k›yafetlerin canland›r›lma-

s› için özel yaz›l›mlar gelifltirilmeye bafllanm›fl.

Bunun yan›s›ra karakterlerin k›yafetleri de¤i-

flik parçalardan oluflturularak, bir araya getiril-

mifl ve her bölümün farkl› yöntemlerle canlan-

d›r›lmas› sa¤lanm›fl. Sahnenin ihtiyac›na göre,

k›yafetlerin dinamik simülasyon’a ihtiyaç du-

yup duymad›¤›na karar verilerek, animasyon-

lar›n yar›s› keyframe animasyonuyla, di¤er ya-

r›s› ise simülasyonlarla elde edilmifl. Bunlara

ek olarak kumafllar›n gerçekçi görüntülenme-

si için rüzgar simülasyonlar› oluflturularak ba-

z› sahnelerde kullan›lm›fl. Kumafl simülasyo-

nu ne kadar baflar›l› olursa olsun, baz›

k›yafetlerin canland›r›lmas›nda sorunlar oldu-

¤u gözlenmifl. Bu tür durumlarda ilk önce, si-

mülasyon kullan›larak k›yafetler canland›r›l-

maya çal›fl›lm›fl ve daha sonra gerek görülen

bölgelere animatörler müdahale edip elle dü-

zeltmifller. 

Karakter modelleme ve animasyon tak›m›y-

la, ayn› zamanda çal›flmalar›n› gerçeklefltiren

bir di¤er ekip de, mekanlar› ve aksesuarlar›

modelleyip haz›rlayan ekiptir. Bu ekip filmde

izledi¤iniz karakterler ve özel efektler d›fl›nda-

ki tüm uzay gemilerini, mekanlar›, gezegen-

leri vb. modelleyip, dokuland›ran, boyayan

ekiptir. Filmde yer alan birçok özel efekti ha-

z›rlayan görsel efekt ekibi ise patlamalar, alev-

ler, duman, toz vb. yap›lar›n gerçeklefltirmesi-

ni sa¤lam›flt›r. Bu efektlerin elde edilmesi için

özel yaz›l›mlar gelifltirilmifl.

SONUCA DO⁄RU

buraya kadar sayd›¤›m›z tüm ekipler çal›fl-

malar›n› sürdürürken, elde ettikleri çal›flma-

lar› ›fl›kland›rman›n gerçeklefltirildi¤i bölü-

me yollam›fllard›r. K›sacas› ›fl›kland›rma

aflamas›n›, filmin de¤iflik unsurlar›n›n veya

ekiplerin çal›flmalar›n›n bir araya getirildi¤i

Görsel efekt ekibi patlamalar, alevler,

duman, toz vb. yap›lar› gerçeklefltirmifl.

Filmin ne derece gerçekçi oldu¤unu anlatan

detayl› bir ‘poz’.

3 boyutlu Layout çal›flmas› Motion Capture

ekibine yollanarak karakterlere uygun

hareketlerin canl› aktörlerden al›nmas› sa¤lanm›fl.
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bölüm olarak nitelendirebiliriz. Bu bölümde,

sahnelerin gerektirdi¤i hissi, etkiyi olufltura-

bilecek ›fl›kland›rma ifllemleri, yard›mc› yö-

netmen Motonori Sakakibara yönetiminde

bir ekip taraf›ndan gerçeklefltirilmifl. Filmin

en büyük amaçlar›ndan bir tanesi olan ger-

çekçi insan görünümlerinin elde edilmesi bu

ekibin en büyük sorunlar›ndan bir tanesi ol-

mufl. Çünkü insan derisinin gerçekçi olarak

ayd›nlat›lmas›, bilgisayar animasyonu sektö-

rünün en sorunlu konular›ndan bir di¤eridir.

Bunun için karakter bölümüyle birlikte çal›-

flarak, gerekli olan etkiyi elde etmelerini sa¤-

layacak özel shader’lar gelifltirildi. Film ka-

rakterlerinden Aki Ross’un saçlar› bu

bölümde de sorunlara se-

bep olmufl. Saçlar›n

parlakl›¤›, yans›-

malar› ve özellikle

oluflturmas› gere-

ken gölge etkisi ne-

deniyle oldukça dikkatli

bir çal›flma ortaya konulmufl. Mekan-

lar›n ayd›nlat›lmas› konusuna gelince,

daha önce PC LIFE Ocak 2001 say›s›nda

da bahsetti¤imiz radiosity etkisine benzer

bir etki elde edilmesi için çal›fl›lm›fl. Çal›fl›l-

m›fl diyorum çünkü hesaplamas› oldukça zor

ve uzun süren bu yöntemin her sahnede kul-

lan›lmas›, filmin çok daha geç bir sürede ta-

mamlanmas›na sebep olabilirdi. Bu nedenle

ekip bu etkiyi taklit etme yoluna giderek, ge-

rekli gördükleri yerlere, yeni ›fl›k kaynaklar›

koyarak gerçekçi ayd›nlatmaya ulaflm›fl.

Projedeki en büyük sorunlardan bir tanesi

olan çok büyük dosyalarla ve verilerle çal›flma

zorunlulu¤u ›fl›k ekibini di¤er ekiplerden çok

daha fazla zorlam›fl. Daha önce de belirtti¤im

gibi, her bölümün çal›flmas› ›fl›kland›rma

aflamas›nda bir araya getirildi¤inden, baz›

sahnelerin bilgisayara yüklenmesi 1 saat ka-

dar sürmekteymifl. Ifl›kland›rma aflamas›nda

de¤iflik ›fl›kland›rma düzenlemeleri yap›ld›k-

tan sonra, sonucun test edilmesi için render

ifllemleri de en az›ndan bir baflka 1 saat al›n-

ca, bu ekibin ikinci bir bilgisayar kullanma-

lar› zorunluluk haline gelmifl. Bir bilgisayar-

da sahne yüklenirken, ekip ikincisinden

düzenlemeleri yapabiliyor, daha sonra yükle-

nen di¤er sahneyle çal›flmalar›na devam ede-

biliyormufl. Özellikle Aki’nin yer ald›¤› sah-

nelerde zamandan tasarruf için Aki’nin

saçs›z haliyle çal›flmak verimlili¤i oldukça art-

t›rm›fl. Çünkü bu karakterin sadece saçlar›-

n›n hesaplanmas› tüm projenin hesaplanma

süresinin, %25’ini oluflturmaktad›r. 

Ifl›kland›rmayla ilgili ifllemler yerine geti-

rildikten sonra, projenin hesaplanmas›na ya-

ni render aflamas›na gelinmifl. Hesaplama-

n›n daha verimli olabilmesi için yine birçok

araflt›rma yap›lm›fl ve her sahnenin tümden

hesaplanmas› yerine, unsurlar›n gruplana-

rak, katman katman hesaplanmas›n›n hesap-

lama zaman›ndan büyük tasarruf sa¤layaca¤›

görülmüfl (hatta bu konu-

da yapt›k-

lar› araflt›rma geçti-

¤imiz Siggraph’ta

bilimsel bir çal›flma olarak

sunuldu). Daha aç›k bir ifa-

deyle bir karede yer alan geze-

gen, uzay gemisi, karakterler, arka

zemin vb. yap›lar›n hepsi ayr› ayr› hesapla-

n›p, sonradan birlefltirilmifl. Bu flekilde, en az

9 olmak üzere, baz› karelerde 498 katmana

kadar sahneler bölümlendirilip render edil-

mifl. Her bir katman›n 1 ila 6 saatte hesaplan-

d›¤›n›, her karede en az 9 katman yer ald›¤›-

n› varsayarsak, hesaplaman›n ne kadar uzun

sürdü¤ünü kolayl›kla anlayabiliriz. Hesapla-

ma ifllemlerinde, baz› patlama sahneleri hariç

Pixar’›n Renderman yaz›l›m› kullan›lm›fl.

Filmde kullan›lan ana 3D yaz›l›m Maya oldu-

¤undan, Maya’dan Renderman format›na dö-

nüflüm için  dönüflümü sa¤layan MTOR ya-

z›l›m›, 16 CPU bar›nd›ran Origin 2000

bilgisayar sistemlerinde kullan›lm›fl. Bu sis-

tem, Maya’dan Renderman format›na dönüfl-

türülen sahneleri, özel haz›rlanm›fl Pentium

III bilgisayar›ndan oluflan ‘render çiftli¤i’ne

hesaplanmak üzere yollamaktaym›fl. Bu çift-

likte yer alan bilgisayarlara görevlerin paylafl-

t›r›lmas› ve özellikle verimlili¤in sa¤lanmas›

için, SQB (Square Batch Processing) olarak

adland›r›lan ve Red Hat Linux 6.2 ifltetim sis-

teminde çal›flan makineleri kontrol edebilen

bir yaz›l›m gelifltirilmifl. Yaz›l›m›n dikkat çe-

kici özellikleri aras›nda; render ifllemlerini

önem s›ras›na, haf›za gereksinimlerine, ihti-

yaç duyulan CPU miktar›na göre da¤›tmas›n›

sayabiliriz. Yaz›l›m›n bir di¤er dikkat çekici

özelli¤i de, sanatç›lar›n kulland›klar› ve bazen

at›l kalabilen bilgisayarlara da eriflerek, onla-

ra da görev paylafl›m›nda bulunmas›d›r. Bu

sayede bazen render için kullan›lan CPU sa-

y›s› 1400 ila 1500’e kadar ulaflabilmekteymifl.

Sonuç olarak, testleri ve denemeleri de kata-

rak, SQB sistemi her biri 50 ila 100 kareden

oluflan, 300.000 render görevini bilgisayar-

lara da¤›tmay› baflarm›fl. Bu sayede, tek bir

ifllemcinin kullan›lmas› durumunda

934.162 günde hesaplanabilecek film,

zaman›nda bitirilmifl. Hesaplama

ifllemleri bittikten sonra, tüm he-

saplanan katmanlar compositing

bölümüne gönderilerek burada bir-

lefltirilmeleri sa¤lanm›fl. Bu bölüm-

deki sanatç›lar elde edilen katmanlar› bir-

lefltirerek, renk düzeltmelerini

gerçeklefltirmifller. Bunlara ek olarak compo-

siting ekibi, hesaplama s›ras›nda, oluflan ha-

talar› da gidermifl. Bu aflamada özellikle, göl-

geler ve karakterlerin derileriyle ilgili

düzenlemeler ekibin oldukça uzun bir zama-

n›n› alm›fl.

Bütün bu ifllemler yerine getirildi¤i zaman

1327 sahneden oluflan 141.964 karelik Final

Fantasy:The Spirits Within tamamlanm›fl

olmufl. Filmi gerçeklefltiren ekibi inceledi¤i-

mizde %35’i Japonlardan olmak üzere 35

farkl› ülkeden 200’ün üzerinde sanatç›n›n

yer ald›¤›n› görmekteyiz. Bir di¤er dikkat çe-

kici unsur ise filmde kullan›lan saç, kumafl

simülasyonlar›, patlamalar, deri vb. yap›lar›

oluflturmak için 40 tam zamanl› personelin

çal›flm›fl olmas›d›r. Birçok 3D yaz›l›m› geliflti-

ren ekip, bu say›n›n çok alt›ndad›r. Filmin bir

di¤er dikkat çekici özelli¤i ise birçok 3D film-

den çok daha yüksek bir maliyete ulafl›lm›fl

olmas›d›r. Bafllang›çta 70 milyon $’l›k bir

kaynak ayr›lmas› düflünülen film, 120 ila 140

milyon $ aras›nda bir rakama mal edilmifl.

Ne derece do¤ru, emin de¤ilim ama sadece

Aki’nin saçlar›n›n firmaya 9 milyon $’a mal

oldu¤u iddia ediliyor. Bu denli harcama ve

eme¤e karfl›l›k, filmin beklenilen ilgiyi gör-

medi¤i de bir baflka gerçek. Square, film viz-

yona girmeden çok önceleri devam› niteli¤in-

deki filmin çal›flmalar›na ve gerekli

anlaflmalara giriflmiflti. Bu sefer çok daha k›sa

sürede, çok daha baflar›l› efekt ve animasyon-

larla bezenmifl bir film ortaya ç›kaca¤›n› tah-

min etmek pek güç de¤il... ■

3D Modeler/Animatör olan Gökhan Sönmez

(gsonmez@pcworld.com.tr),  PC LIFE’›n sürek -

li yazarlar›ndand›r. 
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‹nsan derisinin ayd›nlat›lmas›, animasyon

sektörünün en sorunlu konular›ndan biri.


