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saçlar›m›n dökülmesi beni de¤iflik çö-

zümleri araflt›rmaya itti sanmay›n. Bu ay

uzun y›llar boyunca karakter animasyonun-

da karfl›m›za ç›kan en büyük sorunlardan

birisi olan saç ve tüy etkilerinin elde edilme-

si konusunu ele alaca¤›z. Bilgisayar karak-

terlerinin genelde kel, flapkal› ya da kaskl›

olmas›na sebep olan bu sorunu çözme yolla-

r›n› inceleyece¤iz.

SineFX sayfalar›nda yer verdi¤imiz birçok

filmde (Stuart Little, Shrek, Final Fantasy vb.)

de¤indi¤imiz gibi, karakterlerin saç ve tüyle-

rini gerçekçi olarak elde etmek çok zor bir ifl-

lemdir. Bu tür etkileri elde etmemizi sa¤la-

yan yöntemlerin nispeten yeni olmas› ve

halihaz›rda birço¤unun hala gelifltiriliyor ol-

mas› bu teknolojileri uygulamakta baz› zor-

luklarla karfl›laflmam›za sebep olmaktad›r.

Say›sal saç ve tüyle ilgili araflt›rmalar›n 15-20

y›ll›k bir mazisi olmas›na ra¤men, son 1-2 y›l

içerisinde sunulan imkânlar›n bu denli art-

mas› oldukça sevindiricidir. 

Öncelikle, genel olarak say›sal saç türleri ve

bugüne kadar saç elde etmekte kullan›lan te-

mel yöntemleri bir hat›rl›yal›m. Genel olarak

ele alacak olursak, saç ve tüy görüntüsü elde

etmemizi sa¤layan yöntemleri 4 bafll›kta top-

l a y a b i l i r i z .

Doku Kaplamas›: Haz›rlanan model üzeri-

ne 2D resim ve dokular kaplanarak saç›n

elde edilmesine dayanan bu yöntem, ger-

çekçilik aç›s›ndan pek baflar›l› olmasada,

3D bilgisayar animasyonunda bir zaman-

lar en çok kullan›lan yöntemlerden bir ta-

nesiydi. Bu yöntemde, normal kafa ya da

vücuttan biraz daha kabar›k olan yüzeye;

renk, bump ve specularity map baflta ol-

mak üzere haz›rlanan saç dokular› uygula-

narak saç benzeri bir görüntü elde edilme-

ye çal›fl›l›r. Bu nedenle herhangi bir

dinamik etki beklemek pek mümkün ol-

mad›¤› gibi, gerçekçilik aç›s›ndan da iste-

nileni veremez. fiimdilerde özellikle 3 bo-

yutlu oyunlardaki karakterlerin saç yap›lar›

benzer flekilde oluflturulmaktad›r. Yöntemi

uygulamak için, LightWave 3D’nin mode-

ler k›sm›nda haz›rlad›¤›n›z kafan›n yandan

görünüfl ekran›nda, saç dokusu olarak be-

lirlemek istedi¤iniz bölümünü farkl› bir

katmanda (layer) oluflturaca¤›n›z bir poly-

gon’la belirleyin. Daha sonra bu poly-

gon’dan yararlanarak, drill komutuyla, saç

bölümünü farkl› adland›rarak Smooth

Shift arac›yla biraz kabart›n. Bundan son-

ra yapman›z gereken, belirledi¤iniz bu böl-

geyi dokuland›rmak ve basit olsa da elde et-

ti¤iniz saçlar› izlemektir.

3D Geometriler Kullanarak: Bu yöntemde, saç-

lar› gerçek 3D modellerden elde etmeniz

amaçlanm›flt›r. Kullanabilece¤iniz geometrik

flekiller basit 2 point polygon’lar olabilece¤i

gibi, basit e¤risel yüzeyler ya da uzun silindi-

rik yap›lar olabilir. Birçok karakterin saçlar›

bu yöntemle elde edilmifltir. Yaz›m›z›n giri-

flindeki karakterin (Final Fantasy X karakte-

ri) saçlar›, elimde beni do¤rulayacak bir bilgi

olmamas›na ra¤men bu yöntemin baflar›l› bir

uygulamas› olarak görünmektedir. Genelde

saçlar›n gruplar halinde bulunmas›, bu bö-

lümlerin e¤risel yüzeylerle elde edilip, trans-

parency map (geçirgenlik haritas›) ya da clip

map gibi yöntemler kullan›larak tel tel görün-

mesinin sa¤land›¤› hissini uyand›r›yor. Ayn›

yöntem, Siggraph2000 aç›l›fl animasyonu

olan Full Tilt:Ray Tracey animasyonunda da

kullan›lm›flt›r. 

Parçac›k Sistemi Kullanarak: Önceki iki yön-

temle elde edilen sonuç baflar›l› olsa da, can-

land›r›lmalar›nda karfl›lafl›lan zorluklar ne-

deniyle, genelde patlamalar›n (Star Trek II

– Uzay yolu), alevlerin elde edilmesinde kul-

lan›lan parçac›k sistemi bir süre saç vb. elde

edilmesinde yo¤un olarak kullan›ld›. 90’l›

y›llar›n bafl›nda kabul gören bu yöntem yay-

g›nl›¤›n› uzun süre koruyamam›fl olsa da

hala baz› ürünler, bu yönteme dayanan saç

sistemlerini desteklemektedir. Bu yöntem-

de parçac›klar›n hareketleri s›ras›nda oluflan

hareket bulan›kl›¤›ndan (motion blur) ya da

bir parçac›¤›n, ya da parçac›k gurubunun s›-

ral› olarak hareketlendirilmesinden elde edi-

len görüntülerin depolanarak kullan›lmas›y-

la saç elde edilir. Bu nedenle hesaplama

süresi oldukça uzun sürebilmektedir. Light-

Wave 3D için haz›rlanm›fl Particle Storm 2

plug-in’i içerisinde de benzer bir özellik yer

almaktad›r. Bunun yan› s›ra Nordisk firma-

s›n›n SoftImage için haz›rlam›fl oldu¤u

kürk ve saç sistemiyle, popüler animasyon

sistemlerinden Houdini’nin saç sistemi yi-

ne  parçac›k sistemini temel alan yöntemle-

re dayanmaktad›r. 

Shaderlar ve Render sistemleriyle: Buraya ka-

dar sayd›¤›m›z yöntemler, de¤iflik uygula-

ma alanlar›nda baflar›yla kullan›lmalar›na

ra¤men en büyük sorunlar›, oldukça e¤im-

li ve k›vr›ml› olan saç ve kürk yap›lar›nda
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karfl›lafl›lan antialising problemleriyle, saç

ve kürkün gerçekçili¤ini ortaya koyan göl-

genin elde edilmesinde karfl›lafl›lan zorluk-

lar›d›r. Saç elde etmekte karfl›lafl›lan bu so-

runlar› gidermek amac›yla kullan›lan

hacimsel hesaplama yöntemleri günümüz-

de yo¤un olarak uygulanmaktad›r. De¤iflik

hacimsel ve geometri shader’lar› ile geliflti-

rilen render sistemleriy-

le çok baflar›l› sonuçlar

elde etmek mümkündür.

Bu tekni¤i kullanan

Mighty Joe Young filmiy-

le ilgili ayr›nt›l› bilginin

sunuldu¤u bölümde, yöntemi daha iyi kav-

r›yabilece¤inizi umuyorum.

JOE’NUN SAÇ ÇÖZÜMÜ, 
1999 OSCAR ADAYI

saç ve kürk konusunda en baflar›l› çal›flma-

lardan bir tanesi, 1998 y›l›nda gerçeklefltiril-

mifl olan “Mighty Joe Young” adl› filmdir. Fil-

min bafl kahramanlar›ndan birisi olan

goril’in (Joe), canland›r›lmas›nda faydalan›-

lan tüy ve saçlar o derece baflar›l› olmufltur ki,

bu özelli¤i nedeniyle 1999 özel efekt Oscar›-

na aday bile gösterilmifltir. ILM (Industrial

Light and Magic) firmas›n›n bu filmden önce

de çeflitli çal›flmalarda saç ve etkilerini bafla-

r›yla kulland›¤›n› görmemiz mümkündür.

Firman›n gelifltirdi¤i ilk saç ve tüy yap›s›,

“The Flintstones” (Tafl Devri) filminde karfl›-

m›za ç›kmaktad›r. Ayn› yöntem Jumanji fil-

minde gelifltirilerek, Scientific Technical Ac-

hievement ödülüne lay›k görülmüfltür. Bu

sistem daha sonra 101 Dalmaçyal› filminde

de baflar›yla kullan›lm›fl olmas›na ra¤men,

Mighty Joe’daki karakterin bir ana karakter

olmas›, oldukça uzun tüyleri ve daha komp-

leks hareketleri bulunmas› nedeniyle, firma

yeni teknolojiler gelifltirmek zorunda kalm›fl-

t›r. Özellikle goriller üzerine yap›lan araflt›r-

malarda, hareketlerin kollarda, bacaklarda ol-

dukça fazla oldu¤u, bunun yan› s›ra,

arka üst k›s›mda san›lan›n aksine tüy-

lerin çok hareket etti¤i gözlenmifltir.

Bu nedenle flu anda “Yeti” olarak ad-

land›r›lan (Sasquatch’da oldu¤u gibi

bu tür ürünlere genelde kocaayak ola-

rak bilinen yarat›klar›n isimleri verili-

yor) sistem, 1996 y›l›nda Alias’›n Po-

wer Animator yaz›l›m› için

gelifltirilmeye bafllanm›fl. Sistemin te-

mel çal›flma prensibi klavuz olarak ni-

telendirilen ana saç tellerinden, render

s›ras›nda binlerce örneklenmesi be-

nimsenmifl. Gelifltirilen Groom arac›

sayesinde teknik yönetmenlerin, ka-

rakterin vücudunda istedikleri bölge-

lere kolayca klavuz saçlar yerlefltirilmeleri

sa¤lanm›fl. Yerlefltirilen bu klavuz kökler,

render s›ras›nda ç›kacak olan saçlar›n ko-

numlar›n›, yönlerini, k›vr›lma ve kaç k›s›m-

dan (segment) oluflmas› gibi özelliklerini be-

lirlemekte referans al›nm›fl. Özellikle

karakterin yüzünde, vücuduna oranla daha

çok klavuz saç kullan›larak, Joe’nun genel saç

(tüy) yap›s› oluflturmufl. Klavuz saçlar›n k›r-

m›z› renkte ve az say›da olmas› nedeniyle el-

de edilen yap›, sonuçta elde edilecek saçl› gö-

rünümden oldukça uzakm›fl.

Bir sonraki aflamada, saçlar›n yo¤unlu¤u-

nu, uzunlu¤unu, kümelenmesini ve ›fl›¤a

karfl› oluflacak etkilerini belirlemekte kulla-

n›lan ve Joe’nun vücudundaki de¤iflik k›s›m-

larda belirleyici olacak haritalar haz›rlanm›fl.

Bu haritalar› haz›rlamak için Alias’›n Studio

Paint yaz›l›m› kullan›larak grinin tonlar›nda

21 de¤iflik harita, yaklafl›k alt› ayl›k bir sürede

gerçeklefltirilmifl. Yap›lan ifllem de¤iflik sur-

face özelliklerini (bump, specularity, diffuse,

vb.) belirlemekte kulland›¤›m›z haritalar›n

haz›rlanmas›ndan pek de farkl› de¤ildir. Saç-

lar›n Joe hareket etti¤inde dalgalanmas› ve

gerçekçi hareket etmesi için, Maya yaz›l›m›n-

da kullan›lmak üzere “wrapper script” olarak

adland›r›lan program yaz›lm›fl. Yeti sistemi,

bu programc›ktan faydalanarak, karakterin

yüzeyinin (derisini) konumunu tam olarak

tespit edip saçlar›n nerede yer ald›¤›n› tespit

edebilmekteymifl. Derinin ve saç›n konum-

lar›n›n bilinmesi derinin hareketiyle, saçla-

r›n ve tüylerin dinamik etkilerle hareketlen-

dirilmesini de kolaylaflt›rm›fl. Bu sistemin bir

baflka faydas› ise, gerçekçi kürk ve saç için en

önemli unsurlardan birisi olan, saçlar›n olufl-

turaca¤› gölgelerin he-

saplanmas›n› sa¤lamas›-

d›r. Saçlar›n, hem kendi

üzerlerine hem de deriye

ve çevreye düflürdü¤ü

gölgeyi bu sistem saye-

sinde elde edebilmifller. Sonuç olarak render

aflamas›nda hesaplanan saçlar, Joe’nun üze-

rine oldukça baflar›l› bir flekilde yerlefltirilmifl

ve 300 klavuz saç telinden 3.5 milyon saç te-

li elde edilmifl.

3D STUDIO MAX, LIGHTWAVE,
SOFTIMAGE VE MAYA ÇÖZÜMLER‹

özel efekt ve animasyon firmalar› çal›flma-

lar›nda kullanabilecekleri her türlü efekt ve et-

kiyi, Mighty Joe Young filminde oldu¤u gibi

özel olarak haz›rlayacak yetiflmifl araflt›rmac›

ve programc› kadrolar›na sahipken, bizler gi-

bi daha k›t kaynakl› firma ve kifliler ne yapa-

caklar? Merak etmeyin, karakter animasyonu-

nun giderek yayg›nlaflmas›yla beraber,

kulland›¤›m›z 3D yaz›l›mlar›n birço¤u ya bu

özellikleri yaz›l›mlar›na eklediler, alternatif

olarak ticari plug-in’ler ile bu tür ihtiyaçlar›n›-

z› gidermeniz mümkün. Son olarak LightWa-

ve 7, saç ve kürk elde etmeyi sa¤layan Sasqu-

atch sistemini bünyesine al›rken; SoftImage

XSI 2.0 ile Shave and Haircut’›n özel bir sü-

rümünü  kullan›c›lar›na sunulacak. Alias Wa-

vefront’un Maya ürünü için ise Maya Fur ve

Paint Effects ile saç ve kürk etkileri elde etme-

niz mümkün. Di¤er 3D yaz›l›mlar› kullanan-

lar için ise çeflitli firmalar›n gelifltirdi¤i birbi-

rinden üstün plug-in ve render sistemleri

mevcut. Bu bölümde kullanabilece¤i-

miz çözümleri inceleyelim..

3d studio max Çözümleri: 3d studio

max’te, saç elde etmek için di¤er 3D

yaz›l›mlarda bulunan geliflmifl saç sis-

temleri standart olarak bulunmamak-

la birlikte, de¤iflik script ve yöntemler

kullanarak basit geometrilerle saç ve

tüy ihtiyac›n›z› giderebilirsiniz. E¤er

geliflmifl ve baflar›l› bir çözüm istiyor-

san›z, Digimation’›n Shag:Hair

(w w w . d i g i m a t i o n . c o m / a s p / p r o-

d u c t . a s p ? p r o d u c t _ i d = 8 6) yaz›l›m› iflle-

rinizi oldukça kolaylaflt›racakt›r. Bu

plug-in sayesinde spline (e¤risel yap›-

lar) kullanarak saçlar›n genel fleklini ve
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JOE’NUN 3D modeline sa¤daki

klavuz saçlar yerlefltirilip,

render sonucunda üstteki

gerçekçi sonuç elde edilmifltir.

Say›sal saçlar›n kullan›ld›¤› bir di¤er alan da bitkilerdir.



yap›s›n› belirleyebilirsiniz. Dinamik etki-

lerin standart olarak desteklemesi, saç vb.

yap›lar›n›z›n animasyonunda çok büyük

kolayl›k sa¤lamaktad›r. Shag:Hair’in In-

ternet’ten gördü¤üm örnekleri oldukça

baflar›l› görünse de, yak›nda 3d studio

max için piyasaya sürülmesi beklenen

Shave and Haircut’›n, max kullan›c›lar›n›

daha da memnun edece¤ini umuyorum.

fiu anda sadece LightWave’de kullan›labi-

len Shave; SoftImage XSI 2.0’a entegre

edilmesinin d›fl›nda Maya ve 3d studio max

yaz›l›mlar› için de çözümler sunacak. ‘max’

kullan›c›lar› için baflka bir güzel haber ise, bu

plug-in’i 3d studio max’e uyarlayan firman›n,

max kullan›c›lar›n›n uzun süredir büyük bir

takdirle takip ettikleri Brazil render sistemi-

ni haz›rlayan Splutterfish, LLC. olmas›. Ay-

r›nt›l› bilgi için, w w w . j o e a l t e r . c o m v e

w w w . s p l u t t e r f i s h . c o m adreslerini ziyaret et-

menizi öneririm. 

AliasWavefront Maya: Maya yaz›l›m›, uzun

süredir Santa Barbara stüdyolar›ndan sat›n

alm›fl oldu¤u k›sa saç ya da kürk sistemini,

Unlimited sürümüyle kullan›c›lar›na sun-

makta. Bu sistem kullan›larak renk, uzunluk,

k›vr›m vb. birçok özelli¤i belirleyebildi¤iniz

tüyler elde etmeniz mümkündür. Di¤er ta-

raftan, Maya’n›n Paint Effects modülü kulla-

n›larak, baflar›l› uzun saçlar da elde edebilir-

siniz. E¤er bu çözümler sizi tatmin etmiyor

ya da kulland›¤›n›z Maya sürümü bu özellik-

leri desteklemiyorsa, yak›nda piyasaya ç›ka-

cak olan Shave and Haircut (flu anda Beta

aflamas›nda) ürününü ya da ilerleyen sat›rlar-

da anlatmaya çal›flaca¤›m render sistemlerini

kullanabilirsiniz. 

SoftImage: Uzun süre karakter animasyonu

konusunda lider konumda bulunan bu yaz›-

l›m›n Avid taraf›ndan al›nd›ktan sonra, piya-

saya ç›k›fl› geciken XSI sistemi nedeniyle eski

popülerli¤ini kaybetti¤ini söyleyebiliriz. Buna

ra¤men XSI 1.5 sürümü ile toparlanan yaz›l›-

m›n, siz bu yaz›y› okurken piyasaya sürülmüfl

olacak XSI 2.0 sürümü ile oldukça geliflmifl

özellikleri sundu¤unu hep birlikte görece¤iz.

Bu özelliklerden baz›lar›n› Siggraph2001’i ko-

nu alan yaz›m›zda tan›tm›flt›k. SoftImage XSI

2’de yeralacak etkileyici özelliklerden biri Sha-

ve and Haircut’›n SoftImage XSI 2’nin Ad-

vanced sürümünde standart ve entegre olarak

yer alacak olmas›d›r. Shave and Haircut’› bu

kadar özel yapan ise, yazar› Joe Alter’›n, zama-

n›nda ILM firmas›nda ilk saç render sistemi-

ni haz›rlayan kifli olmas›ndan kaynaklanmak-

tad›r. SoftImage kullan›c›lar›n›n bu ürün

d›fl›nda uzun süredir faydaland›klar› birçok

saç ve tüy plug-in’i de bulunmaktad›r. Bunlar-

dan en bilineni, baflar›l› shader’lar› ile ünlü,

Phoenix Tools’un RealFur ürünüdür. Bu ek-

lentinin  yeni sürümünde yer alan Figaro

özelli¤i sayesinde, SoftImage 3D’ye tam bir

entegrasyon sa¤lanm›fl ve haz›rlad›¤›n›z saç

ayarlar›n› XSI’a ihraç ederek render etmenizi

mümkün hale getirilmifltir. Figaro, ayn› za-

manda Maya yaz›l›m› ile tam bir uyumluluk

sunmakta ve Maya Fur sisteminde haz›rlam›fl

oldu¤unuz kürk ayarlar›n› direkt olarak kabul

etmektedir. Yaz›l›m hakk›nda ayr›nt›l› bilgiyi,

w w w . p h o e n i x t o o l s . c o m adresinden alabilirsi-

niz. Bir di¤er ürün, post prodüksiyon ve özel

efekt stüdyosu olan Glassworks’un

(w w w . g l a s s w o r k s . c o . u k) kendi çal›flmalar› için

gelifltirip, daha sonradan ticari olarak birçok

firmaya sundu¤u saç sistemidir. Bu sistem di-

¤er birçok saç sisteminde oldu¤u gibi kontrol

e¤rileri kullanarak saç› düzenlemenizi ve can-

land›rman›z› sa¤lamaktad›r. SoftImage yaz›-

l›m› için gelifltirilmifl benim bildi¤im ilk tica-

ri plug-in ise Mental Ray için haz›rlanm›fl

Nordisk Hair ve kürk sistemidir

(w w w . n f r d . d k). Bu sistem, SoftImage

3D’nin parçac›k sistemini kullanarak saç

ve kürk haz›rlaman›za imkân vermekte-

dir. Bu yaz›y› haz›rlarken ziyaret etti¤im

sayfalar›nda, y›llar önce ziyaret etti¤imde

gördü¤ümden farkl› birfleyle karfl›laflma-

d›m. Umar›m bu ürün geliflim sürecini

hala devam ettiriyordur. SoftImage için

neden bu kadar de¤iflik çözüm varken, 3d

studio max, Maya ve LightWave kullan›c›lar›-

n›n da ulaflabildikleri “Shave and Haircut, Sof-

tImage XSI 2’ye entegre edilmifl?” sorusu ak-

l›n›za geliyorsa, SoftImage için sunulan

çözümlerden sadece Shave and Haircut’›n

Openshave ad›ndaki SDK’ya sahip oldu¤unu

hat›rlatmak isterim. Bu tür yaz›l›mlarda gelifl-

meye aç›k olmak her zaman art› bir de¤erdir. 

LightWave 3D: LightWave’in sundu¤u karak-

ter animasyonuna yönelik yenilikler, son sü-

rümde Sasquatch plug-in’inin Lite sürümüy-

le devam etti. Bu sistem sayesinde e¤riler

kullanarak uzun saç yap›lar›n› flekillendire-

bilir, LightWave’in softbody dynamics siste-

mi Motion Designer’› kullanarak kolayca ha-

reketlendirebilirsiniz. LightWave 7 ile

sunulan bu özellik, birçok çal›flman›zda saç,

kürk ve benzer yap›lar olan çimen türü gö-

rüntüleri kolayca elde etmenizi sa¤lamakta-

d›r. LightWave için kullan›labilecek di¤er çö-

zümler aras›nda akla ilk gelen, uzun süre

LightWave’in tek saç ve kürk plug-in’i olan

Fiber Factory’dir (w w w . m e t r o g r a f x . c o m) .

LightWave’in, Amiga sürümü (3.5 ve önce-

si) dönemden beri kullan›lan sistemi Fiber

Factory 3 ile belirli bir seviyeye ulaflmas›na

ra¤men, 2 nokta poligonlar› kullanmas› ne-

deniyle LightWave için sunulan di¤er ürün-

lerle rekabet etmekte çok zorlanmaktad›r.

Özellikle Steven Worley’in Sasquatch

(w w w . w o r l e y . c o m / s a s q u a t c h / s a s q u-
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PHOENIX TOOLS’UNReal Fur örne¤i.

GLASSWORKS’UNtüy örne¤i.

MAYA’NINPaintFX örne¤i. LIGHTWAVE’‹NSasquatch plug-in örne¤i.



a t c h . h t m l) sistemi, kürk ve benzeri yap›lar›

çok h›zl› bir flekilde elde etmesi ve sundu¤u

parametrelerle, LightWave için haz›rlanm›fl

en baflar›l› plug-in’lerden bir tanesidir. Bu

plug-in’in bir di¤er önemli özelli¤i ise MAC

platformundaki en baflar›l› ve ciddi saç çözü-

mü olmas›d›r. LightWave’in uzun

saç konusunda en baflar›l› plug-in’i

ise bana göre Shave and Haircut’t›r

(w w w . j o e a l t e r . c o m). Saç yap›s›n› fle-

killendirmeye yarayan e¤rilerin ken-

dili¤inden belirmesi ve çok baflar›l›

olan dinamik sistemi plug-in’in ön

plana ç›kan özellikleridir. Bu ürün

hakk›nda aç›klay›c› bilgileri ve tan›t›-

m› ileriki yaz›lar›m›zda verebilece-

¤imizi umuyorum. 

Di er Sistemler: Herhangi bir 3D

modelleme ve animasyon yaz›l›m›

için özel gelifltirmifl olmamakla beraber, kul-

lanabilece¤iniz de¤iflik render sistemleri de

saç vb. etkileri elde etmenizi sa¤lamaktad›r.

Bu sistemlerin bafl›nda Pixar’›n Renderman

sistemi gelmektedir. Renderman’in Shading

dilini kullanarak, saç ve benzeri yap›lar› elde

edebilece¤iniz özel shader’lar haz›rlayabilirsi-

niz. Birçok filmde izledi¤imiz saç ve tüy efekt-

leri bu sisteme dayanan özel shader’lar kulla-

n›larak gerçeklefltirilmifltir. Hatta Maya

yaz›l›m› için gelifltirilmifl olan MTOR’un (Ma-

ya to Renderman) MTOR Fur ve MTOR Ult-

raFur özellikleri ile Maya’n›n kullan›c› arayü-

zünde saç ve kürklere flekil verip

düzenlemeniz ve Renderman’de oldukça et-

kileyici sonuçlar elde etmeniz mümkündür.

Ayr›nt›l› bilgiye ulaflmak isteyen okuyucular›-

m›z›n w w w . p i x a r . c o m / p r o d u c t s / r e n d e r-

m a n / r a t / m t o r F u r . h t m l adresini ziyaret etme-

lerini tavsiye ederim. Exluna’n›n, Renderman

uyumlulu¤u ile dikkatleri çeken BMRT (Blue

Moon Rendering Tools)’un, geçti¤imiz ay pi-

yasaya sürülmüfl olan geliflmifl özelliklere sa-

hip ticari sürümü Entropy (w w w . e x l u-

n a . c o m / p r o d u c t s / e n t r o p y / i n d e x . h t m l)

sistemi saç ve kürk elde etmenize imkân ve-

ren özellikleri bünyesinde bulundurmaktad›r. 

Dikkatleri çeken birbaflka render sistemi

birçok film ve reklam çal›flmas›nda baflar›l›

olarak kullan›lm›fl olan Steamboat Softwa-

re’in ‘Jig’ (w w w . s t e a m b o a t - s o f t w a r e . c o m /

j i g h a i r . h t m l) adl› render sistemidir. Sigg-

raph 2001’de 1.5 sürümü duyurulan yaz›-

l›m, hacimsel (volumetric) etkiler ve saç etki-

leri elde etmekte oldukça baflar›l›d›r.

Sistemin kullan›m›n› kolaylaflt›rmaya yöne-

lik Jiggy adl› kullan›c› arayüzünün yak›n za-

manda tamamlanmas› planlanmaktad›r. Bu

üründen flu anda, Maya kullan›c›lar› Maya2-

Jig adl› programc›k sayesinde faydalanmak-

tad›r. Yaz›l›m›n ikinci sürümü ile NT iflle-

tim sistemi ve LightWave, XSI, 3d studio

max ve Mirai yaz›l›mlar›n›n desteklenecek-

leri bildirilmektedir. Bu sistemin Digital Do-

main firmas› taraf›ndan Dr. Seuss’, “How

the Grinch Stole Christmas” adl› filmde ba-

flar›yla kullan›lm›fl oldu¤unu hat›rlatmakta

fayda görüyorum. Shave and Haircut’›n,

shave sdk (OpenShave) sisteminin herhan-

gi bir render sisteminde saçlar oluflturabile-

cek unsurlar içerdi¤i ifade ediliyor. Joe Al-

ter, saç sistemi Shave and Haircut’›n Ren-

derman’e kolayl›kla uyarlanabilece¤ini ifade

etse de SoftImage firmas›yla yapm›fl oldu¤u

anlaflmalar san›r›m bu özelli¤i görmemizi

bir süre engelliyecek.

Buraya kadar hep 3D modelleme ve animas-

yon sistemlerindeki saç yap›lar›ndan bahset-

tim, ama görünen o ki, saç ve kürk etkilerini

yak›n zamanda realtime sistemlerde ve özel-

likle de oyunlarda görebilece¤iz. Internet’te zi-

yaret etti¤im birkaç sitede realtime saç ve kürk

etkilerini görünce oldukça etkilendim. Micro-

soft’un araflt›rmac›lar›ndan Jed Lengyel’in

(w w w . r e s e a r c h . m i c r o s o f t . c o m / ~ j e d l) yapt›¤›

çal›flmalar sizi hayrete düflürebilir. Daha dü-

ne kadar elde etmek için oldukça zorland›¤›-

m›z kürk vb. yap›lar› XBOX (w w w . x b o x .

com/news/0106/1801. htm) ya da Playstati-

on 2 oyun konsollar›nda gördü¤ünüzde sak›n

fl a fl › r m a y › n . .

Bu yaz›m›zda LightWave’in Sasqu-

atch Lite özelli¤ini inceleyip, neler ya-

p›labilece¤ini anlatmak istiyordum,

fakat bu ay da bana ayr›lan sayfalar›n

sonuna gelmifliz. Yaz›m›z› iki haber-

le bitirmek istiyorum. Bunlardan bi-

rincisi Final Fantasy filmini gerçek-

lefltiren Square Pictures’›n, filmden

umdu¤u has›lat› elde edememesi ve

zarar etmesi üzerine kapanm›fl olma-

s›d›r. Square firmas›n› etkileyen bu

geliflme, Sony firmas›n›n Square’in

bir bölüm hissesini sat›n almas›na kadar uza-

nan bir tak›m geliflmeleri de beraberinde ge-

tirdi. Büyük bir ihtimalle Square’in oyunlar›

bundan sonra Sony’nin Playstation sistemle-

ri d›fl›nda bir sisteme uyarlanmay›p, Final

Fantasy 2 filmi de gerçeklefltirilmeyecek. ‹kin-

ci haberimiz ülkemizin önde gelen Post Pro-

düksiyon stüdyolar›ndan Sinefekt’in (w w w . s i-

n e f e k t . c o m) animasyon departman› için

elemanlar aramas›yla ilgilidir. E¤er ifl tecrübe-

niz var ve tecrübeli 3D animatörseniz, ya da

profesyonel ifl tecrübeniz az olmas›na ra¤-

men, belirli bir seviyeye geldi¤inize inan›yor-

san›z, (212) 275-7234 numaral› telefondan Ke-

rem Kurdo¤lu Bey’i (keremk@sinefekt.com)

arayarak randevu alman›z›, kendinizi ispatla-

m›n›z› öneririm. 

Bu sayfalar›n sizlere ulaflmas›nda en önem-

li unsurun, sizlerin e-posta’lar› ve deste¤iniz

oldu¤unu unutmay›n. Bir sonraki yaz›m›zda

tekrar birlikte oluncaya kadar hoflçakal›n...   ■

3D Modeler/Animatör olan Gökhan Sönmez

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

y a z a r l a r › n d a n d › r .
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SHAVE AND HAIRCUT’IN LightWave sürümü.

PIXAR’INMTOR Fur ve MTOR UltraFur

örnekleri.

STEAMBOAT Software’in Jig render sistemi.


