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l› dallardan bir tanesidir. Görüntülenen her fleyi

hemen hemen s›f›rdan oluflturmak, her bir par-

çay› baflar›l› bir flekilde birlefltirmek tek bafl›na

bir kifli için oldukça zordur. Bu nedenle baflar›l›

çal›flmalar›n ço¤unun arkas›nda tak›m çal›flma-

s› yatmaktad›r. Bu konuda kendini yetifltirecek

arkadafllar›n ço¤u zaman, modelleme, animas-

yon, doku, ›fl›k ve kamera kullan›mlar›, zaman-

lama, yönetme vb. birçok konuda deneyim ka-

zanmalar› gerekmektedir. Bir baflka deyiflle, ay-

n› zamanda bir kameraman, bir ›fl›kç›, senarist,

tasar›mc›, yönetmen, koreograf, heykeltrafl, res-

sam vb. olman›z gerekmektedir. Bunlar›n her-

biri y›llar alan deneyim ve beceri gerektirirler.

Bilgisayar›n bafl›na geçip Internet’ten buldu¤u-

nuz, okudu¤unuz kitaplardaki, dersleri uygula-

yarak, bu alanlarda kendinizi gelifltiremezsiniz.

Farkl› konularda araflt›rmalar yapmal›, ço¤u zaman kendinizi

bilgisayar dünyas›n›n d›fl›na atmal›s›n›z. Mesela kasl› bir karak-

ter ya da yarat›k modelleyeceksiniz. Bunu bilgisayarda sadece uy-

gulars›n›z. Öncesinde insan ve de¤iflik canl›lar›n kas yap›lar›, ke-

mik yap›lar› üzerine araflt›rmalar yapman›z gerekir. Baflar›l› bir

insan kafas› oluflturman›n yolu, bilgisayar tekniklerinden de¤il,

insan kafas›n›n yap›s› hakk›ndaki araflt›rmalardan geçer. K›saca-

s› bilgisayar modelleme ve animasyonunda baflar›y›, kulland›¤›-

n›z yaz›l›m›n menülerini ö¤renmekle sa¤layamazs›n›z. Di¤er

bilgisayar dallar›nda menüleri ö¤renerek sonuca gidebilirken,

bilgisayar modelleme ve animasyonda ö¤renmeniz gereken, dik-

kat etmeniz gereken çok fazla konu vard›r. Bu nedenle her za-

man oldu¤u gibi, bir alanda uzmanlafl›n derim. Modellemeye

merakl›ysan›z bu konuda ilerlemeye çal›fl›n. Bunuda organik ve

mekanik olarak ikiye ay›rabilirsiniz. Göreceksiniz ki, iyi bir orga-

nik ya da mekanik model yapmak birçok bilgiye ve deneyime sa-

hip olman›z› gerektirecektir. Daha sonra dokuland›rmaya, ›fl›k-

land›rmaya, kameraya, yönetmeye, canland›rmaya s›ras›yla ge-

çersiniz. 

Bir di¤er konu da çok sab›rl› olman›z gerekti¤idir. Yukar›daki

bilgiler ›fl›¤›nda zaten k›sa sürede geliflemeyece¤inizi anlam›fl ol-

mal›s›n›z. Bir di¤er konu da, günlerce ayn› mo-

del üzerinde çal›flmak zorunda olaca¤›n›z, hatta

yüzlerce model yap›p, dokular haz›rlamak zo-

runda kalaca¤›n›zd›r. Bir çok arkadafl›m›z, be-

nim de yapt›¤›m gibi, bir modele bafllad›ktan bir

süre sonra s›k›l›p, elindeki ifli bitirmeden baflka

bir ifle bafll›yor. Bir zaman sonra, sabit diskiniz-

de onlarca bitirilmemifl model oldu¤unu görü-

yorsunuz. Bu konuyu kendisi bir yaz›l›m mü-

hendisi olan ve oyun gelifltirme üzerine faaliyet-

lerde bulunan say›n Devrim Erdem ile gerçek-

lefltirdi¤imiz bir mesajlaflmada fark ettim. Dev-

rim Erdem’in de belirtti¤i gibi, onlarca model

yapman›z ve en az bir sene devaml› çal›flman›z

gereken projelerde, bu türden çal›flmaya al›flm›fl

arkadafllar›m›z ne kadar baflar›l› olabilirler? O

kadar süre sab›rla, s›k›lmadan, modellemeyle,

animasyonla u¤raflabilirmisiniz? Bunu kendini-

ze sormal›s›n›z.

Bir di¤er konu ise ülkemizde 3D modelleme

ve animasyonun neredeyse hiç kullan›lm›yor ol-

mas›d›r. Yurtd›fl›ndaki gibi TV, sinema, oyun,

multimedya gibi modelleme ve animasyonun

çokça kullan›ld›¤› alanlar›n ülkemizde neredey-

se hiç geliflmemifl olmas›, çal›flma alanlar›n›z›

çok k›s›tlayacakt›r. Herkesi etkileyen ekonomik

krizin, uzun süre devam edece¤ini ve hatta bu-

günlerin belki de güzel günlerimiz oldu¤unu

düflünürsek, ileride bu alanda bir geliflme bekle-

mek aç›kças› iyi niyetten baflka bir fley olamaz.

Y›llard›r bu sektörü takip ediyorum ve aç›kças›

iyi yönde bir ad›m›n, bir geliflmenin oldu¤unu

görmedim. Ülkemizdeki bilgi azl›¤›n›, üniversi-

te ve e¤itim kurumlar›m›z›n konuya ilgisizli¤ini

de bunlara eklerseniz durum daha da vahimlefl-

mektedir. E¤itimin, bilginin bu kadar eksik ol-

du¤u bir ülkede, özellikle bilgisayar sektöründe

görüldü¤ü gibi, bilgisi olandan çok a¤z› çok laf yapana bak›lmak-

ta, bilgisayar dünyas› binlerce e¤itimsiz ve tecrübesiz insanla yo-

luna devam etmektedir. Hal böyle iken, yeterli kullan›m alan› ol-

mayan, yeterince bilgi birikimi ve tecrübe olmayan, ekonomik

s›k›nt›lardan çokça etkilenen bu alanda gelece¤e ümitle bakmak

pek mümkün de¤ildir. Bu nedenle, 3D modelleme ve animasyo-

nu, ileride mesle¤iniz olacak, ailenizin geçimini sa¤layaca¤›n›z

bir konu olarak görmeyiniz. Yurtd›fl›nda bir firmada çal›flmak

ise eskiye nazaran daha da zorlaflmaktad›r. Bir firma çal›flmala-

r›n›z› be¤ense, sizi davet etse bile, siz vizeyi almak için bekler-

ken (bazen 1 y›l sürüyor), firma kolayl›kla yerinize vize problem-

leri olmayacak birilerini alacakt›r. Kendi ülkelerindeki 3D sanat-

ç›lardan kat ve kat baflar›l› olmak zorunda oldu¤unuzu da unut-

may›n›z. 

DONANIM VE YAZILIM

3d modelleme ve animasyonun ne denli zorlu oldu¤unu yuka-

r›da belirtmeye çal›flt›m. Bu zorluklar içerisinde kulland›¤›n›z

yaz›l›m ve donan›m›n size etkisi o kadar azd›r ki, devede kulak

desek yeridir. Birçok kullan›c› baflar›s›zl›¤›n› kolayca donan›ma

ve yaz›l›ma atsa, ya da kulland›¤› yaz›l›m›n kolayl›k sa¤layan bir
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Dost Ac› Söyler
3D MODELLEME VE AN‹MASYONUN cazibesine kap›lan arka-

dafllar›m›z›n say›s› gün geçtikçe art›yor. Bunda benim ve yaz›lar›-

m›n etkisi oldu¤unu düflündü¤ümden, yaz›m›z›n bafl›nda, ileride

karfl›laflabilece¤iniz sorunlar ve s›k›nt›larla ilgili olarak sizleri bir

kez daha uyarmak, baz› konularda görüfllerimi aktarmak istiyorum. 

Öncelikle 3D modelleme ve animasyonun zorlu¤undan bahsede-

rek konuya girifl yapal›m. 3D modelleme ve animasyon bilgisayar

dünyas›nda belki de e¤itimi en zor, baflar›ya ulafl›lma flans› en k›s›t-

Baflar›l› çal›flmalar›n
ço unun arkas›nda

tak›m çal›flmas›
yatmaktad›r.



özelli¤i ile ifli kolayca halletti¤ini sansa

da, aranan özellikler yaz›l›m operatörlü-

¤ünden çok, kendisini gelifltiren insand›r.

Bilgisayar animasyonu tarihini biraz in-

celedi¤inizde Pixar’›n 1986’da gerçeklefl-

tirdi¤i Luxo Jr. çal›flmas›n›n çok özel bir

yeri oldu¤unu görürsünüz. Bu çal›flma

döneminin teknolojik yeniliklerini,  bafla-

r›l› bir flekilde bir araya getirmekte, sade-

ce bununla s›n›rl› kalmayarak baba ve ço-

cuk masa lambalar›n›n aras›nda geçen

bir hikayeyi, hiçbir söz ve aç›klamaya ge-

rek duymadan baflar›l› bir flekilde sun-

maktayd›. Teknolojik olarak ulafl›lan zirve

ise, ›fl›¤›n gölgesinin modellerin üzerine

düflmesinden baflkas› de¤ildir. 1988 y›l›n-

da Pixar’›n gerçeklefltirdi¤i Tin Toy, oscar

ödülüne lay›k görülen ilk bilgisayar ani-

masyonu çal›flmas›yd›. Bu çal›flman›n

dikkat çekici özelli¤i ise animasyon fil-

minde yer alan bebek modelinde 40 yüz

kas›n›n bilgisayar taraf›ndan canland›r›l-

mas›yd›. (Bu animasyon filmlerinden Lu-

xo Jr.’› h t t p : / / v i s m o d . w w w . m e d i a . m i t . e d u /

~drew/9.34/luxo/luxowsound.mov a d r e s i n-

den izlemenizi tavsiye ederim). Bundan

15 y›l önce gerçeklefltirilen Luxo Jr.’› he-

saplayan bilgisayarlar›n h›z›, evlerimizde

kulland›klar›m›zdan ne kadar h›zl›yd›

dersiniz? Animasyonu hesaplayan bilgi-

sayar, her bir kareyi 3 saatte tamamla-

makta, 1 saniyelik görüntünün hesaplan-

mas› (1 saniye film için 24 kare) yaklafl›k

75 saat tutmaktayd›. Sayfam›zda resmi

görülen kareye bir bak›n ve bunu kullan-

d›¤›n›z en yavafl bilgisayar›n ne kadar sü-

rede hesaplayabilece¤ini tahmin edin!

Görece¤iniz gibi kulland›¤›m›z bilgisa-

yarlar, o günkülerle karfl›laflt›r›lmayacak

derece h›zl›. Hatta GeForce 3 ifllemcili bir

grafik kart›, ayn› animasyonu realtime

olarak izlemenize bile imkan vermekte-

dir. Yani siz izlerken, görüntüyü an›nda

hesaplamakta, siz kamera aç›n›z›, ›fl›k

miktar›n›z› vb. bile de¤ifltirebilmektesi-

niz. Kulland›¤›m›z yaz›l›mlar›, Luxo Jr.

‹çin kullan›lan yaz›l›mla karfl›laflt›rm›yo-

rum bile. Ulaflt›¤›m›z yaz›l›mlar, dona-

n›mlar ne kadar geliflmifl ve h›zl› olsalar-

da, bir Luxo Jr. yapmak hala oldukça zor-

dur. Bu nedenle donan›m ve yaz›l›ma ba-

hane bulmay›, yaz›l›m operatörü olmay›

bir kenara b›rak›n›z. Kulland›¤›n›z dona-

n›m ne olursa olsun, sizin bu alanda ge-

liflmenize yetecek h›za sahiptir. Daha h›z-

l› bilgisayarlar, daha baflar›l› yaz›l›mlar

flüphesiz baflar›n›za katk›da bulunurlar,

ama iyi bir modeler, animatör olmak için

mutlak flart de¤ildirler. Sizin bilgi ve be-

ceriniz yaz›l›ma yans›r. Baflar›l› bir CG

sanatç›s› her türlü yaz›l›mla iflini görür,

her yaz›l›mla animasyon yapabilir. Birçok

büyük firman›n bünyesine dahil etti¤i

grafik sanatç›lar›na, daha önceleri hiç gör-

medikleri, kullanmad›klar› yaz›l›mlar› ö¤-

rettikleri, kulland›rd›klar›n› unutmay›n›z.

Siz e¤er y›llar›n›z› bir yaz›l›ma adar, ani-

masyon ve modelleme konusunda kendi-

nizi gelifltirmeyip, menüler aras›nda do-

lafl›rsan›z, bu durumda ne kadar baflar›l›

olabilirsiniz kendi kendinize sorup karar

v e r i n i z . .

Yine karamsar bir yaz› oldu. Fakat ‘dost

ac› söyler’. Ayr›nt›l› bilgi için bana e-pos-

ta ile ulaflabilirsiniz. Dergimizdeki yeni

de¤ifliklik nedeniyle, SineFX ve Grafik

Animasyon sayfalar›n›n birlefltirdi¤ini,

art›k bir köflem oldu¤unu fark etmiflsi-

nizdir. Bu nedenle isterseniz biraz da, Si-

neFX köflesinde bu ay ki konu¤u

Mummy Returns’den bahsedelim...

MUMYA’NIN DÖNÜfiÜ...

mumya filmi vizyona girdi¤i ilk hafta, 43

milyon dolarl›k bir has›lata, takip eden

dört ayda, 155 milyon dolar›n üzerinde bir

has›lata ulafl›nca yap›mc›lar için devam›

niteli¤indeki ikinci filmi yapmak bir flart

olmufltu. Vizyona girdi¤i y›l Box Office’te

sekizinci s›rada yer alan filmin toplam

414 milyon dolar has›lata ulaflmas›, bu

karar›n ne kadar yerinde oldu¤unu göste-

riyordu. Çok geçmeden, flu anda Scorpi-

on King (Mumya 3’ün çal›flmalar›na bafl-

land›¤› söylentileri var) filmine baflland›¤›

gibi,  ‘Mummy Returns’ün çal›flmalar›na

baflland›. 

‹kinci filmin çal›flmalar›na öncelikle se-

naryonun oluflturulmas›yla baflland›. Ye-

ni senaryonun mant›kl› bir sebebe dayan-

d›r›lmas› ve mumyan›n yeniden canlan-

d›r›lmas› gerekiyordu. Senaryo oluflturu-

lurken, ilk filmde baflar›l› olmufl ve gerek-

li alt yap›ya sahip özel efekt ekibi, en bü-

yük avantaj› oluflturuyordu. Hal böyle

olunca, senaryoda, yer alacak bilgisayar

efektleri konusunda çok daha serbest dav-

ran›ld› ve ilkinden çok daha fazla say›da,

farkl› bilgisayar efekti kullan›ld›. ‹lk film-

de de yer alan Imhotep ve askerleri, bu

filmde de bafll›ca karakterlerden. Bu ka-

rakterlere ek olarak, köpek bafll› Anubis
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savaflç›lar›, yaramaz küçük pigme mum-

yalar, yar›s› insan yar›s› akrep yarat›k en

dikkat çekici di¤er efektlerdir. ‹lk filmde

oldu¤u gibi, duman, toz, su, kum gibi do-

¤al efektler ve binlerce böcek, filmde kul-

lan›lan di¤er bilgisayar animasyonlar›n›

oluflturmaktad›r. 

Hikaye ilk filmden yaklafl›k olarak on

y›l sonra, art›k kar› koca olan kahraman-

lar›m›z Rick ve Evelyn’in çocuklar› Alex

ile birlikte ç›kt›klar› bir yolculukta, tesa-

düf eseri rast geldikleri Anubis savaflç›la-

r›ndan Scorpion King’e ait bilezi¤i bul-

malar›yla bafllar. O’Connell ailesi, bilezi¤i

M›s›r antik eserlerinin sergilendi¤i Bri-

tish Museum’a teslim etmek için Londra-

ya getirir.  Bu s›rada Evelyn kaç›r›l›r ve

O’Connell onun izini British Museum’a

kadar takip eder. Burada eski zamanlar-

dan günümüze gelmifl olan bir tarikat›n

üyelerinin, ilk filmde de yer alan zorlu

düflmanlar› Imhotep’i canland›rd›klar›n›

fark ederler. Evelyn’i kurtarma giriflimle-

ri, Scorpion King’in bilezi¤ini ele geçir-

meye çal›flan Imhotep’in adamlar›n›n

O’Connell’lar› Londra caddelerinde kova-

lad›¤› bir takibe dönüflür. Bu s›rada o¤ul-

lar›  (Alex) kaç›r›larak M›s›r’a götürülür.

O’Connell, Scorpion King’in gücünü kul-

lanarak ortaya ç›karacak Imhotep’i dur-

durmal›, hem o¤lunu, hem de dünyay›

kurtarmal›d›r. 

IMHOTEP VE D‹⁄ER SAYISAL 

KARAKTERLER 

mummy returns’ün dikkat çekici efekt

ve animasyonlar› karakterler üzerinedir.

Hat›rlayaca¤›n›z gibi, ilk filmde (SineFX

– Haziran2000) ana karakter olan Im-

hotep’in canland›r›lmas› ve animasyon-

lar›n›n haz›rlanmas› ifllemi, gerçekleflti-

rilen çok genifl çaptaki araflt›rma gelifltir-

me çal›flmalar›yla baflar›ya ulaflt›r›lm›flt›.

Filmin yeni bölümünde ise art›k bu

araflt›rma gelifltirme çal›flmalar›yla u¤ra-

fl›lmay›p, bunun yerine Motion Capture

yönteminin kullan›m›nda uygulanan ye-

ni yöntemlerle, sanal karakterlerin bafla-

r›l› bir flekilde oyunculuklar›n› ortaya

koymalar›, hedeflendi. Daniel Jeannette,

motion capture bafldan›flman› Seth Ro-

senthal ile birlikte, çal›flarak, Oxford

Metric’in Vicon (GrafikAnimasyon-Ni-

san2001) motion capture sistemini ve

oyun sektöründe kullan›lan ve mocap

verilerini 3D karakterlere an›nda uygula-

yan bir sistemle, Imhotep’in hareketleri-

ni elde etme çal›flmalar›na giriflti. Uygu-

lanan bu sistemin en büyük avantaj›,

Imhotep’i canland›ran Arnold Vos-

loo’nun mocap performans›n› gerçek za-

manda  görüntülemeyi mümkün k›lma-

s›yd›. Kullan›lan Mocap sisteminin ol-

dukça yeni olan ve 16-kamera kullanan

bir sistem olmas› nedeniyle Arnold Vos-

loo’nun üzerine 40 ila 50 aras›nda verici

yerlefltirilerek, hareket verileri çok yük-

sek hassasiyette al›narak, daha önceden

çekilmifl arka zemin görüntülerinin üze-

rine ayn› anda bindirildi. Bu s›rada özel

efekt dan›flman› John Berton ve animas-

yon yönetmeni Daniel Jeannette, Arnold

Vosloo’nun performans› ile, önceki çe-

kimlerdeki karakterlerin performans›n›

birlefltirilmifl halde izleyip, gerekli yer-

lerde müdahalede bulunuyorlard›. So-

nucun an›nda görüntülenmesi, özellikle

yak›n çekim görüntülerinde çok büyük

bir ifli baflard› ve Mumya’n›n Anck-su

Namun’un (Velasquez) saç›n› ellerine

ald›¤› sahnedeki gibi sahnelerde büyük

bir baflar›yla uyguland›. Bu sistem kulla-

n›larak Mumya’y› canland›ran, Vos-

loo’dan yüzlerce mocap verisi üst üste

al›narak, gerekli yerlerde düzenlemelere

gidildi. Imhotep’in görünümüne gelin-

ce, Arnold Vosloo’nun fiziksel yap›s›na

benzemeyen ve daha iskeletli bir yap›

olan mumyan›n ilk hali yerine, ilk film-

deki befl de¤iflik aflamadan ikincisi kulla-

n›ld›. Imhotep’in yüz ifadelerini baflar›l›

bir flekilde gerçeklefltirmek için Jeannet-

te çok h›zl› ve yüksek detayl› görüntü ya-

kalayabilen bir kamera kullanarak, Vos-

loo’nun mimik ve yüz hareketlerini kay›t

ettirdi. Bu, yüz ifade ve hareketleri gere-

ken sahnelerde, Imhotep’in yüzünün

canland›r›lmas›nda kullan›ld›. 

Mummy Returns’de karfl›m›za ç›kan

yeni bilgisayar karakterlerinin bafl›nda

köpek kafal› savaflç›lar gelmektedir. Anu-

bis savaflç›lar› olarak adland›r›lan bu yara-

t›klara senaryoda ilk yer verildi¤inde,

mumyaya benzeyen, iskeletli bir yap›da

olmalar› tasarlanm›fl. Fakat daha sonra-

dan sanatç›lar›n gerçeklefltirdi¤i onlarca

çizimden, mumyaya benzemeyen aksine

kasl› ve sa¤l›kl› bir yap›da olan› tercih

edilmifl. Bu yeni tasar›m üzerinde çal›fl-

malara bafllanarak, öncelikle insan ve kö-

pekgillere ait, anatomik incelemelere giri-

flilmifl. Araflt›rmalar sonucunda ulafl›lan

Anubis savaflç›lar›n›n, kas yap›s› insana

benzeyen, bafl taraf› köpeklerden al›nan

melez bir yap›da olmas› uygun görülmüfl.

Bir sonraki aflamada, di¤er birçok filmde

de oldu¤u gibi karakterin kilden bir ma-

keti oluflturularak, bu kil maketten fayda-

lan›larak bilgisayar modelleri oluflturul-

mufl. Bilgisayar modelleri elde edilirken,

ilk filmde Imhotep’in canland›r›lmas›nda

da kullan›lan teknolojiden faydalan›lm›fl.

Elde edilen üç de¤iflik model, haz›rlanan

farkl› mi¤ferler, bilezikler, silahlar ve de-

¤iflik tipte aksesuarlarla zenginlefltirile-

rek, her savaflç›n›n birbirinden farkl› gö-

rünmesi sa¤lanm›fl.

Yarat›klar›n hareketlendirilmesinde,

motion capture yönteminin kullan›lmas›

planlansa da, yarat›klar›n saatte elli mil
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Motion capture sistemini ve oyun sektöründe kullan›lan ve

mocap verilerini 3D karakterlere an›nda uygulayan bir sistemle,

Imhotep’in hareketlerini elde etme çal›flmalar›na giriflti.



h›za ulaflabilecek yap›da olmas›, hareket-

lerin bir insandan al›nmas›n› imkans›z

hale getirmekteydi. Ekip bu sorunu bafl

teknik animatör Chris Mitchell’in SoftI-

mage yaz›l›m› için gelifltirdi¤i, ak›ll› bir

sistem ile aflt›. Bu sistem sayesinde, mo-

cap ile al›nan insan hareketleri, say›sal ka-

rakterlerin bacaklar›na uygulanabiliyor,

bu hareketlerin istenilen h›zda görüntü-

lenmesi sa¤lanabiliyordu. Birkaç dene-

meden sonra bu yöntemin de her zaman

kullan›lam›yaca¤› anlafl›ld›. Bunun üzeri-

ne yaklafl›k olarak saatte 30 mil h›-

za ulaflabilen devekufllar› izlene-

rek, Anubis savaflç›lar› canland›r›l-

maya çal›fl›ld›. 

Filmde yer alan etkileyici sahne-

lerden biri olan Anubis savaflç›la-

r›n›n binlercesinin bir arada gö-

rüntülenmesinde ise zaman za-

man 2D efektler kullan›ld›. Bilgisayarlar-

da hesaplanan 3D görüntülerden, tabur-

lar halinde kopyalan›p, farkl› alanlara ya-

p›flt›r›larak, askerlerin binlercesinin bir

arada görünmesi sa¤land›. Filmin sonla-

r›nda tepelerden afl›p gelen 32000 Anu-

bis savaflç›s›n›n görüntülenmesinde ise

bu yöntem kullan›lamayarak, tamam›-

n›n 3D render olarak hesaplanmas› ge-

rekti. Bu sahnede yer alan çevrenin tepe-

lik olmas› ve hareketin devaml›l›k arzet-

mesi 2D yöntemlerle yarat›klar› ço¤alt-

may› engelledi. Buna ek olarak hereket

eden bu yarat›klar›n arkalar›nda b›rak-

t›klar› ayak izleri, toz ve duman vb., tepe-

den afla¤› inerken h›zl›, ç›karken yavafl

hareket etmeleri gibi özellikler, sahnede

kullan›lmas› gereken etkileyici özellik-

lerdendi. Hesaplanacak karakterler bu

denli çok olunca, render süresinden ka-

zanmak için, uzakta görünen yarat›kla-

r›n modellerinin daha basit ve az detaya

sahip olmas›, yak›nda yer alanlar›n daha

kompleks olmas› gibi bilgisayar animas-

yon dünyas›n›n bildik hilelerine de bafl-

vuruldu. 32.000 Anubis savaflç›s›n›n ha-

reketlendirildi¤i, bu sahneye, sinema ta-

rihinin, ayn› anda canland›r›lm›fl, en ka-

labal›k say›sal karakter sahnesi denil-

mektedir. 

Filmde yer alan bir di¤er yarat›k tipiyse,

pigme mumyalard›r. Filmdeki di¤er bir-

çok yarat›ktan daha da yak›n görüntüle-

nen, bu yarat›klar›n hareketlendirilmesi-

ne özel bir önem verilmesi gerekmifl. Bu

nedenle ayakl› piranhalar olarak adland›-

rabilece¤imiz bu canl›lar›n, hareketleri

s a n a t ç ›-

lar taraf›ndan

tek tek gerçekleflti-

rilmifl. Bu yarat›klar›n

yüzlercesinin hareket etti-

rildi¤i sahnelerde ise, sanatç›lar›n haz›rla-

d›¤› hareket tekrarlar›, parçac›klara uygu-

lanarak grup hareketleri sa¤lanm›fl. Bu

türden oldukça kalabal›k ve dikkat çekici

bir di¤er say›sal karakter ise Scorpion

King’in ma¤ras›nda zemindeki çatlaklar-

da yer alan binlerce kay›p ruh’tur. Bu sa-

y›sal karakterlerde yine  baflar›l› bir flekil-

de canland›r›lm›flt›r.

SCORPION KING (AKREP KRAL)

ilk filmde en dikkat çekici g ö r ü n t ü l e r

Imhotep’e ait animasyonlarken, ikinci fil-

min say›sal y›ld›z› belden yukar›s› insan,

geri kalan bölümleri akrep görünümün-

deki Scorpion King’e ait animasyonlard›r.

Yarat›¤›n melez yap›da olmas›, yer ald›¤›

sahnenin oldukça hareketli olmas› nede-

niyle, karakterin tamamen bilgisayarda

modellenmesi, canland›r›lmas› gerekti.

Burada en büyük zorluk takdir edersiniz

ki, filmin bafl›nda gördü¤ümüz ve Scorpi-

on King’i canland›ran Dwayne Johnson’a

(Dünya Gürefl Fedarasyonu y›ld›z› ‘The

Rock’) benzerli¤in sa¤lanmas›d›r. Akrep

bölümün sekiz aya¤›, üç kuyru¤u ve dört

k›skac› bulunmas›na ra¤men, insana ait

bölümün, fotogerçekçi olma zorunlulu-

¤u, karakterin belden yukar› bölümünün

canland›r›lmas›n› çok daha zorlaflt›rmak-

tad›r. ‹nsana benzerli¤in sa¤lanmas› ge-

reken durumlarda, haz›rlanan model ne

kadar baflar›l› olsa da, mesela kafllar›n de-

¤iflik konumland›r›lmas›, kirpiklerin yan-

l›fl yerlefltirilmesi gibi çok küçük ayr›nt›-

lar, benzerli¤i bir anda ortadan kald›rabil-

mektedir. Modeli tarayarak elde etse-

niz de ayr›nt›lara girmezseniz, elde

etmek istedi¤iniz kifliyi de¤ilde, bir

akrabas›n› ya da kardeflini elde ede-

bilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak

filmde, sahnenin geçti¤i Scorpion

King’in ma¤aras›nda, devaml› ola-

rak alevlerin parlamas› ve  karakte-

rin hareket ediyor olmas› animasyo-

nun zorlu¤unu bir kat daha artt›r-

maktad›r. Gerçeklefltirilen animasyo-

nun ne denli güç oldu¤unu özel efekt

dan›flman› John Berton, ‘karakterin

yüzünün canland›r›lmas›, 35.000

anubis askerinin canland›r›ld›¤› sah-

neden çok daha kompleks ve zordu’ diye-

rek ifade ediyor. Çal›flmalara öncelikle

sanatç›n›n yüz ifade, mimiklerinin bü-

yük bir titizlikle izlenmesiyle bafllanm›fl.

Ekip Scorpion King’i canland›ran sanatç›-

n›n, de¤iflik gösterilerini saatlerce izleyip,

yüzündeki en küçük ayr›nt›y›, hareketleri-

ni belirlemek için günlerce u¤raflm›fl. Bu

aflama devam ederken, sanatç›n›n 3D ta-

rama yöntemleriyle, bilgisayar modeli el-

de edildi. Kaplaman›n sa¤lanmas› için, yi-

ne sanatç›n›n yüksek hassasiyette çekilen

onbir yak›n çekim resmi, ILM ekibi tara-

f›ndan ifllemlerden geçirilerek, dokular

elde edilmeye çal›fl›ld›. ILM’in Viewpaint

yaz›l›m› kullan›larak, sanatç›n›n resimle-

rinden gölgeler giderildi. Genel olarak do-

8 3T E M M U Z  2 0 0 1 P C  L I F E



kular elde edilirken, teknik yönetmenler

derinin baflar›l› görüntülenmesi için,

displacement shaderlar› gelifltirdiler. Sa-

natç›lar›n boyad›klar› ve düzenledikleri

dokular, Pixar’›n Renderman’i için haz›r-

lanan shaderlar ile baflar›l› bir flekilde de-

rinin elde edilmesini sa¤lad›. Saçlar›n

oluflturulmas› için ise yine ILM’in özel

olarak gelifltirdi¤i saç yaz›l›mlar› kullan›l-

d›. Karakterin görünüfl olarak tatmin edi-

ci bilgisayar modeli haz›rland›ktan sonra,

gerçekçilikte önemli  bir di¤er konu olan

hareketlendirme çal›flmalar› yap›ld›. Bu

çal›flmalar ço¤unlukla, SoftImage yaz›l›-

m›nda gerçeklefltirildi. Bunun en büyük

sebebi, ILM’in yüz ifadelerini olufltur-

makta kulland›¤› ve kendi gelifltirdikleri

yaz›l›m›n SoftImage için haz›rlanm›fl ol-

mas›yd›. Sonuç olarak tamamen bilgisa-

yarda gerçeklefltirilen Scorpion King bü-

yük bir baflar›yla canland›r›ld› ve izleyici-

ler taraf›ndan be¤eni kazand›. Büyük bir

ihtimalle ayn› modeli, Scorpion King is-

mini tafl›yan ve Mumya serisiyle ba¤lant›-

l› olarak haz›rland›¤› söylenen yeni film-

de yeniden görece¤iz. Önümüzdeki y›l,

yaz sezonunda Scorpion King ile tekrar

karfl›laflmak ümidiyle filmdeki di¤er

efektlere göz atal›m...

D‹⁄ER EFEKTLER

thebe flehrinin yak›nlar›nda meydana

gelen, akat ve sümer kuvvetlerinin çarp›fl-

mas›, Scorpion King için çok utand›r›c›

bir ma¤lubiyetle sonuçlan›r. ‹ntikam ye-

mini eden, Scorpion King Anubis’e sada-

katini ilan edip,  canl› bir akrebi yakalaya-

rak, k›t›r k›t›r yer. Her ne kadar yedi¤i ak-

rep, yar›s› flekerleme, yar›s› mekanik ak-

samdan oluflan bir yap› olsa da, bu andan

sonra bulundu¤u çöl ortam› birden de¤i-

flime u¤rayarak, bilgisayar animasyonla-

r›yla yeflermeye bafllar. Bu bölüm, CG su-

pervisor David Meny ve Teknik yönet-

men Ken Wesley’in haz›rlad›¤› büyüme

algoritmalar›yla, yine Ken Wesley’in Ren-

derman için yazd›¤› özel eklentiler kulla-

n›larak, bilgisayarda elde edilmifltir. Sah-

ne incelendi¤i zaman, yeflilliklerin büyü-

dükçe renk de¤ifltirdikleri, a¤açlar›n ve

yapraklar›n rüzgar›n etkisiyle sal›nd›klar›-

da görünmektedir. Bu sahneden sonra

gelen sahne ise Scorpion King’in devasa

ordusuyla Thebes flehrini kuflatt›¤› bölü-

me aittir. Yaklafl›k olarak 23 saniye süren

bu sahnede kamera soldan sa¤a do¤ru ka-

yarken, özel efekt türlerinin birço¤unu

ayn› anda izlemeniz mümkündür. fiehri

oluflturan yap›lar için minyatür (maket-

ler) kullan›lm›flken, say›sal olarak boyan-

m›fl arka zemin görün-

tüleri, gerçek duman ve

alevler, say›sal karakter-

ler, mavi zemin önünde

çekilmifl gerçek görün-

tüler, motion capture,

keyframe karakter ani-

masyonu ve 2D efektle-

rin hepsi bir arada kul-

lan›larak sahne etkileyi-

ci hale getirilmifltir. Bu

sahne ilk filmde de yer

alan aç›l›fl sahnesini

ça¤r›flt›rsa da, ilkinden

çok daha zor ve karma-

fl›kt›r. Bu sahnede ne-

den tüm görüntüler bilgisayarda say›sal

olarak haz›rlanmam›flta, maketlere ihti-

yaç duyulmufl gibi bir soru akl›n›za geli-

yorsa onun da cevab›n› verelim. Bildi¤i-

niz gibi yap›lar›n gerçekçi görüntülenme-

sinde çokça kulland›¤›m›z ayd›nlatma

yöntemi Radiosity hesaplamas› çok zor ve

uzun süren bir ifllemdir. Oysa maketleri

haz›rlad›ktan sonra, gerçekçi görüntüye

ulaflmak için, fazla u¤raflman›za gerek

yoktur. Bu nedenle özellikle gündüz gö-

rüntülerinde bilgisayar animasyonu yeri-

ne maketler tercih edilebilmektedir.

ILM’in maket oluflturmaktaki baflar›s› da

hesaba kat›l›nca, Thebes flehri 1/24 ölçek-

le 9 hafta gibi k›sa bir sürede oluflturul-

mufl. 

Imhotep’in akarsuya girerek, elleriyle

yapt›¤› hareketlerle, suyu yükseltmesi ve

sudan bir duvar oluflturdu¤u sahne, ilk

filmi izleyenler için yeni bir efekt sahnesi

de¤ildir. Bu sahnenin çekimleri s›ras›nda

bölgeyi gezen yaklafl›k 2000 kadar turis-

tin çekimlerden silinmesi çok daha dikkat

çekicidir. Turistler, büyük ihtimalle su-

yun ortas›nda ellerini havaya kald›r›p, ga-

rip hareketler yapan sanatç›n›n amac›n›

anlamay›p, sorunlu bir kifli oldu¤unu dü-

flünseler de, filmi izlediklerinde yap›lan

ifllemin ne denli baflar›l› oldu¤unu fark

etmifllerdir. Mumya filminde Imhotep’in

yüzünün kumda ve kum f›rt›nas›nda be-

lirmesi etkisi ikinci filmdeki bu kanyonda

canland›r›lan su dalgas›nda yine karfl›m›-

za ç›kmaktad›r. ‹lkinden pek farkl› olma-

yan etkinin gerçeklefltirilmesinde dikkati

as›l çeken, suyun elde edilmesidir. Bu

sahnede kullan›lan su etkisinin gerçek-

lefltirilmesi için Perfect Storm filminde

kullan›lan ak›flkan dinami¤i sistemi gelifl-

tirilerek kullan›ld›. Buna ek olarak CG bi-

limcisi John Anderson’un su s›çramas›

motoru da sahnenin et-

kiliyicili¤inde büyük rol

üstlendi. Suyun tropik

akarsulardakiyle benzer

k›r›lma ve geçirgenlik

sa¤lamas› için Avid’in

SoftImage Mental Ray

sistemiyle raytrace etki-

side suyun gerçekçili-

¤inde büyük pay sahibi

o l d u .

Film içerisinde, k›s›tl›

alan›m›z nedeniyle bah-

sedemedi¤imiz daha

yüzlerce efekt ve ani-

masyon yer almaktad›r.

Sizleri bilmem ama, ilk filmde gelifltirilen

teknik ve efektler beni çok daha fazla etki-

lemiflti. Her filmde yüzlerce efekt ve ani-

masyon gördü¤ümüzden olsa gerek, art›k

büyük bir ustal›k gerektiren efektleri be-

¤enmeme gibi bir lüksü yaflad›¤›m›z›n

bende fark›nday›m. Bir sonraki yaz›m›z-

da grafik, animasyon ve bilgisayar efektle-

riyle tekrar birlikte oluncaya kadar hoflça

k a l › n › z .

3D Modeler/Animatör olan Gökhan

Sönmez (gsonmez@pcworld.com.tr) PC

LIFE’›n sürekli yazarlar›ndand›r. ■
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