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I. Wstęp 
 

 
 
 
Darmowy program Anim8or słuŜy do tworzenia grafiki 3D (trójwymiarowej). Posiada  
wiele podstawowych funkcji a fakt, Ŝe mieści się na dyskietce 2HD, sprawia Ŝe jest 
bardzo atrakcyjny w swojej kategorii. Ze względu na ograniczone moŜliwości program ten 
nie tanowi konkurencji dla profesjonalnych programów do grafiki 3D (np. 3D StudioMax). 
Dnia 29 stycznia 2005r. została wydana najnowsza wersja 0.90.  
 

Autor programu 
 

 
 
 
 
Autorem programu jest Steven Glanville, pracujący w firmie NVidia.  
 
 
 
 
 
 
 

Licencja FreeWare 
Taka licencja oznacza, Ŝe program został udostępniony przez autora bezpłatnie 
wszystkim zainteresowanym uŜytkownikom. Ograniczenia polegają na tym, Ŝe 
uŜytkownicy nie mają prawa modyfikować tych programów. RównieŜ nie wolno 
odsprzedawać tych programów, chyba, Ŝe po rzeczywistych kosztach nośnika i 
dystrybucji. Oprogramowanie to jest zazwyczaj objęte ochroną praw autorskich. 
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II. Opis menu 
 

Okno główne programu 

 
 
Okno główne programu składa się z typowych komponentów jak dla tego typu programu. 
Oprócz dwóch standardowych pasków narzędzi są jeszcze cztery pola pracy z moŜliwością 
ustawienia według kilku konfiguracji osi. 
 
 

Menu boczne 
Menu boczne składa się z czterech segmentów.  
Pierwszy segment składający się z ikon strzałki, oka, układu i punktów, 
odpowiedzialne jest rodzaj trybu edycji. 
 
Drugi segment składa się z ikon X,Y, Z oraz trzech układów, odpowiedzialne 
jest za kryteria selekcji. 
 
Trzeci segment składa się z ikon strzałki, kwadratu, kursora itd. 
Odpowiedzialne jest za selekcje, zmianę połoŜenia i wielkość obiektów 
 
Czwarty segment jest zmienny i w zaleŜności od trybu edycji zmienia się jego 
zawartość. Zawarte są tam między innymi: ikony obiektów, opcje widoku czy 
opcje modelowania. 

 - przycisk trybu selekcji 

 - przycisk trybu widoku 

 - przycisk trybu układu 

 - przycisk trybu modelowania 
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Menu górne 

 
 
Składa się z trzech segmentów. 
Pierwszy segment składający się z ikon „Cofnij” i „Powtórz” oraz „Wytnij”. 
Drugi segment składający się z ikon wyboru trybu wyświetlania. 
Trzeci segment składający się z ikon edytora materiałów, przycisku obrotu itp. 
 

   - przyciski „Cofnij”, „Powtórz” i „Wytnij” 

   - przyciski słuŜące do wyboru pomiędzy wyświetlaniem trybu szkieletowego 
(w dwóch opcjach) oraz trybem wygładzania. 

 - przycisk włączający okno edytora materiałów 

 - przycisk łuku obracania 

 - przycisk włączający przyciąganie do siatki 

 - przycisk włączający listę obiektów 
 
 

Główny pasek 

 
 
Pasek zawierający wszystkie podstawowe przyciski. 
Przycisk „File” zawiera podstawowe funkcje dotyczące pliku. 
Przycisk „Edit” zawiera podstawowe funkcje dotyczące edycji obiektów. 
Przycisk „Mode” zawiera cztery kluczowe funkcje słuŜące do przejścia pomiędzy edycją 
obiektu, szkieletu, sceny i animacji. 
Przycisk „Options” zawiera dodatkowe opcje. 
Przycisk „View” zawiera opcje widoku. 
Przycisk „Build” zawiera opcje budowy i tworzenia. 
Przycisk „Settings” zwiera ustawienia programu. 
Przycisk „Window” zawiera opcje przejścia pomiędzy plikami. 
Przycisk „About” zawiera informacje o programie i pomoc. 
Istnieje jeszcze kilka innych przycisków, które nie zostały wymienione, poniewaŜ są one 
pokazywane tylko w niektórych trybach. 
 

Menu „Mode” 
Menu „Mode” dzieli program na cztery 
tryby edycji – obiektu, szkieletu, 
skwenecji i sceny. 

 
W trybie „Object” moŜliwe jest tworzenie 
i edycja obiektów. 
W trybie „Figure” moŜliwe jest tworzenie 
i edycja szkieletu. 
W trybie „Sequene” moŜliwe jest 
tworzenie i edycja sekwencji filmowej 
(animacji). 
W trybie „Scene” moŜliwe jest tworzenie i 
edycja sceny. 
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III. Modelowanie 
 
Modelowanie jest proces przekształcania róŜnych obiektów w celu osiągnięcia 
konkretnego elementu. Polega to na zmianie wewnętrznej konstrukcji danego obiektu. W 
celu uzyskania lepszego efektu wykorzystuje się zazwyczaj funkcje spawania, dodawania, 
obcinania i odejmowania obiektów. 
 
 

Modelowanie poprzez edycj ę punktów 
Modelowanie poprzez edycję punktów polega na odpowiedniej zmianie połoŜenia 
wewnętrznych punktów, z których składa się dany obiekt. 
Aby przejść do trybu modelowania naleŜy zaznaczyć dany obiekt, z menu „Build” wybrać 

opcję „Convert to Mesh”, następnie klikąć na ikonę edycji punktowej , dalej przy 
pomocy paska narzędzi po lewej stronie edytować. 
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Dodatkowe opcje modelowania 

 - selekcja zaznaczająca jeden punkt 

 - selekcja zaznaczająca cały odcinek 

 - selekcja zaznaczająca całą ścianę, płaszczyznę 
 

- przyciski znajdujące się na pasku po lewej stronie te odpowiedzialne są za 
tworzenie dodatkowych elementów, figur, obiektów na zaznaczonej części 
danego obiektu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Subdivision” 
Jest to narzędzie ułatwiające modelowanie w prosty sposób elementów nie złoŜonych. 
Aby skorzystać z tej funkcji naleŜy zaznaczyć obiekt (bądź obiekty) i z menu „Build” 
wybrać „Convert to Subdivided”. MoŜna teŜ urozmaicić obiekt wybierając z tego menu 
„Convert to Mesh” a następnie „Subdivide Faces” i wpisać liczbę róŜną od zera. 
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IV. Edytor materiałów 
 

„Material Editor” 
Edytor materiałów jest to narzędzie 
słuŜące do nadania (przypisania) 
obiektom barwy, połysku, materiału 
wykonania. 
 
Aby włączyć edytor materiałów naleŜy 

kliknąć na , pokaŜe się nowy pasek na 
którym naleŜy kliknąć „New”. 
 
Za pomocą menu „Material Editor” moŜna 
nadać obiektowi konkretną barwę oraz 
właściwości materiału wykonania danego 
ciała, np. połysk metalu, połysk lakieru. 
MoŜna regulować natęŜenie kaŜdego 
parametrów. Edycję barwy wykonuje się 
za pomocą modelu barw RGB. 
 
„Ambient” – kolor otaczający 
„Diffuse” – rozproszenie koloru 
„Specular” – kolor połysku 
„Emissive” –światło odbite przez materiał 
„Rough” – szorstkość materiału 
„Trans” – przeźroczystość materiału 
„Brilliance” – metaliczność materiału 
„Two Sideł” – dwustronność 
 
 

„Textures” 
Po kliknięciu w menu „Material Editor” przycisku  pojawi się okno nadawania 
tekstur. 

Polega to na nałoŜeniu obrazu z pliku na 
dany obiekt. 
 
„Ambient” – tekstura otaczający 
„Diffuse” – rozproszenie tekstury 
„Specular” – tekstura połysku 
„Emissive” –światło odbite przez materiał 
„Trans” – przeźroczystość materiału 
„Bumpmap” – wytłoczenie w materiale 
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V. Rendering 
 
Rendering jest to wygenerowanie (obliczenie) fotorealistycznej sceny 3D.  

Polega na: 
- obliczanie całej sceny (w postaci wyjściowej matrycy pikseli)  
   na podstawie graficznej bazy danych 
- konwersja prymitywu graficznego na poszczególne piksele 
 

 

W trybie edycji obiektu 
W trybie edycji obiektu istnieje moŜliwość podglądu renderingu. Aby zobaczyć podgląd 
renderingu naleŜy z menu „File” wybrać „Render Preview”, po wybraniu opcji kliknąć „OK”. 
 

„Width”, „Height” – rozdzielczość obrazu 
„Background” – tło 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

W trybie edycji sceny 
W trybie edycji sceny pojawia się dodatkowe menu „Render”, Tender którym są trzy 
opcje „Preview” (równoznaczna z File>Tender Preview), „Render to File” i „AA Filter”.  
 
Menu „Render to File” umoŜliwia wyrenderowanie do pliku AVI, JPG i BMP. 
Menu „AA Filter” umoŜliwia ustawienie opcji Anti-Aliasingu. 
  


