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I ROZDZIAŁ – Elementy Interfejsu 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasek Menu Rozwijanego – zawiera uporządkowane tematycznie narzędzia większości funkcji 

programu. 

Pasek Standardowy (Główny) – zawiera ikony najczęściej stosowanych narzędzi programu. 

Pasek Narzędziowy Modułu Reaktor – zawiera narzędzia do tworzenia fizycznych symulacji 

w animacjach. 

Okno Informacyjne Języka MaxScript – wyświetla komunikaty zwracane przez interpretatora 

języka MaxScript. 

Linia Statusowa – wyświetla komunikaty aktualnie wykonywanych operacji programów 

MaxScriptowych. 

Obszar Roboczy 

Pasek Menu Rozwijanego Pasek Standardowy 
Pasek Narzędziowy 

Menu Reaktor 

 

 

Panel Sterowania 

Okno Informacyjne 

Języka MaxScript 

Linia Statusowa Okna współrzędnych 

Aktywnego Obiektu 

Listwa 

Czasowa Narzędzia 

Kluczowania 

Animacji 

Sterowniki Odtwarzania Animacji 

Narzędzia 

Sterowania 

widokiem 
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Okna Współrzędnych Aktywnego Obiektu – okna wyświetlające wartość współrzędnych 

zaznaczonego obiektu lub grupy obiektów podczas wykonywania bieżących czynności 

transformacji. Okna te umożliwiają wpisanie nowych współrzędnych położenia obiektów na 

których przeprowadzane są operacje. 

Listwa Czasowa – pokazuje skalę czasu animacji mierzonego w klatkach. Posiada ona suwak 

służący do poruszania się pomiędzy klatkami animacji i wyznaczania położenia nowych klatek 

kluczowych. Na suwaku wyświetlany jest bieżący numer klatki i całkowity czas animacji. 

Narzędzia Do Kluczowania Animacji – zestaw narzędzi do tworzenia, usuwania 

i przekształcania kluczowych klatek animacji. 

Sterownik Odtwarzania Animacji – zawiera ikony sterujące wyświetlaniem animacji 

w oknach widokowych. 

Zespół Narzędzi Sterowania Widokiem Sceny w Oknach Widokowych – obejmuje narzędzia 

powiększania oraz dopasowania widoku. Rodzaj narzędzi dostosowywany jest  samoczynnie do 

rodzaju aktywnego okna widokowego. 

Panel Boczny Sterowania – zawiera większość narzędzi służących do tworzenia modyfikacji 

i animacji obiektów oraz narzędzia pomocnicze. W panelu bocznym znajduje się 6 głównych 

zakładek:  

1. Create – służy do tworzenia i wstępnego określania parametrów obiektu. 

2.  Modify – służy do modyfikowania parametrów obiektu oraz do modyfikowania 

obiektu przez modyfikatory fizyczne. 

3.  Hierarchy – zawiera narzędzia służące do tworzenia struktur hierarchicznych 

pomiędzy obiektami i wykonywania niektórych operacji związanych 

z transformowaniem obiektów. 

4.  Motion – zawiera narzędzia animacyjne. 

5.  Display – zawiera funkcje ustawiania sposobu wyświetlania obiektu w oknach 

widokowych oraz narzędzia służące do ukrywania obiektów 

i blokowania ich edycji. 

6.  Utilities – zawiera narzędzia wspomagające  pracę z programem. 

Obszar roboczy – standardowo składa się z 4 okien widoku sceny: Top, Front, Left, Perspective. 
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II ROZDZIAŁ – Narzędzia Widoku 

 

II.1 Obszar roboczy projektu 

II.1.1. Budowa Obszaru roboczego 

Obszar roboczy tworzą trzy układy współrzędnych XY przecinające się pod kątem 90
o 

o wspólnym środku. Każdy układ współrzędnych wyposażony jest w trzecią oś Z.  

Do każdego układu współrzędnych dołączona jest siatka konstrukcyjna. 

II.1.2. Pomocnicze siatki konstrukcyjne 

 

 
 

AutoGrid – pozwala na rysowanie obiektów na ściankach innych obiektów. Siatka konstrukcyjna 

tworzona jest poprzez włączanie i wyłączanie funkcji AutoGrid znajdującej się w panelu bocznym 

w zakładce Create/Object.  

 

 
 

Pomocnicza siatka konstrukcyjna – pozwala tworzyć siatki konstrukcyjne pod dowolnym kątem 

nachylenia. Narzędzie to uaktywniamy za pomocą przycisku Grid znajdującego się 

w panelu bocznym w zakładce Create/Helpers, ukazuje się wtedy okno ustawiania parametrów 

siatki. Po ustawieniu parametrów siatki wybieramy narzędzie nawigacji Rotate mieszczące się na 

głównym pasku narzędziowym a następnie za pomocą suwaków ustawiamy interesujące nas 

położenie siatki. 

Siatka Pomocnicza 

Helpers 

Włączanie / Wyłączanie 

funkcji AutoGrid 
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Utworzoną Pomocniczą Siatkę Konstrukcyjną uaktywniamy poprzez kliknięcie na niej prawym 

klawiszem myszy i wybranie z menu kontekstowego funkcji Activate Grid . 

Po zakończeniu tworzenia obiektów za pomocą Pomocniczej Siatki Konstrukcyjnej, poprzez 

kliknięcie prawym klawiszem myszy na  aktywnej siatce konstrukcyjnej powracamy do siatki 

głównej a następnie z menu kontekstowego wybieramy funkcję Activate Home Grid.  

 

II. 2  Zespół Narzędzi Sterowania Sceną  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Zoom ( Alt + Z) – przeciągając tym narzędziem z góry do dołu lub z dołu do góry 

w aktywnym oknie widokowym przybliżamy lub oddalamy obiekty wyświetlane  w scenie. 

Zoom All - przeciągając tym narzędziem z góry do dołu lub z dołu do góry w wybranym oknie 

widokowym możemy przybliżać lub oddalać obiekty równocześnie we wszystkich oknach 

widokowych. 

Zoom Extents (Alt + Ctrl + Z) – wybierając to narzędzie dopasowujemy widok całej sceny do 

aktywnego okna widokowego. W aktywnym oknie widokowym obecne są wówczas wszystkie 

obiekty. 

Zoom Extents All (Shift + Ctrl + Z) – uaktywnienie tej ikony spowoduje umieszczenie wszystkich 

obiektów we wszystkich oknach widokowych. 

Zoom Region (Ctrl + W) – za pomocą tego narzędzia możemy powiększyć interesujący nas 

fragment widoku wyznaczając jego pole ramką rysowaną przy użyciu myszy. 

Pan View (Ctrl + P) – używając tego narzędzia możemy w aktywnym oknie, za pomocą 

myszy,przesuwać widok w dowolnym kierunku. 

Arc Rotate (Ctrl + R) – po uruchomieniu tego narzędzia możemy w oknie aktywnym, za pomocą 

myszy, obrócić widok w dowolnym kierunku. Narzędzie posiada różne opcje obrotu. Jeżeli 

klikniemy i przytrzymamy kursorem ikonę narzędzia, wyświetli się wówczas podmenu 

z dodatkowymi ikonami poleceń: 

1. Arc Rotate Selected – pozwala obrócić widok wokół zaznaczonego obiektu. 

2. Arc Rogate SubObject – pozwala obrócić widok wokół fragmentu obiektu 

zaznaczonego na poziomie jego struktury np. ścianki lub wierzchołka. 

Maximized Viewport Toggle -   wybranie tej ikony powoduje powiększenie aktywnego okna na 

cały ekran roboczy. Ponowne kliknięcie myszą na ikonie przywraca poprzedni widok. 

Zoom 

Zoom All Zoom Extents 

Zoom Extents All 

Maximized 

Viewport Toggle 

Arc Rotate Pan 

Zoom Region 
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II.3  Narzędzia Menu Podręcznego Okna Widokowego 
 

Włączamy je przez kliknięcie prawym klawiszem myszy na nazwie aktywnego okna widokowego.  

 

 

 
 

II.3.1. Rendering Level - Narzędzia Wyświetlania Widoku Obiektów 

 

Smooth + Highlight – włącza cieniowany widok obiektów z uwzględnieniem wygładzenia 

i odblasków. 

Wireframe – włącza szkieletowy widok obiektów. 

Other – zawiera podmenu z dodatkowymi rodzajami wyświetleń. 

Smooth – wyświetla widok cieniowany i wygładzany bez odblasków. 

Faces + Highlight – wyświetla obiekty cieniowane z odblaskiem bez efektu wygładzenia. 

Faces – wyświetla widok cieniowany bez odblasków i bez cieniowania. 

Flat – wyświetla widok spłaszczający obiekty. 

Lit Wireframe – wyświetla widok szkieletowy z uwzględnieniem oświetlenia. 

Bounding Box – wyświetlany widok sprowadzony zostaje do postaci sześcianu obejmującego całą 

figurę. 

Edges Face – wyświetla linie siatki obiektu w widoku cieniowanym. 
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Transparency – służy do ustalania poziomu przezroczystości powierzchni obiektów. Mamy do 

dyspozycji trzy poziomy przezroczystości: 

1. None – brak przezroczystości. 

2. Simple – niski poziom przezroczystości. 

3. Best – wysoki poziom przezroczystości. 

 

II.3.2.  Narzędzia Wyświetlania Elementów Okna Roboczego 

 

Show Grid – włącza/wyłącza wyświetlanie siatki konstrukcyjnej w oknie widokowym. 

Show BackGround – włącza/wyłącza wyświetlanie wcześniej zdefiniowanego tła okna widoku.  

Show Safe Frame - włącza/wyłącza wyświetlanie ramek wyznaczających granice obejmujące 

obiekty do renderowania. 

Viewport Clipping - włącza/wyłącza w oknie widokowym funkcję obcinania fragmentów sceny 

znajdujących się poza obszarem zdefiniowanym za pomocą specjalnych suwaków pojawiających 

się z boku okna. 

Texture Correction – odświeża widok korygując parametry wyświetlanych tekstur. 

Disable View – wyłącza funkcję odświeżania widoku podczas operacji wykonywanych 

w innych oknach. 

Views – wyświetla podmenu pozwalające na wybór następujących rodzajów widoku 

w aktywnym oknie: 

  1. Perspective – widok perspektywiczny. 

  2. User – widok izometryczny. 

  3. Front –widok z przodu. 

  4. Back -widok z tyłu. 

  5. Top –widok z góry. 

  6. Bottom – widok od dołu. 

  7. Left – widok z lewej. 

  8. Right – widok z prawej. 

  9. Activeshade -  okno z uproszczonym podglądem renderingu. 

10. Schematic – schematyczny widok sceny. 

11. Grid – dopasowuje widok do wybranej siatki konstrukcyjnej. 

12. Extend – włącza w oknie widokowym interfejs jednego z modułów programu 

(Asset Browser, Motion Mixer, Bied Animation Workbench, MAXScript Listener, HW 

Standard Material). 

13. Shape – dopasowuje widok do zaznaczonego kształtu. 

14. Camera (funkcja aktywna po utworzeniu chociaż jednej kamery) – dopasowuje widok 

w oknie do widoku z kamery. 

15. Undo – cofa ostatnią operację wykonaną na widoku sceny. 

16. Redo – przywraca ostatnio wykonaną operację na widoku sceny. 
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Configure – otwiera okno Viewport Configuration, w którym znajduje się 5 zakładek grupujących 

funkcje sterowania widokiem aktywnego okna roboczego. 

 

 
 

1. Zakładka Rendering Method : 

 funkcje Rendering Level i Transparency omówione zostały wcześniej 

w rozdziale II.3.1. 

 funkcje Rendering Options: Disable View i Viewport Clipping oraz Texture  

Correction omówione zostały wcześniej w rozdziale II.3.2. 

 Apply to – określa zakres stosowania wybranej funkcji w odniesieniu do: 

aktywnego okna ( Active Viewport Only ), wszystkich okien ( All Viewports ) 

lub wszystkich okien w momencie ich uaktywnienia ( All But Active ). 

 Rendering Option:  

i. Disable Textures– blokuje funkcje tworzenia tekstur. 

ii. Z- buffer Wireframe Objects – obiekty wyświetlane w trybie siatkowym 

są rysowane na ekranie w kolejności zgodnej z ich odległością od 

kamery. 

iii. Force 2-Sided – włącza/wyłącza wyświetlanie obu stron ścianek. 

iv. Default Lighting – włącza/wyłącza ogólne oświetlenie obiektów 

w opcjach: pojedyncze źródło światła ( 1 Light ) lub podwójne źródło 

światła ( 2 Lights ). Funkcja ta włączana jest automatycznie podczas 

uruchamiania programu a wyłączana po wprowadzeniu na scenę 

jakiegokolwiek innego źródła światła. Jeżeli potrzebujemy doświetlić 

scenę światłem ogólnym możemy funkcję tę uruchomić ręcznie. 
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v. Shade Selected Faces – włącza/wyłącza czerwone podświetlenie 

zaznaczonych ścianek podczas pracy w trybie: edycja siatek. 

vi. Use Selection Brackets – włącza/wyłącza funkcję selekcji ramką. 

vii. Display Selected with Edged Faces – włącza/wyłącza wyświetlanie 

wszystkich krawędzi siatki zaznaczonego obiektu. 

viii. Fast View Nth Faces – włącza/wyłącza wyświetlanie w oknach 

widokowych niektórych ścianek obiektu. Gęstość wyświetlanych 

ścianek ustawiamy za pomocą okna suwaka. 

 Perspective User View – służy do określania parametru Field of View czyli 

kąta widzenia obiektywu w oknie widokowym Perspective. 

 

 
 

2. Zakładka Layout - służy do przystosowania wyglądu okna roboczego wg preferencji 

użytkownika. 

 

 
 

3. Zakładka Safe Frames – służy do wyznaczania prostokątnych ramek obejmujących 

obszar renderingu dla tworzonych wizualizacji video lub scen statycznych. 
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4. Zakładka Adaptive Degradation – pozwala na dobór sposobu wyświetlania obiektów 

dla wszystkich okien widokowych lub dla aktywnego okna widokowego. 

5. Zakładka Region – umożliwia określenie rozmiarów prostokątnych dla Blowup Region 

i Sub Region oraz parametrów ustawienia okna wirtualnego. 

 

 

Wyświetlanie obiektów 

w aktywnym oknie 

Wyświetlanie obiektów 

we wszystkich oknach 

Odświeżanie 
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III ROZDZIAŁ - Główny pasek narzędziowy 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

UNDO - cofa ostatnio wykonaną operację. 

REDO – przywraca ostatnio cofniętą operację. 

Select And Link – tworzy połączenia hierarchiczne pomiędzy obiektami poprzez wybranie funkcji 

i przeciągnięcie kursorem od obiektu mającego pełnić funkcję parents (nadrzędną) do obiektu 

mającego pełnić role child (podporządkowaną). 

Unlink Selection – zrywa połączenie hierarchiczne pomiędzy zaznaczonymi obiektami. 

Bind to Space Warp – poddaje obiekt działaniu Pola Sił. Funkcję uaktywniamy poprzez 

przeciągnięcie kursora znad obiektu nad ikonę. 

Selection Filtr – określa kategorię obiektów sceny, które mogą być wybierane. 

Select Object – włącza tryb zaznaczania obiektów. 

Select by Object – otwiera okno służące do zaznaczania obiektów po nazwie obiektu. 

Selection Region – wybiera obiekty znajdujące się w polu ograniczonym widoczną ramką. Jeżeli 

przytrzymamy dłużej przycisk narzędzia, rozwinie się wówczas roleta  z narzędziami wyboru 

kształtu zaznaczania: prostokątna ( domyślna ), okrągła, o kształcie dowolnego czworokąta, lasso 

( o dowolnym kształcie zakreślonym kursorem na ekranie ), brush ( działa jak pędzel ). 

Window/Crossing – przełącznik trybów zaznaczania obiektów: Window ( cały obiekt musi znaleźć 

się w polu ramki zaznaczania ), Crossing ( tylko część obiektu musi znaleźć się 

w polu ramki ). 

Select and Move – włącza tryb zaznaczania i przemieszczania obiektów (naciśnięcie prawym 

klawiszem myszy na ikonie powoduje otwarcie okna precyzyjnego przemieszczania obiektów). 

Select and Rotate – włącza tryb zaznaczania i obracania obiektów ( przyciśnięcie ikony prawym 

klawiszem myszy uruchamia okno precyzyjnego obracania obiektów ). 

Undo/Redo 
Selekcja 

Hierarchy 

Link/Unlink Move 

Layer Menager Render 

Quick Render Material Editor 

Scale 

Reference 

Coordinate 

system 

Grid 

& 

Snap 

User Center 

Edit Name 

Selection 

Mirror 

Align 

Rotate 
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Select and Scale – włącza tryb zaznaczania i skalowania obiektów. Po przytrzymaniu ikony 

rozwija się lista rodzajów skalowania ( przyciśnięcie prawym klawiszem myszy wcześniej 

wyselekcjonowanej ikony uruchamia okno skalowania precyzyjnego ): 

1. Uniform Scale ( Skalowanie Proporcjonalne ) – selekcjonuje i skaluje obiekt 

proporcjonalnie względem wszystkich trzech osi bez względu na aktywną oś 

transformacji. 

2. Non-Uniform Scale ( Skalowanie Nieproporcjonalne ) –  selekcjonuje i skaluje obiekt 

względem jednej lub dwóch osi wpływając na zmianę proporcji obiektu 

3. Select and Squash – skaluje obiekt względem jednej lub dwóch osi zachowując stałą 

objętość obiektu. 

Reference Coordinate System – umożliwia wybranie z listy rozwijanej jednego 

z dostępnych układów współrzędnych transformacji: 

1. View – dopasowuje układ współrzędnych transformacji do aktywnego okna 

widokowego. 

2. Screen – dopasowuje układ współrzędnych transformacji do ekranu. 

3. World – dopasowuje układ współrzędnych transformacji globalnego układu 

współrzędnych. 

4. Parent – dopasowuje układ współrzędnych transformacji do Pivot Point Rodzica. 

5. Local – dopasowuje układ współrzędnych transformacji do lokalnego układu 

współrzędnych. 

6. Gimbal - dopasowuje układ współrzędnych transformacji w punkcie zawieszenia. 

7. Grid – dopasowuje układ współrzędnych transformacji do aktywnej siatki 

8. Pick – dopasowuje układ współrzędnych transformacji do wskazanego punktu typu 

Dammy. 

User Center – przytrzymanie przycisku myszy nad ikoną powoduje rozwinięcie menu User Center 

umożliwiającego wybór punktu, względem którego wykonywane są transformacje: 

1. Pivot Point – ściśle określony punkt transformacji, od którego rozpoczynamy 

budowanie obiektu. 

2. Selection Center – geometryczny środek obiektu. 

3. Transform Coordinate Center – środek aktywnego układu współrzędnych. 

Select and Manipulate – uaktywnia obiekty typu Manipulator. 

Snap Toggle – zespół narzędzi pozwalających na korzystanie z punktu przyciągania. 

Edit Name Selection Sets – okno rozwijane, z którego wybieramy uprzednio nazwane selekcje. 

Mirror – tworzy lustrzane odbicie obiektu. 

Align – zespół narzędzi dopasowywania. Jeżeli kursorem przytrzymamy dłużej ikonę, rozwinie się 

wówczas menu zawierające różnego typu dopasowania: Align, Quick Align, Normal Align, Place 

Highlight, Align Camera, Align to View. 

Layer Manager – otwiera okno Managera Warstw. 

Curver Editor – otwiera okno edytora krzywych będących ścieżkami animacji. 

Schematic View – otwiera okno schematycznego widoku sceny. 
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Material Editor – otwiera okno edytora materiałów, w którym definiujemy materiały służące do 

renderowania oraz  z którego przypisujemy materiały do obiektu. 

Render Scene – otwiera okno ustawiania funkcji renderingu sceny. 

Render Type – umożliwia wybór z listy wcześniej zdefiniowanego fragmentu sceny do 

renderowania. 

Quick Render  - renderuje zawartość aktywnego okna widokowego. 
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IV ROZDZIAŁ– Menu File 

 

Menu File zawiera polecenia związane z operacjami wykonywanymi na plikach programu: 

 

 
 

New ( Ctrl + N ) – po wybraniu tej opcji pojawia się okno zawierające trzy funkcje tworzenia 

nowych animacji: 

1. Keep Objects and Hierarchy – zachowuje obiekty a dotychczasowej sceny oraz ich 

połączenia hierarchiczne, usuwa wszystkie klucze animacji. 

2. Keep Objects – zachowuje obiekty z dotychczasowej sceny, usuwając wszystkie 

połączenia hierarchiczne i klucze animacji. 

3. New All – tworzy pustą scenę. 

Reset – usuwa zawartość sceny i przywraca startowe ustawienia programu. 

 

 
 

Open ( Ctrl + O ) – służy do otwierania okna Open File, pozwalającego na wczytanie pliku 

z dysku. Okno zawiera następujące pola: 

1. History – lista katalogów, w których znajdują się ostatnio otwierane pliki 

2. Look In – wskazuje bieżący katalog 

3. File Name – pokazuje nazwę wybranego pliku 

4. File of Type – określa format ( rozszerzenie ) wybranego na dysku pliku 

5. Thumbnail – pole podglądu zawartości wybranego pliku 

6. + - umożliwia otwarcie sceny o jeden numer wyższej od aktualnej. 

Open Recent – wyświetla podmenu pokazujące wykaz 9 ostatnio otwieranych scen. 
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Save ( Ctrl + S ) – umożliwia zapisanie bieżącej sceny na dysku.  

Save As – polecenie to wywołuje okno Save File As Copy, służące do zapisania kopii bieżącej 

sceny w nowym pliku. 

Save Selected – wybranie polecenia uaktywnia okno Save File As, które służy do zapisania 

zaznaczonych wcześniej obiektów sceny w oddzielnym pliku  o nowej nazwie. 

File Link Manager – pozwala na wybranie do pracy dowolnego designing`owego środowiska 

programowego ( takiego jak AutoCAD lub w 3ds Max.) 

 

 
 

 
 

 

Merge – polecenie wywołuje widok okna, w którym można otworzyć plik ze sceną MAX-a  

a następnie wybrane z tego pliku obiekty skopiować do bieżącej sceny. Lista obiektów pojawia się 

w oknie Merge. Po prawej jego stronie znajduje się narzędzie pozwalające na określenie kategorii 

obiektów wybieranych do przeniesienia. 

Merge Animation – polecenie otwiera okno z narzędziami, za pomocą których można kopiować 

animację z zewnętrznych plików do bieżącej sceny lub pomiędzy obiektami 

w bieżącej scenie. 

W polu Source Objects znajdują się dwa przyciski: Source File i Source Object dające możliwość 

wyboru źródła animacji.  

W polu Source Time Range znajdują się przełączniki pozwalające na określenie zakresu animacji. 

Pole Apply to jest zbiorem przełączników pozwalających ustalić elementy do przeniesienia 

transformacji zapisanej w ścieżce animacji. 

Okno wyboru pliku 

z którego chcemy 

wstawić obiekty 

Przycisk wywołania okna 

wyboru obiektów 

Lista obiektów 

do wstawienia 

Przyciski 

zaznaczania 

obiektów 

Wybór sposobu 

sortowania 

Wybór grup 

obiektów do 

selekcji 
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Roleta Object Mapping zawiera trzy listy:  

1. Source Nodes – obiekty źródłowe, z których pobieramy animację 

2. Current Nodes – obiekty docelow,e do których kopiujemy animację 

3. Marge Nodes – miejsce, w którym umieszczamy kopiowane animację. 

Replace – narzędzie pozwalające na zastąpienie obiektów w bieżącej scenie obiektami innych scen 

pod warunkiem, że obiekty mają taką samą nazwę. 

Import – narzędzie pozwalające importować obiekty utworzone w innych programach 3D. 

Export – narzędzie pozwalające eksportować sceny  MAX-a do innych programów 3D. 

Export Selected – narzędzie pozwalające eksportować obiekty MAX-a do innych programów 3D. 

Archive – narzędzie służące do archiwizacji plików MAX-a. 

Summary Info – otwiera okno, w którym znajdują się informacje o obiektach w bieżącej klatce 

sceny. 

View Image File – narzędzie pozwalające obejrzeć i załadować plik będący bitmapą lub 

zrenderowaną animacją. 

Exit – służy do zamknięcia programu. 
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V ROZDZIAŁ – Menu Edit 
 

Menu Edit zawiera ikony narzędzi związanych z edycją scen i obiektów: 

Undo ( Ctrl + Z ) – cofa ostatnio wykonaną operację ( do 10 kroków wstecz w zależności od 

wielkości pamięci roboczej komputera ). 

Redo ( Ctrl + Y ) – ponawia ostatnio cofniętą operację poprzez funkcję Undo. 

Delete ( Del ) – usuwa zaznaczony obiekt ze sceny. 

Clone ( Ctrl + V ) – narzędzie służące do kopiowania obiektów zawierające trzy metody 

kopiowania: 

 

 
 

1. Copy – tworzy niezależne kopie obiektów, żyjące własnym życiem. 

2. Instance – tworzy duplikaty powiązane ze sobą w kierunkach: parent - child oraz 

child – parent. Każda zmiana na którymkolwiek obiekcie powoduje zmianę pozostałych 

obiektów. 

3. Reference – tworzy duplikaty parent-child. Każda zmiana na obiekcie parent powoduje 

zmianę na obiekcie child ale żadna zmiana na obiekcie child nie zmienia obiektu parent.  

Select All ( Ctrl + A ) – zaznacza wszystkie obiekty na scenie. 

Select None ( Ctrl + D ) – tworzy nazwaną selekcję i umieszcza ją w katalogu nazwanych selekcji. 

Select Invert ( Ctrl + I ) – odwraca bieżące zaznaczenie obiektów. 

Select By – pozwala selekcjonować obiekty wg następujących cech:  

1. Color – zaznaczane są wszystkie obiekty o tym samym kolorze siatki co obiekt 

wskazany po wybraniu tego polecenia. 

2. Name – otwiera okno Select Objects. Po lewej stronie okna wyświetla się lista obiektów 

do zaznaczania, po prawej  okna: Sort – okno wyboru sortowania oraz List Types – 

okno, w którym wskazujemy rodzaje obiektów do wybierania. 



19 

 

 
 

3. Rectagular Region – służy do zaznaczania obiektów za pomocą prostokątnej ramki. 

4. Circular Region – służy do zaznaczania obiektów za pomocą okrągłej ramki. 

5. Fence Region – pozwala na zaznaczanie obiektów za pomocą ramki o kształcie 

wielokąta. 

6. Lasso Region – umożliwia zaznaczanie obiektów za pomocą ramki o dowolnym 

kształcie. 

Region  - wybranie tego polecenia powoduje wyświetlenie podmenu zawierającego dwie opcje 

zaznaczania obiektów za pomocą ramek selekcji: 

1. Window – obiekt zostaje zaznaczony, gdy w całości znajdzie się w polu ramki 

zaznaczenia. 

2. Crossing – obiekt zostaje zaznaczony, gdy jego dowolna część znajdzie się w polu 

ramki zaznaczenia. 

 

 

 

 

 

Lista Obiektów 

Wybór sposobu 

sortowania 

Wybór rodzaju 

obiektów 

Przyciski 

sortowania 

Nowa selekcja 

Lista obiektów 

selekcji 

Wyczyść 

selekcję 
Dodaj/odejmij obiekt 

Wybierz z listy 

Wybierz  

przez wskazanie 
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Edit Name Selection Sets – polecenie to otwiera okno Name Selection, w którym tworzymy 

zestawy selekcji pod określonymi nazwami. 

Object Properties – narzędzie zawierające funkcje sterowania parametrami obiektów. Po wybraniu 

narzędzia otwiera się okno z czterema zakładkami: 

 

 
 

1. General – w zakładce General znajdują się następujące pola: 

 Object Information – zawiera okna: 

* Name - wyświetla nazwę obiektu i pozwala na jej zmianę, po prawej 

stronie znajduje się przycisk przypisywania koloru do obiektu. 

* Dimension - wyświetla wymiary prostopadłościanu obejmującego obiekt. 

* Vertices  - wyświetla informacje o całkowitej liczbie wierzchołków danego 

obiektu. 

* Faces – wyświetla informacje o całkowitej liczbie ścianek obiektu. 

* Parent – wyświetla nazwę obiektu nadrzędnego w hierarchii. 

* Material Name – wyświetla nazwę materiału przypisanego do powierzchni 

obiektu. 

* Num. Children – wyświetla liczbę obiektów podrzędnych. 

* In Group/Assembly – wyświetlane są nazwy grup lub przyporządkowań 

do zbiorów zaznaczania. 

* Layer – wyświetla nazwę warstwy do której przypisany jest obiekt. 
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 Interactivity – zawiera przełączniki: 

* Hide – zaznaczenie pola ukrywa widoczność obiektu w scenie. 

 * Freeze – blokuje możliwość edytowania obiektu. 

 Display Properties – zawiera przełączniki: 

* See-Through – włącza funkcję półprzezroczystości obiektu. 

* Display As Box – wyświetla obiekt jako prostopadłościan 

o parametrach obiektu 

* Backface Cull – włącza funkcję wyświetlania widoku tylko tych ścianek, 

których normalne skierowane są w kierunku ekranu. 

* Edges Only – ukrywa niewidoczne krawędzie siatki dzielące wszystkie 

ścianki na trójkąty. 

 * Verte Ticks – włącza widoczność małych kwadratów 

  w wierzchołkach siatki. 

 * Trajectory – włącza widoczność trajektorii animacji. 

 * Ignore Extents – wyłącza dopasowywanie obiektu do widoku 

  podczas stosowania narzędzia  Zoom Extence 

* Show Frozen In Gray- pozwala na zaznaczanie kolorem szarym 

wyświetlanych obiektów zamrożonych. 

* Verte Channel Display – włącza wyświetlanie siatki  na podstawie 

kolorów zapisanych w wierzchołkach siatki (parametry te są modyfikowalne 

za pomocą narzędzi przypisanych do tego przełącznika). 

* By Object/By Layer – przełącznik pomiędzy indywidualnym doborem 

parametrów a doborem parametrów dla wszystkich obiektów znajdujących 

się na warstwie. 

 Rendering Control – zawiera przełączniki: 

* Visibility – zmienia parametr widoczności obiektu przez ustawianie  

poziomu przezroczystości. 

 * Renderable – uaktywnia funkcję renderowalności obiektu. 

 * Inherit Visibility – uzależnia widoczność obiektu od parametrów 

  obiektu nadrzędnego. 

 * Visible to Camera - włącza funkcję renderowania w widoku kamery. 

 * Visible to Reflection/Refraction – włącza opcję widoczności odbicia 

  w lustrzanych powierzchniach. 

* Receive Shadows – włącza funkcję pojawiania się na obiekcie cieni 

rzucanych przez inne obiekty. 

 * Cast Shadows – włącza funkcję rzucania cieni na inne obiekty. 

* Apply Atmospherics – włącza oddziaływanie efektów atmosferycznych na 

obiekty. 

* Render Occluded Objects – uruchamia funkcję ukrywania obiektów przed 

działaniem efektów specjalnych włączanych  poleceniem Effects. 
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 G-Buffer – zawiera przełącznik: 

* Object Channel – suwak służący do ustawiania parametrów sterowania 

wpływu  efektowi specjalnych na obiekty i rendering. 

 Motion Blur – w tym polu znajdują się opcje ustawienia dotyczące rozmycia w 

ruchu: 

* Multiplier – określa stopień rozmycia. 

 * Enabled – włącza efekt rozmycia. 

* By Object/By Layer - przełącza pomiędzy indywidualnym doborem 

parametrów a doborem parametrów dla wszystkich obiektów znajdujących 

się na warstwie. 

* None – włącza ukrycie funkcji rozmycia. 

* Object – oblicza efekt rozmycia w ruchu na podstawie ruchu obiektu. 

* Image – oblicza efekt rozmycia w ruchu na podstawie zmian 

w pikselach kolejnych klatek renderowanej animacji.  

2. Adv. Lighting – pozwala ustalić, jak zachowywać się będą obiekty pod działaniem 

zaawansowanego światła ( Light Tracer i Radiosity ). 

3. Mental Ray – pozwala wybrać rodzaj iluminacji podczas renderingu: caustics (ostra) 

lub global (ogólna). 

4. User Defined – pozwala wprowadzić zdefiniowane właściwości lub komentarze. 
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VI ROZDZIAŁ – Menu Tools 

 
Menu Tools zawiera narzędzia służące do transformacji obiektów. 

Transform Type-In ( F12 ) – otwiera okna numeryczne transformacji precyzyjnych dla różnych 

transformacji. Dobór transformacji precyzyjnej zależy od narzędzia zaznaczonego na głównym ( 

standardowym ) pasku narzędziowym.  

Selection Floater – działa na takiej samej zasadzie jak wcześniej omawiane polecenie Select By 

Name z tą różnicą, iż nie trzeba go zamykać by wykonywać dalsze operacje. 

Display Floater – polecenie wywołujące pływające okno, w którym znajdują się funkcje związane 

z edycją obiektów oraz z ich wyświetlaniem. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Layer Manager – wywołuje okno pozwalające na tworzenie i zarządzanie warstwami: 

1. Hide – ukrywa i przywołuje warstwy lub pojedyncze obiekty na nich położone.  

2. Freeze – zamraża warstwy lub pojedyncze obiekty na nich położone. 

3. Render – włącza/wyłącza funkcję renderowania obiektów. 

4. Color – wyświetla bieżący kolor obiektu lub warstwy i pozwala na jego zmianę. 

5. Radiosity – włącza funkcję pozwalającą na algorytmiczne  renderowanie metodą 

energetyczną. 

 

 

 

Nowa Warstwa 

Okno zarządzania 

warstwami 

Usuń pustą 

warstwę 

Dodaj obiekt do 

podświetlonej warstwy 

Zamrażanie 

wybranej warstwy 

Selekcja obiektów 

i warstw 

Ukrywanie 

wszystkich 

warstw 

Zamrażanie 

wszystkich warstw 
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Light Lister – polecenie otwiera pływające okno, w którym zostały zestawione informacje 

o wszystkich światłach sceny i ich najważniejszych parametrach. Zestawione parametry są 

modyfikowalne dla poszczególnych świateł lub dla grupy świateł: 

1. O – włącza/wyłącza emisję światła z danego źródła. 

2. Name – wskazuje  nazwę światła. 

3. Multiplier –  wskazuje jasność światła. 

4. Color – wskazuje kolor światła. 

5. Shadows – włącza/wyłącza rzucanie cienia, pozwala ustawić sposób rzucania cienia. 

6. Map Size – służy do ustawiania dokładności mapy cienia. 

7. Bias – określa odległość odsunięcia cienia od obiektu. 

8. Sm.Range – parametr zasięgu krawędzi cienia. Stosowany jest do uzyskania efektu 

rozmycia krawędzi cienia. 

9. Transp. – ustawia stopień przezroczystości cienia. 

10. Int. ( Shadow Integrity ) – ustawia parametr decydujący o obliczaniu dokładności 

cienia dla określonych funkcji. 

11. Qual. ( Shadow Quality ) – ustawia parametr decydujący o obliczaniu dokładności 

cienia dla okreslonych funkcji. 

12. Decay – pozwala na wybór sposobu zanikania światła. 

13. Start – pozwala na ustawienie odległości emitera światła. 

Funkcje działające po włączeniu opcji General Settings: 

1. Global Tint – nadaje odpowiednie zabarwienie wszystkim światłom sceny 

z wyjątkiem światła otaczającego. 

2. Global Level – zwiększa/zmniejsza intensywność wszystkich świateł w scenie. 

Światło Słoneczne 
Światła Fotometryczne 

Światła Standardowe 

Ustawienia 

Globalne Przywraca poprzednie Ustawienia 



25 

 

3. Ambient Color – definiuje kolor światła otaczającego. 

 

 
 

 

Mirror – polecenie to otwiera okno narzędzia Mirror - lustro. W oknie znajdują się dwa pola:  

1. Mirror Axis – wyznacza oś lub płaszczyznę względem której dokonywane jest odbicie 

oraz ustawiany  parametr odsunięcia. 

2. Clone Selection – pozwala na wybór zależności pomiędzy obiektem głównym a jego 

odbiciem. 

3. Mirror IK Limits – włącza/wyłącza widoczność efektorów wymuszających położenie 

obiektów. 

 

 
 

 

Array – polecenie otwiera okno Array ( szyk ). Narzędzie to służy do tworzenia wielu kopii 

obiektów w przestrzeni zgodnie z zadanymi parametrami. Za jego pomocą możemy utworzyć: 

szereg, kilka szeregów jednej płaszczyźnie lub szeregi obiektów rozmieszczonych 

w przestrzeni. Służy ono również do budowania szyków kołowych. 

Odległość 

odsunięcia 
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Array Transformation World Coordinate: 

 Incremental – przesunięcie, obrót i skalowanie obiektów przeliczane dla pojedynczych 

obiektów w rzędach 

 Total – globalne parametry przesunięcia, obrotu i skalowania przeliczane dla wszystkich 

obiektów w rzędach 

 Type of Object – wybór sposobu kopiowania 

 Array Dymention – okno zawierające wybór sposobu kopiowania; 1D rzędy, 2D rzędy 

i kolumny, 3D rzędy, kolumny, poziomy, oraz narzędzia do ustalenia odsunięcia kolumn 

i poziomów obliczane względem lokalnego układu współrzędnych 

 Reorder – włącza funkcję uporządkowania 

 Uniform – włącza funkcję Uniform Skale 

 Preview – włącza podgląd szyku 

 Display as Boxes – wyświetla obiekty jako pudełka 

 Reset All Parameters – resetuje wszystkie ustawienia narzędzia Array 

 

 
 

Align ( Alt + A ) – dopasowuje położenie jednego obiektu względem drugiego. Po zaznaczeniu 

obiektu i wybraniu opcji otwiera się okno Align Selection zawierające trzy pola 

z różnymi funkcjami sposobu dopasowywania. 

Align Position World – zawiera możliwość wyboru osi dopasowania oraz wyboru punktów wg 

których ma zostać dokonane dopasowanie. 

Align Directionn Local – pozwala na wskazanie lokalnej osi obiektów wg której ma nastąpić 

dopasowanie. 

Match Scale – pozwala dopasować skalę obiektu dopasowywanego do obiektu celu. 

Quick Align ( Shift + A ) – wyrównuje pozycje zaznaczonego obiektu do wskazanego obiektu 

odniesienia. Wyrównywanie dokonywane jest na zasadzie dopasowania orientacji Pilot Points. 
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Snapshot – narzędzie służące do tworzenia określonej liczby kopii obiektu w wybranych klatkach 

animacji lub rozmieszczonych równomiernie na ścieżce animacji. 

 

 
 

 

Spacing Tool ( Shift + I ) – narzędzie służące do tworzenia wzdłuż wybranego splajnu 

równomiernie rozmieszczonych kopii lub do  równomiernego rozmieszczania kopii pomiędzy 

dwoma punktami wzdłuż prostej łączącej te punkty. 

Wstawienie obiektów 

wzdłuż splajnu 

Wstawianie 

obiektu pomiędzy 

dwoma punktami 

Sposób 

kopiowania 

Sposób 

dopasowania 

obiektów 

Wybór funkcji 

dopasowania 

Odsunięcie od 

początku końca 

ścieżki 

Ilość obiektów 

Przerwa  pomiędzy 

obiektami 

Sposób 

kopiowania 

Pojedyncza 

klatka 

Zakres klatek 

Ilość kopii 

Ustawienie 

zakresu 
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Clone and Align – otwiera pływające okno narzędziowe pozwalające tworzyć jedną lub więcej 

kopii zaznaczonego obiektu i wyrównać wszystkie kopie do serii obiektów wybranych ze sceny. 

Normal Align ( Alt + N ) – wyrównuje położenie obiektów tak, że stykają się ze sobą wskazanymi 

ściankami. 

Align Camera – ustawia zaznaczoną kamerę prostopadle do wskazanej ścianki obiektu. 

Align to View – wyrównuje zaznaczony obiekt do wybranej osi aktywnego okna widokowego. 

Place Highlight ( Ctrl + H ) – ustawia kierunek wybranego światła tak, aby jego promienie padały 

na wskazaną ściankę. 

Isolate Selection ( Alt + Q ) – włącza tryb izolacji zaznaczonych obiektów. Wszystkie nie 

zaznaczone obiekty stają się niewidoczne i nie podlegają edycji. Rezygnacja z powyższego trybu 

odbywa się przez przyciśnięcie przycisku Exit Isolation Mode, który pojawia się 

 w oknie wyświetlanym na ekranie po uruchomieniu trybu izolacji. 

Rename Objects – otwiera okno pozwalające zmienić według określonego schematu nazwy 

większej liczby obiektów. 

Assign Vertex Color – narzędzia służące do zapisywania w wierzchołkach obiektu informacji o 

oświetleniu sceny oraz kolorach materiałów, aby bez przeliczania świateł i po usunięciu materiałów 

Parametry 

dopasowania 

obiektów 

Usuwa zadane 

parametry 

Narzędzia wyboru 

obiektów celów 

dopasowania 

Sposób 

kopiowania 
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efekt cieniowania i kolor obiektu zostały zachowane. Narzędzia te pogrupowane zostały 

w następujący sposób: 

1. Channel – grupuje kanały określanych informacji: 

 Vertex Color – o kolorze wierzchołków 

 Vertex Illum – o poziomie oświetlenia wierzchołków 

 Vertex Alpha – o przezroczystości wierzchołków 

 Map Channel – o mapowaniu tekstury w jednym z dostępnych kanałów 

mapowania 

2. Light Model – pole służące do określania źródła informacji zapisywanej 

w wierzchołkach obiektu: 

 Lighting + Diffuse – oświetlenie sceny i kolor materiałów 

 Lighting Only – tylko oświetlenie sceny 

 Diffuse Only – tylko kolory materiałów 

3. Color Assignment – pole do wyznaczania sposobu uśredniania kolorów na powierzchni 

obiektu: 

 Color by Face – kolory uśredniane są pomiędzy środkami poszczególnych 

ścianek 

 Color by Verte – kolory interpolowane są pomiędzy wierzchołkami siatki. 

Color Clipboard – narzędzie służące do zapamiętania ustawień kilku kolorów w celu późniejszego 

przypisania ich do obiektów. 

Camera Match –  narzędzie służące do ustawiania parametrów kamery poprzez wyznaczenie 

minimum 5 punktów na bitmapie tła. 

 

 
 

 

Grab Viewport – polecenie pozwalające zapisać na dysku zawartość bieżącego okna widokowego 

jako bitmapę. 

Measure Distance – narzędzie służące do pomiaru odległości pomiędzy dwoma punktami 

położonymi na scenie. 

Channel Info – otwiera okno, w którym pojawiają się informacje o strukturze obiektu 

w takiej formie, w jakiej jest on przedstawiany przez wewnętrzne mechanizmy programu. 

 

Pole nazwy obrazu 
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VII ROZDZIAŁ – Menu Group 

 
Menu Group jest zbiorem funkcji służących do tworzenia grup i dokonywania na nich operacji. 

Group – służy do  grupowania obiektów. 

Ungroup – rozgrupowuje utworzoną grupę. 

Open – otwiera grupę  w celu umożliwienia wykonywania  operacji na poszczególnych obiektach. 

Close – zamyka funkcję Open.  

Attach – umożliwia dołączenie wskazanego obiektu do grupy. 

Detach – odłącza wskazany obiekt od grupy. 

Explode – rozbija utworzoną wcześniej grupę na obiekty składowe - rozbijane są również grupy 

zagnieżdżone w rozbijanej grupie. 

Assembly – działa podobnie jak narzędzie Group z tą różnicą, że tworzy ono obiekty typu 

Luminate, wykorzystywane najczęściej do sterowania źródłami światła. W podmenu Assembly 

znajdują się takie same narzędzia jak do operacji na grupach. 
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VIII ROZDZIAŁ – Menu Views 
 

Menu View zawiera polecenia umożliwiające sterowanie oknami widokowymi sceny. 

Undo View Change ( Shift + Z ) –  służy do cofania ostatnio wykonanej operacji  dotyczącej 

zmiany wyświetlania sceny w aktywnym oknie widokowym. 

Redo View Change ( Shift + Y ) – przywraca operację cofniętą narzędziem Undo View Change. 

Save Active nazwa_okna View – zapamiętuje bieżące ustawienia aktywnego okna widokowego. 

Restore Active nazwa_okna View –  przywraca ustawienia aktywnego okna widokowego 

zapamiętane poleceniem Save Active nazwa_okna View. 

Grids – wyświetla okno narzędziowe z następującymi poleceniami sposobu wyświetlania siatek 

konstrukcyjnych: 

1. Show Home Grid – wyświetla/ukrywa główną siatkę konstrukcyjną. 

2. Activate Home Grid – dezaktywuje bieżącą siatkę konstrukcyjną i aktywuje główną. 

3. Activate Grid Objects – aktywuje utworzoną wcześniej pomocniczą siatkę 

konstrukcyjną. 

4. Align Grid To View – wyrównuje aktywną siatkę konstrukcyjną do płaszczyzny 

aktywnego okna widokowego. 

Viewport Background ( Alt + B ) – zawiera narzędzia ustawiania tła: 

 

 
 

1. Background Source – pozwala na opcjonalny wybór źródła pobierania tła:  

 Files – pozwala załadować obraz z dysku w postaci bitmapy lub animacje w 

jednym z formatów obsługiwanych przez MAX-a. 
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 Device – pozwala na wybór z listy urządzeń systemowych, z których można 

pobrać obraz tła. 

2. Animation Synchronization – narzędzia z tego menu służą do sterowania animacją tła: 

 Use Frame – wskazuje początek pobranej animacji. 

 To – wskazuje koniec pobranej animacji. 

 Step – pozwala ustawić parametr określający co która klatka 

w zewnętrznej animacji zostanie pominięta. 

 Start at – określa, od której klatki sceny będzie wyświetlana animacja. 

 Sync Start to Frame – określa początkową klatkę zewnętrznej animacji 

załadowaną jako tło.  

 Start Processing – określa sposób wyświetlania tła przed klatką początkową. 

 End Processing – określa sposób wyświetlania tła po klatce końcowej lub daje 

możliwość zapętlenia animacji. 

3. Aspect Ratio – obejmuje narzędzia pozwalające ustalić proporcje obrazu tła: 

 Match Viewport – rozciąga obraz do rozmiarów okna widokowego. 

 Match Bitmap – obraz tła jest dopasowany do szerokości aktywnego okna i 

wyświetlany zgodnie z proporcjami oryginału. 

 Match Rendering Output – dopasowuje obraz zgodnie z ustawieniami 

renderowania sceny. 

4. Display Background – włącza wyświetlanie tła w oknach widokowych podczas pracy. 

5. Lock Zoom/Pan ( Alt + Ctrl + B ) – blokuje ustawienia tła względem widoku. 

6. Animate Background – włącza wyświetlanie animowanego tła. 

7. Apply Source and Display to – przypisuje tło do wszystkich okien widokowych lub 

tylko do okna aktywnego. 

8. Viewport – pozwala wybrać z listy rozwijanej okno, do którego chcemy przypisać tło. 

Update Background Image ( Alt + Shift + Ctrl + B ) – uaktualnia tło aktywnego okna 

widokowego pobranego z zewnętrznego pliku. 

Reset Background Transform – przywraca pierwotne skalowanie pozycji tła w oknie 

widokowym, jeżeli zostały one zmienione w wyniku: przesuwania, obracania lub oddalania 

widoku. 

Show Transform Gizmo – wyświetla/ukrywa ikonę transformacji przypisaną do Gizma. 

Show Ghosting – włącza/wyłącza obraz pozycji zaznaczonego obiektu w klatkach animacji 

sąsiadujących z bieżącą klatką. 

Show Key Times – włącza/wyłącza wyświetlanie numerów kluczowych klatek na trajektorii 

animacji. 

Shade Selected – pozwala włączać/wyłączać cieniowanie zaznaczonego obiektu w wypadku pracy 

w aktywnym oknie przy uruchomionej  funkcji widoku siatkowego. 

Show Dependencies – włącza/wyłącza podświetlenie obiektów poddawanych aktualnie 

modyfikacjom. 
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Create Camera From View ( Ctrl + C ) – polecenie tworzące nową kamerę, z której obraz 

odpowiada ustawieniu bieżącego okna widokowego. 

Add Default Lights To Scene – umożliwia dodanie dwóch świateł domyślnych do sceny. Funkcja 

działa tylko po uprzednim włączeniu opcji Default Lighting/2 Lights  w oknie konfiguracji widoku. 

Redraw all Views – odświeża wyświetlanie sceny we wszystkich oknach widokowych. 

Active All Maps – polecenie włącza wyświetlanie map i tekstur w aktywnym oknie widokowym 

dla wszystkich używanych w scenie materiałów. 

Deactivate All Maps – dezaktywuje polecenie Active All Maps. 

Update During Spinner Drag – służy do uaktualniania widoków w czasie. 

Adaptive Degradation ( O ) – za pomocą tego polecenie włączamy/wyłączamy opcję wyświetlania 

obiektów jako sześcianów. 

Object Display Culling ( Alt + O ) – włącza/wyłącza funkcję ukrywania pewnej części obiektów. 

Expert Mode ( Ctrl + X ) – włącza/wyłącza tryb ekspercki.   
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IX ROZDZIAŁ -  Menu Create 
 

Zbiór poleceń służących do tworzenia nowych obiektów w scenie i dokonywania na nich 

niektórych operacji. Wszystkie polecenia posiadają ikony w panelu bocznym. 

Standard Primitives – grupa narzędzi do tworzenia podstawowych kształtów 3D. Każde 

z tych narzędzi posiada przypisaną paletą narzędziową zawierającą różne funkcje do określania 

parametrów obiektu i ich właściwości. Są to: 

1. Length – określa długość. 

2. Width – określa szerokość. 

3. Height – określa wysokość. 

4. Radius – określa promień. 

5. Segments – określa liczbę segmentów, na które podzielony jest obiekt. Większa liczba 

segmentów pozwala na precyzyjniejsze modyfikacje i na dokładniejszy rendering. 

6. Length segments – umożliwia podział na segmenty wzdłuż obiektu. 

7. Width segments – umożliwia podział na segmenty wzdłuż szerokości obiektu. 

8. Height segments – umożliwia podział na segmenty wzdłuż wysokości obiektu. 

9. Generate Mapping Coords – generuje współrzędne mapowania UV obiektu. Określa, 

w jaki sposób na obiekcie wyświetlane są mapy i tekstury. 

10. Sides – określa liczbę ścian bocznych w bryłach o symetrii osiowej. 

11. Cap segments – określa liczbę segmentów na dolnej i górnej ściance. 

12. Smooth – pozwala na wygładzanie ścianek. 

13. Slice on – przecina bryłę wzdłuż zdefiniowanej płaszczyzny. 

 

 
 

 

 

 

Obiekty typu Standard Prymityves 

Parametry  

Obiektów 
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Plane – narzędzie służące do tworzenia płaskich, jednostronnych powierzchni. Posiada ono dwie 

niestandardowe funkcje: 

1. Scale – pozwalającą na określenie  współczynnika skalowania podczas renderingu. 

2. Density – pozwalającą na określenie współczynnika zagęszczenia siatki podczas 

renderingu. 

Box – tworzy prostopadłościany. 

Cone – tworzy stożek/stożek ścięty. 

Sphere – tworzy kulę posiadającą powierzchnię opisaną za pomocą kwadratów. 

Geosphere – tworzy kulę posiadającą powierzchnię opisaną za pomocą trójkątów. Narzędzie to 

posiada dwie niestandardowe funkcje: 

1. Hemisphere – tworzącą półkulę. 

2. Base to Pivot – lokalizującą obiekt względem lokalnego układu współrzędnych poprzez 

umieszczenie go w najniższym punkcie siatki. 

Cylinder – tworzy walec. 

Tube – tworzy figurę o kształcie rury prostopadłościennej. 

Torus – tworzy pierścień o kształcie toroidalnym. Narzędzie to posiada trzy niestandardowe 

funkcje: 

1. Radius 1 – tworzy pierścień o określonym promieniu bryły. 

2. Radius 2 – tworzy pierścień o określonym promieniu przekroju.  

3. Twist – tworzy pierścień o określonym kącie  skręcenia kolejnych segmentów. 

Pyramid – tworzy ostrosłup czworokątny. 

Teapot – tworzy figurę o kształcie czajnika. Narzędzie to posiada niestandardowe funkcje 

w polu Teapot parts: 

1. Włączania/wyłączania widoczności: body – korpusu,  

2. Włączania/wyłączania widoczności: handle – uchwytu,  

3. Włączania/wyłączania widoczności: spout  - dziobka,  

4. Włączania/wyłączania widoczności: lid – pokrywki. 

Extender Prymitives – służy do tworzenia grupy obiektów podstawowych brył parametrycznych o 

bardziej złożonej strukturze: 
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1. Hedra – figury o kształcie definiowanym algorytmem matematycznym. 

2. Torus Knot – figury powstającej przez wygięcie okręgu wzdłuż krzywej 

matematycznej. 

3. Chamfer Box – prostopadłościanu o ściętych lub zaokrąglonych krawędziach. 

4. Chamfer Cylinder – walca o ściętych lub zaokrąglonych krawędziach.  

5. Oil Tank – walca z dołączonymi fragmentami sfer do jego obu końców tworzącego 

figurę przypominającą cysternę. Funkcja posiada zmienne parametry: 

 Cap Height – wysokość sfer względem podstaw walca, 

 Blend – wysokość dodatkowych segmentów łączących walec 

z fragmentami sfer i  wygładzających te połączenia. 

6. Capsule – walca z dołączonymi połówkami sfer na obu końcach tworzącego kapsułę. 

7. Spindle – walca z dołączonymi stożkami na obu końcach. Funkcja Blend określa 

wysokość dodatkowych segmentów łączących walec ze stożkami 

i wygładzających te połączenia. 

8. L-Extrusion – wytłoczonej litery L. 

9. Gengon – graniastosłupa o ściętych lub zaokrąglonych krawędziach bocznych. 

10. C-Extrusion – wytłoczonej litery C. 

11. RingWave – pierścienia z pofalowaną krawędzią przestrzenną ( funkcja stosowana do 

przedstawiania fali uderzeniowej po eksplozji ). 

12. Hose – karbowanego walca ( funkcja stosowana do przedstawiania węży ogrodowych, 

amortyzatorów ). 

13. Prism – graniastosłupa o podstawie dowolnego trójkąta, kształtowanego długościami 

jego boków: Side 1 Length, Side 2 Length, Side 3 Length. 

Narzędzie to posiada niestandardowe funkcje: 

Parametry obiektów 
Bryły typu 

Prymityves Extend 
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1. Side Length, Side Width, Side Segments- określanie długości, szerokości i liczby 

segmentów bocznej ściany obiektu. 

2. Front Length, Front Width, Front Segments – określania długości, szerokości 

i liczby segmentów przedniej ściany obiektu. 

3. Back Length, Back Width, Back Segments – określania długości, szerokości 

i liczby segmentów tylnej ściany obiektu. 

4. Fillet, Fillet Segments – określania promienia zaokrąglenia krawędzi i liczby 

segmentów tworzących to zaokrąglenie. 

  

AEC objects 

Zespół narzędzi do tworzenia gotowych obiektów architektonicznych oraz otoczenia tych obiektów. 

 

 
 

 

 

1. Foliage – otwiera bibliotekę z modelami roślin. 

2. Railing – tworzy model poręczy. 

3. Wall  - tworzy ściany budynku. 

4. Pivot Door – tworzy  jedno i dwuskrzydłowe drzwi rozwieralne. 

5. Sliding Door – tworzy drzwi przesuwane. 

6. BiFold Door – tworzy drzwi łamane. 

7. Straight Stair -  tworzy proste schody. 

8. L-Type Stair- tworzy schody w kształcie litery L. 

9. U-Type Stair – tworzy schody w kształcie litery U. 

10. Spiral Stair – tworzy kręte schody. 

11. Awning Window – tworzy okna rozwierane do góry. 

12. Cassement Window – tworzy okna rozwierane w kierunku bocznym. 

13. Fixed Window – tworzy witrynę. 

14. Pivoted Window – tworzy okna rozwierane obrotowo. 

15. Sliding Window – tworzy okna przesuwane. 

Foliage 

Stair 

Railing 

Wall 

Door 
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16. Projected Window – tworzy okna horyzontalne o jednym skrzydle nierozwieralnym i 

dwóch skrzydłach uchylnych harmonijkowo. 

 

Compound  

Grupa narzędzi do tworzenia figur złożonych. Najczęściej do tworzenia takich figur potrzebne są 

przynajmniej dwa wcześniej utworzone obiekty. 

 

 

Boolean - tworzy obiekty stanowiące wynik operacji 

logicznych przeprowadzonych na obiektach 

przestrzennych: 

14. Union – dodaje obiekty. 

15. Intersection -  wyznacza część wspólną. 

16. Subtraction – odejmuje obiekty. 

17. Cut – przycina siatki. 

 

 
 

Shapes – zespół narzędzi służących do tworzenia splajnów, ścieżek typu Path i złożonych płaskich 

kształtów. Za pomocą narzędzi przekształcania i odpowiednich modyfikatorów obiekty te możemy 

zamieniać na obiekty złożone. Edycje obiektów typu Shape dokonujemy poprzez przekształcenie 

ich w obiekty edytowalne. Do podstawowych  narzędzi tworzących kształty zaliczamy: 

 

 

 
 
 

1. Line – tworzy wszelkiego typu linie proste i krzywe. 

2. Rectangle – tworzy czworokąty foremne. 
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3. Section - tworzy obiekty płaskie na podstawie zaznaczonego przekroju obiektów typu 3D. 

4. Arc – rysuje łuki. 

5. Circle – rysuje okręgi. 

6. Donut – rysuje pierścienie. 

7. Elipse – rysuje elipsy. 

8. Helix- rysuje obiekt typu sprężyna w przestrzeni. 

9. NGon – rysuje obiekty typu wielokąt. 

10. Star – tworzy obiekty typu gwiazda. 

11. Text – tworzy obiekty tekstowe. 

Editable Shapes - Edycja kształtów –funkcje obsługujące operacje na kształtach: 

1. Vertex – ( na poziomie wierzchołków ) zmian dokonujemy poprzez dobór odpowiedniego 

typu wierzchołka, przesuwanie wierzchołków oraz deformacje krzywych w wierzchołkach 

typu Bazier za pomocą przypisanych do wierzchołków dźwigni i przy wykorzystaniu 

narzędzi transformacji  oraz  funkcji przesuń i obróć. 

2. Segments – ( na poziomie poszczególnych segmentów pojedynczego spinu ) zmian 

dokonujemy poprzez oddziaływanie różnymi narzędziami na wybrane segmenty. 

3. Spline – zmian dokonujemy poprzez oddziaływanie na cały splajn. 

Gdy dokonamy zmiany statusu splajnu na splajn edytowalny dysponujemy wówczas całą 

gamą narzędzi pozwalających tworzyć nam złożone kształty, wykonywać na nich operacje 

matematyczne oraz różne modyfikacje. Zespół tych narzędzi otwiera się przez włączenie 

panela Modify.  

 

W poniższej tabeli przedstawiono dostępność działania poszczególnych funkcji 

 w zależności od wybranego trybu. 

 

Polecenie Wierzchołek Segment Splajn 

Create Line x x x 

Break x x  

Attach x x x 

Attach Mult. x x x 

Refine x x  

Weld x   

Connect x   

Insert x x x 

Make First x   

Fuse x   

Reverse   x 

Cycle X   

Cross Insert x   

Fillet x   

Chamfer x   

Outline   x 

Boolean   x 

Mirror   x 
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Trim   x 

Extend   x 

Hide x x x 

Unhide all x x x 

Bind x   

Unbind x   

Delete x x x 

Close   x 

Divide  x  

Detach  x x 

Explode   x 

 

Opis najważniejszych funkcji związanych z edycją kształtów: 

1. Attache –dołącza obiekty do wybranego kształtu poprzez: wybranie kształtu, 

wciśnięcie przełącznika Attache i wskazanie dołączanego obiektu. 

2. Attache Mult – pozwala na dołączanie kształtów poprzez wykorzystanie nazwy 

obiektów wybranej z rozwijanej listy. 

3. DeAttache – odłącza wyselekcjonowane elementy kształtu. 

4. Weld – umożliwia spajanie oddalonych od siebie wierzchołków. 

5. Break – przerywa splajn we wskazanym miejscu. 

6. Connect – łączy wierzchołki za pomocą nowotworzonego segmentu. 

7. Make First – odwraca kolejność wierzchołków w otwartych splajnach lub pozwala 

przypisać pierwszy wierzchołek do dowolnego punktu w obiektach zamkniętych. 

8. Chamfer – ścina wskazane wierzchołki. 

9. Fillet – zaokrągla wierzchołki. 

10. Refine – dodaje nowe wierzchołki w miejscu wskazania na splajnie. 

11. Insert – wstawia wierzchołki z możliwością ich przemieszczenia w celu 

dopasowania. 

12. CrossInsert -  wstawia wierzchołki w miejscu przecięcia się dwóch splajnów, 

oddzielnie dla każdego splajnu. 

13. Divide – wstawia wierzchołki poprzez podział segmentu na części. 

14. Delete – usuwa wyselekcjonowane elementy kształtu. 

15. Outline – tworzy obrys splajnu i odsuwa go na określoną odległość. 

16. Boolean –przeprowadza operacje logiczne na kształtach. 

17. Trim - ucina wskazaną część splajnu. 

18. Extend – wydłuża splajny. 

19. Hide -  ukrywa wskazane elementy kształtu. 

Lights – zespół narzędzi do tworzenia różnego typu świateł: 

1. Standard Lights – zakładka zawierająca narzędzia do tworzenia podstawowych źródeł 

światła, obejmująca takie rodzaje światła jak:  

 Target Spotlight – reflektor z określonym kierunkiem świecenia. 



41 

 

 Free Spotlight – reflektor o swobodnym kierunku świecenia. 

 Target Directional – światło równoległe o określonym polu i kierunku 

świecenia. 

 Directional - światło równoległe o określonym polu świecenia. 

 Omni – światło punktowe emitujące we wszystkich kierunkach, porównywalne z 

działaniem żarówki. 

 Skylight- oświetlenie imitujące naturalne oświetlenie dzienne w scenie. 

 

2. Photometric Lights – zakładka grupująca narzędzia służące do tworzenia świateł 

fotometrycznych, których działanie obliczane jest na podstawie zadanych parametrów 

fizycznych światła takich jak: temperatura barwy podawana w Kelvinach, jasność mierzona 

w Kandelach i natężenie w Watach. Są to: 

 Target point – światło punktowe emitujące promienie w kierunku jednego 

punktu. 

 Free Point – światło punktowe emitujące promienie równomiernie we 

wszystkich kierunkach. 

 Target linear – światło z podłużnego emitera obracającego się zgodnie 

z położeniem celu. 

 Free Linear- światło z podłużnego emitera rozchodzące się tak jak wokół 

świetlówki. 

 Target Area – promienie światła rozchodzą się równomierną wiązką 

 z całej powierzchni prostokątnego emitera w kierunku określonego punktu. 

 Presets – otwiera podmenu służące do definiowania światła fotometrycznego. 

3.  DayLight – tworzy animowane światło imitujące ruch słońca po niebie. Narzędzia do 

modyfikacji i sterowania parametrami i ruchem obiektu znajdują się w dwóch grupach:  

Modify i Motion. 

Cameras – zakładka zawierająca narzędzia do tworzenia obiektów typu kamera. Widok 

z obiektywu wybranej kamery pozwala na obserwowanie sceny lub animacji. Dysponujemy 

następującymi  rodzajami kamer: 

1. Free Camera –kamera pozwalająca na skierowanie oka obiektywu w dowolnym kierunku 

podczas poruszania nią. 

2. Target Camera – oko kamery skierowane jest w kierunku określonego punktu - celu. 

Sterowanie kamerą odbywa się poprzez jej obracanie wokół wyznaczonego punktu lub 

poprzez przemieszczanie punktu – celu. 

3. Create Target Camera from View (CTR+C) – polecenie tworzące kamerę typu Target w 

odniesieniu do aktywnego w danej chwili widoku perspektywicznego. Scena skadrowana 

jest w obiektywie tak,  jak wcześniej w oknie widokowym. 

Helpers – zakładka zawierająca narzędzia służące do tworzenia obiektów pomocniczych podczas 

transformacji lub animacji, które nie są widoczne po wyrenderowaniu sceny. Część tych obiektów 

nie posiada żadnych parametrów oprócz współrzędnych geometrycznych. Zaliczamy do nich: 
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Space Warps - zespół narzędzi - obiektów oddziaływujących na inne obiekty za pomocą 

przypisanych im pól siłowych. Pola te służą do odkształcania innych obiektów lub zmiany toru 

ruchu animacji. 
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X ROZDZIAŁ - Menu Modifiers  
 

Menu Modifiers zawiera zespół narzędzi służących do modyfikowania obiektów na poziomie 

edycyjnym.. Wszystkie opisane poniżej modyfikatory znajdują się również w panelu bocznym 

w zakładce Modify. 

Selection – grupa modyfikatorów używanych do selekcjonowania elementów obiektów 

edytowalnych. Modyfikatory te służą do zaznaczania fragmentów obiektów, które poddawane są 

dalszym modyfikacjom za pomocą innych modyfikatorów: 

1. Mesch Select – zaznacza elementy struktury siatki typu Editable Mesh ( wierzchołki, 

krawędzie, ściany trójkątne, ścianki wielokątne, elementy ), które będą następnie 

modyfikowane, umożliwia pobranie informacji o zaznaczonych elementach z innych 

poziomów stosu modyfikatorów ( Get from Other Levels ). 

2. Poly Select – działa podobnie do Mesh Select, z tą różnicą, że zaznacza elementy struktury 

siatki typu Editable Poly ( wierzchołki, krawędzie, brzegi otworów, ścianki, elementy), 

które będą następnie modyfikowane. 

3. Patch Select – działa podobnie jak Mesh Select ale zaznacza elementy struktury 

powierzchni typu Editable Patch (wierzchołki, uchwyty kontrolne, krawędzie, łaty, 

elementy), które będą następnie modyfikowane. 

4. Select Spline – również działa podobnie jak Mesh Select, jednak zaznacza elementy 

struktury siatki typu Editable Spline (wierzchołki, krawędzie, brzegi otworów, ścianki, 

elementy), które będą następnie modyfikowane. 

5. Volume Select – różni się od Mesh Select tym, że do zaznaczania elementów siatki 

wykorzystywana jest bryła o określonym kształcie, np. sześcian – zaznaczane są te 

elementy, które znajdą się w jego obrębie. 

6. FFD Select  - różni się od Mesh  Select tym, że służy wyłącznie do zaznaczania węzłów 

kontrolnych w polach sił typu FFD(Box) i FFD(Cyl). 

7. Select By Channel – modyfikator wykorzystywany do zaznaczania wierzchołków 

zdefiniowanych uprzednio za pomocą Channel Info. 

Patch/Spline Editing – grupa modyfikatorów służących do edycji: ścieżek, splajnów 

i powierzchni sklejanych: 

1. Edit Patch – umożliwia edycję obiektu typu Patch na poziomie elementów jego struktury: 

wierzchołków, uchwytów kontrolnych, krawędzi, łat i elementów. Po przypisaniu tego 

modyfikatora obiekt jest edytowany tak jak powierzchnia typu Editable Patch. 

2. Edit Spline - modyfikator pozwalający na edycję obiektów na poziomie wierzchołków, 

krzywych i splajnów, wyposażony w zespół funkcji pozwalających na przeprowadzanie 

złożonych operacji na splajnach. Funkcje tego narzędzia zostały opisane we wcześniejszym 

rozdziale. 

 

Polecenia edytowania kształtów i poziomy struktury ich występowania: 
 

Polecenie Wierzchołek Segment Splajn 

Create Line x x x 

Break x x  

Attach x x x 

Attach Mult. x x x 
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Refine x x  

Weld x   

Connect x   

Insert x x x 

Make First x   

Fuse x   

Reverse   x 

Cycle x   

Cross Insert x   

Fillet x   

Chamfer x   

Outline   x 

Boolean   x 

Mirror   x 

Trim   x 

Extend   x 

Hide x x x 

Unhide All x x x 

Bind x   

Unbind x   

Delete x x x 

Close   x 

Divide  x  

Detach  x x 

Explode   x 

 

3. CrossSection – łączy ze sobą splajny w obrębie tego samego obiektu Editable Spline, 

tworząc z nich siatkę krzywych, na której można później, używając modyfikatora Surface, 

rozpiąć powierzchnie sklejane. 

4. Surface – tworzy powierzchnię sklejaną, rozpinając łaty na odpowiednio przygotowanej 

siatce krzywych typu Editable Spline ( do jej przygotowania najczęściej wykorzystujemy 

modyfikator CrossSection ). 

5. Delete Patch – usuwa z obiektu typu Editable Patch zaznaczone fragmenty powierzchni. 

6. Delete Spline – usuwa z obiektu typu Editable Spline zaznaczone fragmenty krzywych. 

7. Lathe – tworzy bryłę obrotową z zaznaczonego splajnu, obracając go wokół wybranej osi  

( Direction ) o zadany kąt ( Degrees). 

8. Normalize Spline – wstawia nowe wierzchołki do splajnu w taki sposób, aby wszystkie 

segmenty krzywej miały tę samą długość. 

9. Fillet/Chamfer – zaokrągla ( Fillet) i/lub ścina ( Chamfer ) ostre wierzchołki splajnu. 

10. Trim/Extend – służy do korekcji splajnów, których struktura może sprawiać kłopoty 

podczas edycji. Przycina ( Trim) splajny z zachodzącymi na siebie segmentami lub domyka 

( Extend ) splajny z przerwanymi segmentami. 

11. Renderable Spline – umożliwia renderowanie splajnów, nadając im określoną grubość 

(Thickness). Parametry i opcje tego modyfikatora są takie jak w rolecie Rendering obiektu 

typu Editable Spline. 
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Mesh Editing – zestaw modyfikatorów do edycji obiektów parametrycznych i typu Poly oraz Mesh 

służących do modyfikacji obiektów: 

1. Cap Holes – wstawia nowe ścianki w miejsce otworów w powierzchni obiektu. 

2. Delete Mesh – usuwa zaznaczone fragmenty siatki.  

3. Edit Mesh – modyfikator przypisujący narzędziu parametry obiektu typu Editable Mesh. 

Zamienia obiekt podstawowy na obiekt typu siatka edytowalna. Wyposażony jest w grupę 

narzędzi operujących na Vertex ( wierzchołkach ), Edges ( krawędziach ), Faces 

( płaszczyznach wierzchołkowych ), Polygons ( elementach ), Object ( obiekcie ). 

 

Polecenia edytowania obiektów siatkowych i poziomy struktury ich występowania: 

 

Polecenie Wierzchołek Krawędź Płaszczyzna 

elementarna 

Elementy Obiekt 

Create x  x x x 

Delete x x x x x 

Attach x x x x x 

Detach x  x x x 

Break x     

Divide  x x x x 

Turn  x    

Extrude  x x x x 

Chamfer x x    

Bevel   x x x 

Slice x x x x x 

Cut  x x x x 

Split  x x x x 

Weld x     

Tessellate   x x x 

Explode   x x x 

Remove Isolated 

Vertices 

x x x x x 

Select Open Edges  x    

Create Shape From 

Open Edges 

 x    

View Align x x x x x 

Grid Align x x x x x 

Make Planar x x x x x 

Collapse x x x x x 

Flip   x x x 

Unify   x x x 

Smooth   x x x 

Material ID   x x x 

Vertex Colors x  x x x 

Visibility  x    

 

4. Edit Normals – umożliwia edycję wektorów normalnych siatki – są one wyświetlane 

w postaci niebieskich linii, biegnących z obiektu na zewnątrz. Za pomocą tego modyfikatora 
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można zmieniać kierunki tych wektorów, co wpływa przede wszystkim na sposób 

wygładzania siatki w oknach widokowych i na renderingu. 

5. Edit Poly – umożliwia edycję obiektu siatkowego na poziomie elementów jego struktury: 

wierzchołków, krawędzi, brzegów otworów, ścianek oraz elementów. Po przypisaniu tego 

modyfikatora obiekt jest edytowany tak samo jak powierzchnia typu Editable Poly. 

6. Extrude – modyfikator służący do wytłaczania kształtów i tworzenia z nich obiektu 

siatkowego. 

7. Face Extrude – wytłacza zaznaczone ścianki obiektu typu Mesh na określoną odległość. 

8. Multi Res – umożliwia tworzenie wielu wersji tej samej siatki, zróżnicowanych pod 

względem szczegółowości (liczby ścianek). 

9. Normal Modifier – umożliwia wykonanie dwóch operacji na wektorach normalnych 

obiektu: ujednolicenia (Unify Normals) i odwrócenia (Flip Normals). 

10. Optimize – upraszcza siatkę, redukując liczbę ścianek według kryteriów określonych przez 

jego parametry, jak np. dopuszczalny kąt między ściankami (Face Tresh) lub maksymalna 

długość krawędzi (Max Edge Len). 

11. Smooth - definiuje wygładzanie krawędzi między ściankami. Działa tak jak ustawienia 

w polu Smoothing Groups dla obiektów Editable Mesh i Editable Poly. 

12. STL Check – sprawdza siatkę pod kątem występowania w niej błędów takich jak 

zdublowane ścianki (Double Face) czy otwarte krawędzie (Open Edge). Informacje 

o błędach wyświetlane są w panelu Modify. Można także zaznaczać te fragmenty siatki, 

w których występują błędy ( Select Edges, Select Faces ). 

13. Symmetry – tworzy odbicie lustrzane siatki względem wybranej osi ( Mirror Axis ). Można 

korygować geometrię siatki w przypadku pokrywania się fragmentów obu połówek (Slice 

Along Mirror) oraz zespawać wierzchołki na łączeniach (Weld Seam). 

14. Tessellate – zagęszcza siatkę, dzieląc wszystkie ścianki dodatkowymi krawędziami. 

Pozwala określić, czy ma być dzielony każdy trójkąt czy czworokąt ( Operate On ) oraz 

wybrać miejsca podziału – na krawędziach (Edge) bądź środkach ścianek (Face-Center). 

Parametr Iterations określa liczbę podziałów każdej ścianki. 

15. Vertex Paint – umożliwia malowanie pędzlem po trójwymiarowej siatce. Kolory nakładane 

na obiekt zapamiętywane są w wierzchołkach siatki a pomiędzy wierzchołkami program je 

interpoluje. 

16. Vertex Weld – łączy wszystkie wierzchołki znajdujące się odpowiednio blisko siebie 

w jeden wierzchołek. Działa tak samo jak funkcja Weld w obiektach Editable Mesh 

i Editable Poly. 

Conversion – zestaw modyfikatorów do konwertowania obiektów edytowalnych do potrzebnej 

postaci: 

1. Convert to Mesh – konwertuje obiekt do postaci siatkowej. 

2. Convert to Poly – konwertuje obiekt do postaci typu Poly. 

3. Convert to Patch – konwertuje obiekt do postaci powierzchni sklejanej. 

Animation – zestaw modyfikatorów służących do tworzenia obiektów animowanych i animacji: 

1. Skin – odkształca siatkę obiektu za pomocą innych obiektów. Wykorzystywany jest często 

do animacji siatek za pomocą systemu kości (Bones). Po przypisaniu modyfikatora musimy 
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dodać do listy w panelu Modify kości oddziałujące na obiekt a następnie określić zasięg 

działania każdej z nich ( Envelope Properties ). 

2. Skin Morph – działa w połączeniu z modyfikatorem Skin i pozwala w dokładniejszy sposób 

sterować odkształceniem siatki przez kości. 

3. Skin Wrap – odkształca siatkę obiektu za pomocą innego obiektu umieszczonego wewnątrz 

siatki. Najczęściej stosujemy go po to, aby za pomocą uproszczonej wersji modelu sterować 

wersją bardziej szczegółową i zachować kontrolę nad wszystkimi odkształceniami. 

4. Morpher – służy do tworzenia efektu takiego jak morfing, czyli płynnego przejścia jednego 

obiektu w drugi. Można zdefiniować wiele form pośrednich obiektu 

( Channel List ) i dla każdej z nich określić jej procentowy udział w tworzeniu obiektu 

docelowego. 

5. Flex – symuluje elastyczność ciała podczas ruchu, fragmenty siatki naciągają się 

i falują podczas jej przemieszczania. Parametr Flex określa stopień elastyczności ciała, 

natomiast parametr Strength – siłę sprężystości. W polu Sway decydujemy 

o tym, jak długo ma trwać powrót do stanu spoczynku. 

6. Melt – tworzy efekt roztapiania się postaci. Parametr Amount określa stopień rozpuszczenia. 

Parametr Solidity pozwala wybrać rodzaj substancji w jaką ma się zamienić postać. 

7. Linked XForm – odkształca fragmenty struktury wybranego obiektu za pomocą 

poruszającego się innego obiektu. 

8. Patch Deform – deformuje obiekt za pomocą wybranej ze sceny powierzchni typu Patch. 

Wszelkie zmiany dokonywane na tej powierzchni automatycznie odkształcają obiekt. 

9. Patch Deform (WSM) - działa tak samo jak Modyfikator Patch Deform, jednak odnosi się 

do globalnego układu współrzędnych. Siła oddziaływania Modyfikatora ma wpływ na 

odległość pomiędzy obiektem a powierzchnią typu Patch. 

10. Path Deform – deformuje obiekt za pomocą wskazanej krzywej typu spline (kształt). 

Wszelkie zmiany dokonywane na splajnie odzwierciedlane są automatycznie na obiekcie. 

11. Path Deform (WSM) – działa tak samo jak modyfikator Path Deform. Ponieważ dokonuje 

on deformacji w oparciu o globalny układ współrzędnych siła jego oddziaływania 

uzależniona jest od odległości obiektu od splajnu. 

12. Surf Deform – odkształca obiekty za pomocą wybranej powierzchni. 

13. Surf Deform (WSM) – działa jak Surf Deform, odnosi się tylko do globalnego układu 

współrzędnych. 

14. Spline IK Control – modyfikator wykorzystywany do animacji postaci przy wykorzystaniu 

splajnów i kinematyki odwrotnej. 

15. Attribute Holder – służy do zapisywania zestawu parametrów obiektu z różnych 

poziomów stosu modyfikatorów, co ułatwia edycję ich wartości bez przechodzenia 

pomiędzy tymi poziomami. 

UV Coordinates - zestaw modyfikatorów służących do operacji na Mapowaniach obiektów 

(sposobie przypisywania map renderujących do obiektów): 

1. UVW Map – definiuje współrzędne mapowania obiektu. Mapy i tekstury z edytora 

materiałów (Material Editor) mogą być na obiekt rzutowane m. in. płasko (Planar), 

walcowo (Cylindrical) bądź sferycznie (Spherical). Możliwe jest określenie liczby 

powtórzeń tekstury w poziomie (U Tile) i w pionie (V Tile). 
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2. UVW Mapping Add – współpracuje z narzędziem Channel Info i pojawia się na stosie 

modyfikatorów, kiedy za pomocą tego narzędzia dodamy do obiektu nowy kanał. 

3. UVW Mapping Clear – współpracuje z narzędziem Channel Info i pojawia się na stosie 

modyfikatorów, kiedy za pomocą tego narzędzia usuniemy kanał z obiektu. 

4. UVW XForm – pozwala zmienić parametry mapowania zdefiniowane wcześniej dla 

obiektu. Możemy zmienić liczbę powtórzeń tekstury (Tile), przesuwać teksturę po obiekcie 

(Offset) lub ją obracać (Rotation). 

5. MapScaler (WSM) – pozwala zachować skalę tekstury nałożonej na obiekt, nawet jeżeli 

przeprowadzimy na nim skalowanie lub inne operacje zmieniające jego wielkość. W obrębie 

modyfikatora możemy m.in. określić docelową skalę tekstury (Scale) a także przesunąć ją 

na powierzchni obiektu (U Offset, V Offset ). 

6. Unwrap UVW – umożliwia edycję współrzędnych UV, wyświetlanych w postaci siatki na 

tle tekstury. Operacje na siatce UV wykonujemy w oknie otwieranym za pomocą przycisku 

Edit w panelu Modify. 

7. Projection – pozwala rzutować współrzędne UV z jednego obiektu na drugi, co najczęściej 

wykorzystujemy podczas generowania tzw. map normalnych ( Normal Maps ) dla obiektów 

wykorzystywanych w grach 3D. 

8. Camera Map (WSM) – definiuje współrzędne mapowania obiektu, rzutując na niego 

teksturę lub mapę z bieżącego okna widokowego kamery. Od modyfikatora Camera Map  

różni się tym, że współrzędne mapowania nie są transformowane wraz z obiektem i zawsze 

są zgodne z orientacją kamery. 

9. Camera Map -  definiuje współrzędne mapowania obiektu rzutując na niego teksturę lub 

mapę z bieżącego okna widokowego kamery. Od modyfikatora Camera Map (WSM) różni 

się tym, że współrzędne mapowania są transformowane wraz z obiektem. 

Casche Tools –zespół modyfikatorów służących do przechowywania na dysku skompresowanych 

informacji o animacjach: 

1. Point Cache (WSM) – pozwala zapisać na dysku dane o animacji obiektu  jako dane 

dotyczące przemieszczania się obiektu względem globalnego układu współrzędnych. 

2. Point Cache - pozwala zapisać dane o animacji obiektu jako dane dotyczące 

przemieszczania się obiektu względem lokalnego układu współrzędnych. 

Subdivision Surfaces – zespół modyfikatorów służących do wygładzania obiektów przez 

zagęszczanie siatek: 

1. TurboSmooth – uproszczona wersja modyfikatora MeshSmooth. Posiada znacznie bardziej 

ograniczony zestaw narzędzi i parametrów, z których najważniejszym jest Iterations. 

Parametr określa liczbę podziałów każdej ścianki wykonanych w celu zagęszczenia 

i wygładzenia siatki. 

2. MeshSmooth – wygładza powierzchnię obiektu, wykonując na każdej ściance określoną 

liczbę podziałów za pomocą parametrów Iterations i Smoothness. Umożliwia zdefiniowanie 

niezależnego ustawienia modyfikatora dla renderingu (Render Values), a także operowanie 

wierzchołkami i krawędziami oryginalnej siatki (Subobject Level) w celu dokładniejszego 

sterowania efektem końcowym. 

3. HSDS Modifier – pozwala wygładzać powierzchnię obiektu etapami, tworząc kolejne 

hierarchicznie uporządkowane operacje dzielenia ścianek, dzięki czemu możemy poddawać 

edycji wersje obiektu o zróżnicowanej szczegółowości. 
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Free Form Deformers – zespół modyfikatorów deformujących obiekty za pomocą kratownic. 

Obiekty deformujemy poprzez przesuwanie wierzchołków znajdujących się na kratownicy. 

1. FFD 2x2x2 - modyfikator w kształcie sześcianu z 8 punktami kontrolnymi. 

2. FFD 3x3x3 - modyfikator w kształcie sześcianu z 27 punktami kontrolnymi. 

3. FFD 4x4x4 - modyfikator w kształcie sześcianu z 64 punktami kontrolnymi. 

4. FFD Box – modyfikator w kształcie sześcianu z możliwością dopisania dowolnej liczby 

punktów kontrolnych. 

5. FFD Cyl - modyfikator w kształcie cylindra z możliwością dopisania dowolnej liczby 

punktów kontrolnych. 

Parametric Deformers – zbiór modyfikatorów służących do odkształcania obiektów według 

zadanych algorytmów parametrycznych: 

 

 
 

 

1. Bend - wygina obiekt o określony kąt w określonym kierunku. 

2. Taper – zwęża lub rozszerza obiekt po wybranej osi o zadany współczynnik. 

3. Twist – skręca obiekt o zadany kąt. 

 

Kąt wygięcia 

Kierunek wygięcia 

Ograniczenie 

obszaru 
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4. Noise – deformuje obiekt w sposób losowy poprzez oddziaływanie na jego wierzchołki. 

5. Stretch – wyciąga lub ściska obiekt po wybranej osi, wyposażony jest również 

w funkcję przewężania lub rozszerzania. 

6. Squeeze – modeluje obiekt jak elastyczną substancję za pomocą parametrów:  Axial  Bulge, 

Radial Squeeze. 

7. Push – przemieszcza ścianki na zewnątrz lub do wewnątrz obiektu. 

8. Relax – wygładza kształt obiektu poprzez przemieszczanie i zaokrąglanie wierzchołków. 

9. Ripple – tworzy na powierzchni obiektu fale rozchodzące się koliście. 

10. Wave – tworzy na powierzchni obiektu fale rozchodzące się liniowo. 

11. Skew – pochyla obiekt, przesuwając jego jedną podstawę względem drugiej 

o określoną odległość, w określonym kierunku, względem wybranej osi. 

12. Slice – przecina obiekt płaszczyzną o określonym położeniu i orientacji. Możliwe jest 

zachowanie obydwu uzyskanych obiektów lub usunięcie obiektu sponad płaszczyzny. 

13. Shell – nadaje grubość jednostronnej powierzchni dodając do niej tylne ściany 

i obrzeża. 

14. Spherify – odkształca obiekt  zbliżając jego kształty do parametrów kuli. 

15. Affect Region – pozwala tworzyć wypukłości lub zagłębienia na powierzchni obiektu. 

16. Lattice – tworzy na bazie siatki obiektu kratownicę z modelowalnymi węzłami. 

17. Mirror – tworzy lustrzane odbicie obiektu względem wybranej osi. 

18. Displace – odkształca powierzchnię obiektu na podstawie bitmapy. 

Parametry 

rozciągania 

Parametry 

zniekształcenia 

Parametry 

animacji 
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19. XForm – zapamiętuje transformacje i umieszcza je na liście modyfikatorów. Bez 

zastosowania tego modyfikatora transformacje automatycznie przesuwają się na koniec listy 

modyfikacji. 

20. Preserve – modyfikator starający się zachować pierwotne kształty obiektu 

w kolejnych  modyfikacjach przeprowadzanych na obiekcie. 

21. Substitute - podczas renderingu pozwala zastępować złożone obiekty, widoczne 

w oknach widokowych, prostszymi wersjami. 

22. Phisique - pozwala odkształcać siatkę obiektu za pomocą poruszającego się  szkieletu 

zbudowanego z innych obiektów. Wykorzystuje się go między innymi do animacji postaci. 

Surface – zespół modyfikatorów służących do odkształcania powierzchni obiektów: 

1. Material – pozwala na zmianę numeru identyfikacyjnego przypisanego materiału 

w wybranych powierzchniach obiektu, powodującą zmianę przypisanego materiału. 

2. Material By Element – pozwala różnym elementom obiektu przypisywać różne materiały. 

Materiały przypisywane są w sposób losowy. Możliwe jest sterowanie częstotliwością 

występowania danego materiału na poszczególnych elementach. 

3. Disp Approx – pozwala na mapowanie odkształceń na obiektach parametrycznych 

o wyoblonych powierzchniach np. jak cylinder. 

4. Displaye Map (WSM) – umożliwia dokładne oglądanie efektów mapowania 

w oknach widokowych, zmienia standardowo wyświetlany obiekt na odkształconą wersję. 

NURBS Editing – zespół modyfikatorów wspomagających edycję powierzchni typu NURBS: 

1. Surface Select – pozwala na zaznaczanie fragmentów powierzchni, na których chcemy 

przeprowadzić dalsze modyfikacje. 

2. Surf Deform – pozwala deformować powierzchnie zgodnie z zasadami odkształceń 

powierzchni typu NURBS. 

3. Disp Approx – pozwala na mapowanie odkształceń na obiektach parametrycznych 

o wyoblonych powierzchniach np. jak cylinder. 

Radiosity – zespół modyfikatorów przygotowujących powierzchnie do prawidłowego oświetlania 

metodą Radiosity: 

1. Subdivide – dzieli ścianki powierzchni tak, aby wynikowe podziału zbliżone były do 

trójkątów równobocznych. Działa w lokalnym układzie współrzędnych. 

2. Subdivide (WSM) – dzieli ścianki powierzchni tak, aby wynikowe podziału zbliżone były 

do trójkątów równobocznych. Działa w globalnym układzie współrzędnych. 

Cameras – zawiera jeden modyfikator służący do korygowania perspektywy w kamerze: 

1. Camera Correction – pozwala na ustawienie parametrów kamery tak, aby uchwycić widok 

perspektywy z dwoma punktami zbiegu. 

Dodatkowe funkcje dotyczące modyfikatorów zawarte w panelu bocznym. 

Przypisywanie modyfikatora do obiektu – odbywa się poprzez zaznaczenie obiektu w scenie  

i przypisanie modyfikatora poprzez wybranie go z listy modyfikatorów. 

Usuwanie modyfikatorów ze stosu – odbywa się poprzez wskazanie modyfikatora 

i kliknięcie ikony przedstawiającej kosz, która znajduje się pod oknem stosu modyfikatorów lub 

poprzez zaznaczenie modyfikatora, kliknięcie prawym klawiszem myszy w oknie listy 

modyfikatorów i wybranie opcji DELETE. 
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Zmiana nazwy modyfikatora – odbywa się poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy 

modyfikatora i wybranie z menu kontekstowego opcji Rename i wpisanie nowej nazwy. 

Zmiana kolejności modyfikatorów – odbywa się poprzez zaznaczenie wybranego modyfikatora 

i przeciągnięcie go myszą pod modyfikator pod którym chcemy go umieścić. 

Dezaktywacja działania modyfikatora – odbywa się poprzez kliknięcie na ikonie z żarówką, 

znajdującej się po prawej stronie modyfikatora. 

Kopiowanie i wklejanie modyfikatorów pomiędzy obiektami – odbywa się poprzez wybranie 

modyfikatora z listy modyfikatorów zaznaczonego obiektu, kliknięcie prawym klawiszem myszy na 

wybranym modyfikatorze i wybraniem z menu kontekstowego funkcji Copy. 

Wklejenie modyfikatora do stosu modyfikatorów innego obiektu odbywa się poprzez wybranie 

w scenie obiektu do którego chcemy przypisać modyfikator, kliknięcie prawym klawiszem myszy 

na liście modyfikatorów i wybranie z menu kontekstowego funkcji Paste lub Paste Instance. 

Paste – wkleja modyfikator jako niezależną funkcję. 

Paste Instance – wkleja modyfikator jako zależny klon co oznacza, że wszelkie zmiany 

przeprowadzone na wklejonym modyfikatorze w jednym obiekcie zostaną odzwierciedlone 

w pozostałych obiektach, w które został wklejony za pomocą tego narzędzia dany modyfikator. 

Scalanie modyfikatorów – powoduje, że efekt scalania modyfikatorów przekształcany jest  

w jedną pozycję zachowującą wszystkie formy przekształcenia obiektu. Scalenie modyfikatorów 

powoduje utratę możliwości zmian w zastosowanych wcześniej modyfikatorach, uproszczenie 

struktury obiektów oraz oszczędność wielkości pamięci operacyjnej. Funkcję uruchamiamy poprzez 

włączenie prawym przyciskiem myszy menu kontekstowego modyfikatorów i wybranie funkcji 

Callapse To lub Callapse All. 

Callapse To – scala: modyfikatory w stosie od obiektu źródłowego do zaznaczonego modyfikatora. 

Callapse All – scala: wszystkie modyfikatory z obiektem źródłowym. 

W narzędziach Callapse znajduje się dodatkowo przycisk Hold zachowujący w pamięci 

dotychczasowe ustawienie. Jeżeli jesteś niezadowolony ze scalenia możesz przywrócić poprzednie 

ustawienie przy pomocy funkcji Edit/Fatch.  

W panelu bocznym Utility znajduje się rozbudowane narzędzie Callapse pozwalające na scalanie 

jednocześnie modyfikatorów w wielu obiektach. 

Narzędzia listy modyfikatorów- są to narzędzia umieszczone w postaci Ikon u dołu listy 

modyfikatorów. 

Pin Stack - blokuje listę modyfikatorów aktualnie wyselekcjonowanego obiektu 

Show End Result – włącza/wyłącza wyświetlanie rezultatu oddziaływania modyfikatorów 

znajdujących się na liście powyżej aktualnie zaznaczonego modyfikatora a także tworzy podgląd 

końcowego rezultatu oddziaływania wszystkich modyfikatorów znajdujących się na liście. 

Make Unique – przekształca klony modyfikatora w kopie. 

Remove Modifier from the Stock – usuwa bieżący modyfikator z listy.  

Configure Remove Set – umożliwia tworzenie I wyświetlanie zestawów przycisków dla 

modyfikatorów. 
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XI ROZDZIAŁ – Rendering 

 
Menu zawiera komendy odnoszące się do wizualizacji scen, tworzenia efektów środowiskowych, 

renderowania, kompozycji scen wykonywanych za pomocą Video Post oraz uruchomiania funkcji  

RAM Player. 

Render (F10) – tworzy obraz 2D i animacje na bazie sceny 3D. Zasłania  geometrie sceny poprzez 

zastosowanie odpowiednio ustawionego światła, zastosowanie materiału, ustawienie parametrów 

środowiska takich jak podłoże lub atmosfera. W palecie Render znajduje się 6 zakładek: 

 Common – obejmująca ustawianie parametrów scen filmowych i formatów. 

 

 

 
 

Ustawianie parametrów 

rozdzielczości obrazu 

Wybór ilości renderowanych 

klatek i ilości klatek na sekundę 

Nazwa pliku,  

do którego  zapisujemy sceny filmowe 

Wybór widocznych  

składników sceny 
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 Renderer Scene – sposób wizualizacji mapowania i cienia. 

 

 

 

 

 

Włączanie/wyłączanie funkcji 

mapowania, cienia, 

załamania światła, odbicia 

Włączenie/wyłączenie efektu 

rozmycia ruchu obiektu 

Włączenie/wyłączenie efektu 

rozmycia ruchu obrazu 
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 Advanced lighting – pozwala na dobór odpowiedniego typu oświetlenia dla renderowanych 

scen 

 

 

 

 
 

 Render elements – wybór obiektów renderowalnych w tworzonej scenie. 

 Ray traycer – ustawianie parametrów śledzenia promieni. 

 

Wybór rodzaju oświetlenia 

Parametry oświetlenia 
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Environment (8) – wyświetla panel służący do ustawiania efektów atmosferycznych i efektów 

podłoża. Pozwala na dołączenie mapy tła. 

 

 
 

Effects – panel wykorzystywany do: wyznaczania efektów renderingu plug-in, stosowania 

przetwarzania obrazu bez użycia Video Post, interaktywnego dostosowywania i przeglądu efektów, 

animowania parametrów i odnoszenia do obiektów sceny. 

Advanced Lighting – narzędzia ustawiania zaawansowanych parametrów oświetlenia 

1. Light Tracer – zapewnia cienie o łagodnych narożnikach i color bleeding w scenach 

z jaskrawym światłem takich jak sceny zewnętrzne. W przeciwieństwie do radiosity, Light 

Tracer nie uczestniczy w tworzeniu fizycznie dokładnych modeli i może być łatwiejszy do 

ustawienia. 

2. Radiosity – jest techniką obliczania światła pośredniego. W szczególności radiosity oblicza 

wzajemne odbicie światła rozproszonego pomiędzy wszystkimi powierzchniami w scenie. 

Aby dokonać takich obliczeń funkcja radiosity bierze pod uwagę parametry ustawionego 

światła, zastosowanych materiałów i dokonanych ustawień. 

3. Exposure Control – sterowniki naświetlania dostosowujące poziomy mocy wyjściowej 

i zakres kolorów renderingu, również w przypadku naświetlania filmu. Stosowane są 

głównie w przypadku renderowania z użyciem narzędzia radiosity. 

4. Lighting Analysis – stosowane do oznaczania poziomów światła, analizy danych, 

tworzenia raportów. 

Render to Texture (0) – rozwijana paleta sterowników służących do wypalania tektury 

poszczególnych obiektów. Pozwala na wybór map channel dla tekstury, elementów do 

Dołączanie mapy tła 

Dołączanie  

efektów specjalnych 

środowiska 

Zmiana koloru tła 
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renderowania oraz wymiaru a także na generowanie nazw plików sterowników i wyznaczanie 

formatu elementów renderowanej tekstury. 

Raytracer Settings – rozwijana paleta sterowników obliczania torów promieni w układzie 

optycznym. 

Raytrace Global Include/Exclude – sterownik pozwalający na określenie, który obiekt w scenie 

zostanie uwidoczniony przez Raytracera a który nie.  

Mental Ray Message Window – wyświetla informacje o logowaniu generowane przez Mental ray 

renderer. 

Activeshade Floater – służy do tworzenia renderowania Active Sahde w jego własnym oknie. 

W danym czasie widoczne jest tylko jedno okno ActiveShade. 

Activeshade Viewport – tworzy rendering ActiveShade który jest dokowany w oknie. W danym 

czasie może być wyświetlany tylko jeden rendering Active Shade. 

Material editor (M) – udostępnia funkcje do tworzenia materiałów i map. Materiały nadają scenie 

większy realizm i określają jak obiekt odbija lub transmituje światło.  

Material/Map Browser – umożliwia wybór materiału, mapy lub Mantal ray shader. 

Video Post – udostępnia złożone rozwiązania renderujące dla różnych potrzeb, w tym bieżącą 

scenę, obrazy bitmapowe, funkcje procesu obrazu itd. 

Show Last Rendering – wyświetla ostatnio renderowany obraz. Jeżeli nie ma jeszcze żadnego 

renderowanego obrazu, komenda ta jest niedostępna.  

Panorama Exporter – pozwala tworzyć i oglądać 360 stopniowe panoramy sferyczne. 

Print Size Wizard – stosowany do wydruku renderowanego obrazu. Pozwala określić wymiar, 

rozdzielczość i orientację drukowanego obrazu. Pokazuje również przybliżony nieskompresowany 

rozmiar pliku obrazkowego. 

RAM Player – pozwala załadować sekwencję ramkową do RAM i wyświetlić ją znowu 

w wybranych wielkościach  ramki. RAM Player  posiada kanał A i kanał B. Dwie różne sekwencje 

można załadować do tych kanałów a później wyświetlić je równocześnie  w celu ich porównania. 
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XII ROZDZIAŁ – Customize 
 

Menu Customize zawiera komendy służące do indywidualizacji interfejsu użytkownika programu 

3ds Max. 

Customize User Interface – pozwala na tworzenie całkowicie indywidualnego interfejsu 

użytkownika; tworzenie skrótów klawiszowych, modyfikowanie pływających paneli, dodawanie 

i odejmowanie narzędzi od pasków narzędziowych, ustawianie kolorów znaczników, tła, kursora. 

Load Custom UI Scheme – pozwala wybrać plik bazowy z indywidualnymi ustawieniami 

interfejsu użytkownika indywidualnymi ustawieniami interfejsu dokonanymi przez użytkownika, 

który chcemy załadować 

Save Custom UI Scheme – pozwala zapamiętać ustawienia preferencji użytkownika w pliku 

bazowym. 

Revert To Startup LayOut – załadowuje automatycznie  _startup.ui, który przywraca interfejs 

użytkownika do jego ustawień startowych. 

 

Custom UI And Defaults Switcher: 

Show UI – pozwala na dodanie lub usunięcie poszczególnych funkcji w interfejsie użytkownika: 

1. Show Command Panel – obsługuje 6 paneli kształtujących modelowanie w 3ds max-ie. 

2. Show Floating Toolbars – obsługuje 3 pływające paski narzędzi: Axis Constrainta Toolbar, 

Layers Toolbars i Extras Toolbars. 

3. Show main Toolbar (Alt + 6) – obsługuje szybkodostępne narzędzia i dialogi  służące do 

przeprowadzania  wielu podstawowych operacji w programie. 

4. Show Track Bar – obsługuje wykres czasowy pokazujacy ilość scen ( lub odpowiednio 

jednostek wyświetlania ). Stanowi alternatywę dla Track View w przypadku kluczy ruchu, 

kopiowania, kasowania i  cech kluczy zmiennych  

Lock UI LayOut (Alt + O) – uaktywnienie tej komendy powoduje zablokowanie możliwości 

modyfikacji  ustawień interfejsu użytkownika drogą przeciągania elementów. 

Configure Paths – umożliwia przypisywanie ścieżek do umiejscowienia różnych rodzajów plików. 

Komenda ta pomaga organizować sceny, obrazy, backup-y, wtrącenia itp podczas dodawania 

nowych folderów. 

Units Setup – umożliwia wybór jednostek pomiędzy jednostkami ogólnymi a standardowymi 

(stopami i calami lub metrycznymi).Pozwala też na tworzenie jednostek indywidualnych. 

Grid And Snap Settings – obsługuje ustawienia parametrów siatek konstrukcyjnych oraz służy do 

aktywacji/dezaktywacji działania punktów przyciągania. 

Viewport Configuration – udostępnia opcje konfiguracji okna poprzez panele:  

1. Rendering Method – służy do ustawiania metody renderingu w odniesieniu do bieżącego 

okna lub wszystkich okien. 

2. Viewport Layout -  określa sposób podziału okien i wyznacza rodzaje widoków dla 

każdego okna . 

3. Safe Frames – umożliwia wybór jednej z predefiniowanych prostokątnych ramek bieżącego 

okna oraz dostosowanie jego parametrów. 

4. Adaptive Degradation Options –  pozwala na dostosowanie metod odrysowywania okna 

adaptowanego . Ustawienia adaptacyjne są zapamiętywane w pliku .max. 
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5. Regions – służy do określania rozmiarów prostokątnych brakujących selekcji dla Blowup 

Regions i Sub Regions oraz parametrów ustawiania okna wirtualnego. Region selekcji 

prostokątnej pojawia się podczas  renderowania za pomocą Blowup lub Region wybranym 

z Render Type List. Rozmiar regionu można zmieniać metodą przeciągania uchwytu. Panel 

Regions umożliwia określenie współrzędnych czterech narożników regionu ( w pixelach) 

w opcjach Blowup Region i Sub Region oraz  zadanie parametrów opcji Virtual Viewport: 

Zoom, X Offset i Y Offset. 

Plug-In Manager –pozwala dynamicznie zarządzać wtrąceniami plug-ins bez konieczności 

inicjalizacji.  

Preferences – oferuje wiele opcji wyświetlania i pracy programu 3ds max w zakładkach 

tematycznych:  

1. General Preferences – ustawia opcje interfejsu użytkownika i opcje bezpośredniego 

dostępu. 

2. Files Preferences – służy do ustawiania opcji operacji na pliku oraz do wyboru programu 

do archiwizacji. 

3. Viewport Preferences- pozwala na ustawianie opcji wyświetlania okna i zachowań. 

4. Gamma Preferences – służy do ustawiania wartości Gamma dla obrazów wchodzących 

i wychodzących i dla wyświetlania monitora. 

5. Rendering Preferences –  służy do ustawiania opcji renderingu takich jak brakujący kolor 

otaczającego światła w scenach renderowanych. Różnorodność wyborów zapewnia 

możliwość ponownego wyznaczenia  parametrów renderowania stosowanych do renderingu 

produkcyjnego i szkicowego. 

6. Animation Preferences – służy do ustawiania opcji dotyczących animacji, w tym 

wyświetlania animowanych obiektów w oknach ramkowych, wyznaczania plug-ins’ów 

dźwięku i brakujących sterowników. 

7. Inverse Kinematics References – służy do ustawiania opcji Applied IK i Interactive IK. 

Interactive IK pozwala określić parametry prędkości a Applied IK parametry dokładności. 

8. Gizmos Preferences – służy do ustawiania wyświetlania i zachowań Transform Gizmos. 

9. MAXScript Preferences – służy do ustawiania żądanych parametrów MaxScript 

i Macro Recorder, umożliwia lub uniemożliwia autoładowanie skryptów, ustawianie  

wymiaru początkowego wypełnienia, zmianę stylu i rozmiaru czcionek stosowanych 

w edytorze MAXScriprt oraz zarządza wszystkimi ustawieniami Macro Recorder. 

10. Radiosity Preferences –  służy do ustawiania opcji Radiosity Solution.  

11. Mental Ray Preferences – uruchamia opcje w grupach: 

 General – uruchomienie tej opcji udostępnia właściwości, które pomagają 

w renderowaniu mental ray, natomiast wyłączenie opcji powoduje, że właściwości  

nie pojawiają się w interfejsie. 

 Rendering : 

i. Show Brackets on CurrentBuckets – wyświetla białe nawiasy selekcyjne 

w narożnikach renderowanej bieżącej komory. 

ii. Clear Frame Window Before Render – włączenie opcji powoduje, że przed 

renderowaniem  renderowane okno ramkowe przybiera szary cień poprzez 

czyszczenie każdej innej linii skanowania. 
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 Messages : 

i. Open Message Window on Error – gdy Mental ray renderer wykryje błąd, 

generuje on informacje o tym błędzie. Gdy opcja jest włączona wówczas  

wyświetla się okno informacyjne Messages Window z tą informacją. 

ii. Show/Log Information Messages – włączony, wyświetla wiadomości 

informacyjne w oknie informacyjnym. 

iii. Show/Log Progress Messages – wyświetla informacje progresowe 

w oknie informacyjnym. 

iv. Log Debug Messages ( to file ) – wpisuje informacje uruchamiające 

program do pliku logowania, jeżeli jest on określony. Informacje te nie są 

nigdy wyświetlane w oknie informacyjnym, gdyż  generowana jest tak duża 

ich ilość, że mogłaby ona utrudnić odczyt w oknie. 

v. Write Messages to Files – włączona, generuje plik logowania typu Mental 

ray. 

 


