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1. Schematic View

A mesura que treballem en un projecte, les escenes es compliquen, cada vegada

intervenen ja no solament més personatges, escenaris i altres objectes, sinó

que també augmenten els modificadors, els materials, els controladors, etc.

És en aquest moment quan usar Schematic�View ens pot ser de gran utilitat.

Mitjançant aquesta vista d'esquema, tot allò que té relació amb l'escena es

mostra en forma de rectangle lligat jeràrquicament a allò que hi correspon.

Tots els rectangles que componen aquesta vista tenen les mateixes mesures i

estan identificats per colors, amb la qual cosa és molt senzill trobar i seleccio-

nar allò que ens convingui. En seleccionar qualsevol element en aquesta vista

queda automàticament seleccionat en l'escenari. Tanmateix, Schematic�View

no serveix únicament per a seleccionar objectes de l'escenari. Des d'aquesta

finestra tenim accés a múltiples possibilitats: reorganitzar i eliminar objectes,

copiar modificadors i materials, o fer vinculacions entre dos o més objectes

en són algunes.

1.1. Reorganitzar i copiar

Podem accedir a aquesta vista des de la icona específica que hi ha en la barra

d'eines principal o des del menú Graph�Editors�\�New�Schematic�View.

En activar la vista esquemàtica s'obre una finestra independent que ens mostra

tot el que tenim en l'escena i la manera en què els diferents elements estan

interrelacionats. Una vegada oberta la vista d'esquema, si fem clic en la primera

icona de la zona superior de la barra d'eines de Schematic�View s'obrirà una

altra finestra flotant, Display, amb la qual podem fer, activant o desactivant

el botó corresponent, que es mostrin o deixin de mostrar-se alguns elements

a la finestra de vista d'esquema i així tenir accés només al que ens interessi

localitzar.
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La finestra Display mostra els elements ordenats per colors, els quals tenen la

seva correspondència amb els colors mostrats a Schematic�View. En el cas dels

controladors permet, a més, que seleccionem a què afecta el controlador que

volem visualitzar. Això és possible mitjançant els tres botons inferiors identi-

ficats amb les lletres P, R i S, que tenen la seva correspondència en els contro-

ladors de posició, de rotació i d'escala.

Pel que fa a organització de jerarquies, en la vista esquemàtica, és molt fàcil

veure quins elements disposen de modificadors, el material que tenen assignat

o quins controladors tenen incorporats, ja que tot això apareix desplegat en

una relació de dependència des de l'objecte pare. Perquè no molestin visual-

ment hi ha l'opció de fer un plegat d'elements fent clic en la fletxa que apunta

cap amunt sobre el requadre de cada un dels elements.

Encara que les possibilitats de la vista esquemàtica són moltes, en el nostre

cas ens centrarem en les possibilitats que ofereix per a canviar jerarquies i

copiar elements d'un objecte a un altre. A més d'això, veurem les possibilitats

d'organitzar la vinculació d'elements d'una manera molt simple i visual.
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Ja s'ha esmentat que des d'aquesta finestra podem canviar l'ordre jeràrquic

dels elements i efectuar connexions noves entre ells. Per a això hem d'activar

el botó Connect. De la mateixa manera que podem connectar elements mit-

jançant Connect, podem desvincular-los mitjançant el botó d'eliminació de la

connexió que es troba just al costat.

La manera de connectar o desconnectar dos elements és idèntica a la manera

d'usar les eines Select�and�Link i Unlink�Selection de la barra d'eines principal

del programa, és a dir, una vegada escollida l'eina hem de seleccionar primer

l'objecte o objectes que quedaran com a objectes dependents i, posteriorment,

seleccionar l'objecte del qual dependran.

A més de la vinculació jeràrquica, una altra de les operacions més usuals que

es fa des d'aquest tauler és la de copiar un material o un modificador, els quals

ja s'han aplicat a un altre objecte de l'escena anteriorment. Per a això, amb

l'eina Connect activa, és necessari seleccionar primer el node del material, del

modificador o del controlador corresponent i arrossegar-lo a sobre de l'objecte

que ens convingui. En fer-ho, el MAX ens indicarà si volem copiar l'element

o si preferim que sigui una instància o una referència.

Ja hem dit que si volem copiar un controlador hem d'usar el mateix mètode;

tanmateix, si únicament volem connectar un paràmetre d'aquest controlador,

hem de fer clic amb el botó secundari del ratolí sobre el nom del controlador

del qual volem copiar el paràmetre i, en el menú contextual, escollir l'opció

Wire�Parameter. Això farà aparèixer un menú contextual des del qual podrem

indicar el paràmetre que volem copiar. A continuació podrem enganxar-lo a

l'objecte que ens interessi.
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1.2. Organitzar els vincles

Si heu estat provant com funciona la vista esquemàtica al mateix temps que

estàveu llegint, us haureu adonat que els rectangles (els nodes) es poden can-

viar de posició lliurement i així permeten que l'organització de la vista sigui

completament personalitzada. Això és el que ens permetrà fer el que ja anun-

ciàvem abans: vincular elements d'una manera molt simple i visual.

Obriu l'arxiu ampolla.max que trobareu en la carpeta de recursos_MAX. Fixeu-

vos que, a simple vista, es tracta d'una ampolla però que, tanmateix, a dins

s'ha col·locat un bípede per a poder animar-la de manera similar a com ho

faríem amb un personatge qualsevol. Si aneu al tauler Modify veureu que conté

el modificador Skin i que bípede i malla ja estan vinculats. Si continuem ob-

servant aquest arxiu i aneu a l'editor de materials veureu que té un material

estàndard assignat. Baixeu l'opacitat del material esmentat a fi que en la fi-

nestra de perspectiva es pugui veure el bípede que està situat dins de la malla.

Quan us sembli que ja visualitzeu bé la malla feu una renderització ràpida

de la finestra de frontal i, usant la icona de disc que hi ha en la finestra de

renderització, deseu la imatge esmentada en el vostre ordinador.

Ara obriu Schematic�View i aneu al menú Options�\�Preferences. Això us obrirà

el quadre de diàleg de la vista d'esquema. En l'apartat Background�Image ac-

tiveu la casella de verificació Show�Image i la de Lock�Zoom�\�Pan. D'aquesta

manera, imatge i nodes s'augmentaran i reduiran conjuntament. A continua-

ció feu clic en el botó None per a poder incorporar la imatge que acabeu de

desar. En el moment que accepteu aquesta imatge, quedarà incorporada com

a fons de pantalla de la vista d'esquema.
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Quan s'incorpora una imatge de fons, sobretot si es tracta d'un element petit

com és aquest cas, sol passar que la reixeta acabi molestant. Podem ocultar la

reixeta des del mateix quadre de preferències desactivant la casella Show�Grid

en l'apartat del mateix nom.

Ara ja podeu reposicionar els nodes de manera que vegeu clarament com

s'enllacen i si us pot interessar variar-ne les dependències.
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2. Reciclatge d'animacions

2.1. Capes d'animació

A hores d'ara ja sabem que realitzar una bona animació (fer caminar un per-

sonatge, fer saltar un conill o, simplement, fer rebotar una ampolla al terra)

requereix unes quantes hores de feina. Tenint en compte això, el fet de poder

reciclar aquests moviments que ens han costat tant és una opció molt interes-

sant.

MAX ofereix la possibilitat de fer-ho mitjançant el que anomena capes

d'animació (animation�layers). Aquestes capes estan disponibles des de fa unes

quantes versions del programa, però fins a la versió 9 només es podien inclou-

re bípedes. Amb les versions actuals podem desar qualsevol moviment, per in-

significant que sigui, com un arxiu independent que després podrem tornar a

aplicar tantes vegades i a tants objectes com vulguem. Aquesta tècnica de reci-

clatge habitualment es coneix per retargeting i té una aplicació bastant simple.

Es tracta d'una manera molt interessant de fer canvis globals en les animaci-

ons, ja que permet fer moltes combinacions de moviments d'una manera fàcil,

i obtenir resultats que d'una altra manera comportarien haver de tornar a fer

tota l'animació de nou. Així, per exemple, podem afegir una capa a un cicle de

moviment i una altra en què l'objecte estigui doblegat i el resultat obtingut pot

variar, depenent dels paràmetres introduïts, des d'un objecte que es desplaça

ajupit fins un objecte que es va aixecant a mesura que avança la línia de temps

per posteriorment tornar-se a ajupir. Tot això, a més, fent que els moviments

originals es mantinguin intactes, amb la qual cosa poden ser completament

reaprofitables.

La visualització de les capes es pot activar o desactivar i es pot fer que es mos-

trin de manera individual o com una combinació de l'animació; per tant, per-

met sempre que els fotogrames clau de qualsevol capa es puguin moure, can-

viar o eliminar de manera independent al conjunt de l'animació.

En el cas de treballar amb bípedes, és possible mantenir-ne les restriccions

de moviment a la capa base (base�layer) alhora que podem crear l'animació

en capes superiors i reorientar un objecte utilitzant un altre objecte com a

referència.

Obriu l'arxiu ninot_neu.max que hi ha a la carpeta de recursos. Observeu que

es tracta d'un simple ninot de neu al qual aplicarem moviment.
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Seleccioneu el ninot i, per mitjà del menú Animation > Animation�layers,

obriu la finestra de capes d'animació. A continuació, feu clic a la primera icona

d'aquesta barra d'eines a fi de poder activar-la.

Situeu-vos en el visor Left, activeu Animation�layers i cliqueu al botó Enable

animation�layers. A la finestra d'activació de les capes, seleccioneu una capa

de controls de la pista de posició.

Activeu AutoKey, situeu el cursor de la línia de temps en l'últim fotograma i

desplaceu el ninot de neu horitzontalment cap a l'esquerra. Això, com sabeu,

farà que el moviment quedi incorporat al ninot. Després de comprovar que

s'han creat les Keys corresponents desactiveu AutoKey.

Aneu a la finestra de capes d'animació i poseu el valor de la capa a 0. Compro-

veu, movent el cursor per la línia de temps, que pel simple fet d'haver col·locat

aquest valor a 0 el ninot roman completament quiet durant tot el temps de

l'animació.

A continuació, afegiu una nova capa d'animació amb el signe de sumar que

hi ha a la barra d'eines d'Animation� layers. A la finestra que us apareixerà

indiqueu que voleu duplicar els tipus de controladors actius, Duplicate�the

active�controller�type.
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Això crearà una nova capa d'animació amb les mateixes característiques que

l'anterior, és a dir, amb el controlador de posició com a punt de referència.

Activeu AutoKey, situeu el cursor sobre l'últim fotograma de la línia de temps i

en aquest cas desplaceu el ninot de neu verticalment. A continuació, desacti-

veu AutoKey i, una vegada fet això, torneu a posar el valor de Base�layer a 100.

Si proveu ara l'animació veureu que les dues capes creen un únic resultat: el

ninot es mou diagonalment des del terra cap amunt fins a assolir els valors mà-

xims establerts tant en la distància (establerta a la capa base) com en l'alçària

(establerta en AnimLayer01).

A continuació activeu novament AutoKey i seleccioneu la capa que té el mo-

viment vertical. Situeu el cursor en el fotograma inicial i establiu un valor

igual a 0. Ara situeu el cursor a sobre del fotograma 25, que és el del centre

de l'animació, i marqueu un valor de 100. Per finalitzar situeu-vos a sobre de

l'últim fotograma i establiu el valor novament a 0. Si comproveu el resultat

veureu que el ninot fa un salt.

També podreu observar que, si varieu el valor del fotograma 25, el salt serà

més o menys elevat. De la mateixa manera, si establiu valors negatius per a

aquest valor ja no serà un salt sinó que el ninot es desplaçarà cap avall per

tornar a pujar.
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2.2. Motion mixer

Si Animation�layers permet treballar en capes d'animació, Motion�mixer és

un mòdul no lineal d'edició d'animacions que ens permet tractar en un únic

arxiu tots els elements de dos o més arxius amb els respectius fotogrames clau

d'animació. A més, permet que puguem variar els tracks interns i reassignar

canals interns de l'arxiu original a altres canals en l'arxiu resultant. Això sig-

nifica que, per exemple, podem intercanviar els canals de control de la posició

de manera que en l'arxiu resultant el canal de la posició sobre l'eix de la x sigui

el que en l'arxiu d'origen era el de l'eix de la z, o que aquest canal x prengui

els valors dels fotogrames clau de la rotació de l'eix de la y de l'arxiu origen.

A més de tot això, per mitjà de la seva interfície, podem escalar la durada d'una

animació, combinar accions, crear transicions entre si, accelerar o alentir un

tram d'animació, carregar una mateixa animació amb els controladors canviats

en cada tram, etc., i tot això generarà un nou arxiu de MAX al qual podrem

extreure novament l'animació com a arxiu independent per tal de poder-lo

tractar així i, per tant, ser susceptible de continuar interaccionant sobre el

resultat en treballs i projectes posteriors.

Com ja s'ha insinuat en el paràgraf anterior, per a poder treballar Motion mixer

necessitem arxius d'animació. No hem de confondre aquest tipus d'arxius amb

arxius d'extensió pròpia de MAX (.max), sinó que es tracta d'un altre tipus

d'arxius que exportarem per mitjà de MAX per tornar a importar-los des de la

interfície de Motion mixer.

Aquests arxius tenen l'extensió .xaf, la qual cosa es correspon amb XML ani-

mation file. Aquesta extensió és relativament nova en MAX, ja que fins que no

aparegué només era possible desar animacions de bípedes (bip), amb la qual
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cosa no era possible seguir el procés que s'explicarà a continuació, ja que Mo-

tion mixer únicament permetia dur a terme aquest procés entre bípedes creats

en MAX.

Després de tot el que hem dit fins ara, el primer que hem de fer per po-

der començar a treballar és obtenir els arxius xaf. Així doncs, obriu l'arxiu

ninot_roda.max que hi ha a la carpeta de recursos. Observeu que es tracta d'una

animació del mateix ninot que ja heu treballat anteriorment, que en aquest

cas fa una rotació de 360° sobre el seu eix vertical. Observeu també que aques-

ta rotació no efectua cap tipus d'acceleració, de manera que resulta més aviat

avorrida i amb molt poc interès narratiu. Aquest és un dels aspectes que vari-

arem des de Motion mixer.

Seleccioneu el ninot de neu de l'escenari i aneu al menú File > Save�motion.

Això us farà aparèixer un quadre de diàleg per mitjà del qual podreu indicar

el lloc on voleu desar l'arxiu d'animació. És important que us fixeu en dues

coses: d'una banda, que es tracta d'un tipus d'arxiu xaf, tal com ja hem co-

mentat anteriorment i, de l'altra, que en el quadre de diàleg de Save�motion

les caselles de verificació del que es desarà siguin actives i es corresponguin

amb el que realment volem desar. En el cas de la imatge següent s'ha desacti-

vat l'opció Segment perquè volem exportar els cinquanta fotogrames que té

aquesta animació.
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Una vegada guardat aquest arxiu, tanqueu l'arxiu max i obriu l'arxiu

ninot_vaive.max que hi ha a la carpeta de recursos. Novament, es tracta del

mateix ninot de neu, però aquesta vegada es desplaça cap endavant i es mou

fent vaivé en aturar-se. Fixeu-vos que fins al fotograma quaranta roman com-

pletament estàtic. Eliminem aquests fotogrames en el procés de desar l'arxiu

d'animació.

Aneu novament al menú File > Save� motion i guardeu l'animació amb

l'extensió xaf. Abans d'acabar el procés de salvament és important que obser-

veu diverses coses.

Per poder eliminar els fotogrames amb contingut estàtic heu d'activar, en el

quadre de diàleg de Save�motion, la casella de verificació Segment. Això farà

actives les caselles d'introducció del rang que voleu introduir.

Tot i que és evident que en les caselles dels valors del rang en podem especifi-

car un de completament personalitzat, és important que observeu que a més

d'aquestes dues caselles s'han activat també dos petits botons. El primer, amb

una icona d'un rellotge, i el segon, amb una icona d'un personatge. Observeu

que, si cliqueu a la icona del rellotge, apareixen automàticament els valors 0 i

150. Per contra, si feu clic en el del personatge us apareixen els valors 40 i 95.

Aquesta diferència entre les dues formes de selecció es deu al fet que la icona de

rellotge especifica tot el rang de l'escena i la del personatge retalla de manera

automàtica els fotogrames en què hi ha variació de moviment d'aquest perso-

natge. Es tracta d'una manera ràpida de definir el rang que volem exportar.

En aquest cas establirem un rang personalitzat, així doncs, introduïu el rang

de fotogrames en 40 i 150, d'aquesta manera eliminarem el temps estàtic de

l'inici, però conservarem el del final de l'animació.
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Bé, ara ja estem en condicions de començar a barrejar les nostres animacions.

Així doncs, obriu l'arxiu ninot_quiet.max, que hi ha a la carpeta de recursos, i

aneu al menú Graph�editors > Motion�mixer perquè s'obri la finestra especí-

fica d'aquest mòdul d'edició. Una vegada oberta aquesta finestra, cliqueu a la

primera icona per incorporar a la línia de Motion mixer el ninot que hi ha en

l'escena actual.

Encara que no sigui el cas, ja que a l'escenari només hi ha un objecte, en cli-

car sobre el botó Add�max�objects us apareixerà un quadre de diàleg en què

podreu escollir el que us interessi incorporar de tot el que hi ha en l'escena.

En aquest cas n'hi haurà prou que seleccioneu l'únic element que hi ha a la

llista i accepteu el quadre de diàleg.

A continuació, en la interfície de Motion mixer us apareixerà una franja de color

gris clar. Aquesta franja indica que s'ha incorporat una pista específica per a

aquest objecte Motion mixer. Feu-hi clic al damunt amb el botó secundari del

ratolí i del menú contextual escolliu New�clips > From�files.
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Del quadre de diàleg emergent escolliu l'arxiu ninot_roda.xaf i cliqueu al botó

Load�motion. Us apareixerà un nou element en què s'indica que encara no s'ha

creat el mapa de l'animació. Indiqueu que voleu crear-lo, ja que, altrament,

no s'incorporarà res a la pista creada a Motion mixer.

Els mapes d'animació es creen per mitjà d'una interfície, que us apareixerà en

indicar Sí en el quadre anterior, en què haureu d'adjudicar cada controlador

de l'objecte de l'escenari amb el controlador respectiu de l'arxiu d'animació.

Aquesta interfície és, al principi d'utilitzar-la, una mica incòmoda a causa de les

nombroses possibilitats que té. Val la pena passar unes quantes hores provant

com funcionen els diversos apartats, ja que del que fem aquí dependrà que

l'animació que incorporem funcioni bé o no.
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Una vegada oberta la interfície de Map�animations desplegueu, en cas que no

ho hàgiu fet ja, l'apartat Map�track�to�track. Observareu que conté tres grans

apartats, dos de laterals i un de central. El tauler situat al costat esquerre fa re-

ferència a l'objecte de l'escena actual, el de la dreta pren les dades de l'arxiu xaf

que volem incorporar. En el tauler central es mostraran els paràmetres com-

partits que indiquem.

La forma de funcionament és relativament senzilla, n'hi ha prou de seleccionar

els elements que volem relacionar i fer clic al botó d'afegir (que és la fletxa que

apunta cap a endins). Si volem eliminar alguna relació que hàgim establert per

error ho podem fer per mitjà de la fletxa que apunta cap a l'esquerra.

És important dir que els elements que es poden afegir d'un costat a un altre

no són pròpiament els objectes, sinó els controladors d'aquests. Així doncs,

observeu que el que s'ha afegit en el cas de la imatge anterior han estat els

controladors de rotació, que són els que afecten el moviment que hi havia en

l'arxiu original.
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Un altre aspecte important que també cal esmentar és que durant aquest

procés podem intercanviar valors fent assignacions no corresponents, és a dir,

podríem assignar els valors d'un controlador de rotació a un altre de posició,

per exemple. Encara que els resultats poden ser imprevisibles segons el cas,

val la pena experimentar, ja que es poden obtenir animacions espectaculars

mitjançant l'intercanvi de paràmetres d'aquest tipus.

Un cop incorporats tots els controladors de rotació a l'element de l'escena, hem

d'indicar que volem desar el mapa d'animació. Ho podem fer per mitjà del botó

Save�mapping, que és situat a la part inferior de la finestra Map�animation.

Aleshores s'obrirà el quadre de diàleg per a desar el mapa. Fixeu-vos que en

aquest cas es tracta d'un altre arxiu xml de mapa d'animació amb una extensió

pròpia: xmm.

Un cop desat, el nom d'aquest arxiu quedarà automàticament disposat a la

part inferior de l'apartat Map�track�to�track. Fixeu-vos que tant l'arxiu xaf com

aquest últim, que hem creat, són els que donaran forma a l'animació que estem

carregant. Finalment, feu clic al botó Load�motion per carregar ja l'animació

en la interfície de Motion mixer.

Apareixerà una franja acolorida a la finestra de Motion�mixer que ens indica

la presència de l'animació incorporada amb l'objecte de l'escenari. En els ex-

trems d'aquesta franja apareixen els números de fotograma en què s'ha inserit

l'animació. En el centre de la franja podrem visualitzar el nom de l'arxiu xaf

d'origen i la velocitat a què es reproduirà.
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Observeu que si activeu l'eina en forma de creu podreu realitzar diverses co-

ses: d'una banda, si us situeu a sobre del clip podreu moure'l a l'esquerra o

a la dreta, de manera que podreu fer que quan l'arxiu d'animació actual co-

menci, l'animació importada ja estigui en funcionament. D'altra banda, si us

hi col·loqueu a l'inici o al final, observareu que la creu es converteix en una

doble fletxa. D'aquesta manera, MAX ens indica que podem retallar o allargar

el clip d'animació.

És important saber que aquesta forma d'allargament del clip no repercuteix

en la velocitat de reproducció d'aquest, sinó que reinicia la mateixa animació

quan arriba al final de la línia de temps del clip importat. Així, per exemple,

si tinguéssim un clip de cinquanta fotogrames d'un cicle com ara caminar, en

arribar al fotograma 51, es reproduiria novament el primer fotograma del cicle,

el 52 ho faria el segon i així successivament. No és difícil arribar a la conclusió

que és una bona eina per a resoldre situacions d'aquest tipus.

Ara incorporarem el segon arxiu d'animació que havíem desat anteriorment.

Tanmateix, abans de fer-ho, fixeu-vos que hi ha un lliscador vertical d'un color

diferent dels altres, el qual es pot desplaçar al llarg del clip. A mesura que el

mogueu podreu veure com es mou l'animació. Col·loqueu-lo al final de la pista

d'animació que ja teniu, d'aquesta manera el clip que importem ara quedarà

disposat automàticament a partir d'aquest lloc.

Hi ha diverses maneres de crear nous Track, depenent de les eines que tingueu

seleccionades. Algunes són molt simples i directes com, per exemple, tirar cap

a sota de la barra inferior que delimita les mateixes pistes, però n'hi ha una

que no depèn de cap eina ni forma de treball, i és clicar amb el botó secundari
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del ratolí en una zona lliure (la zona de color gris clar) de la pista que ja tenim

ocupada i escollir l'opció Add�layer�track. Segons si indiquem Above o Below,

la col·locarà a sobre o sota de la capa actual.

Seguint el mateix procés anterior, incorporeu ara l'arxiu xaf corresponent a

ninot_vaivé. Heu de seguir el mateix procés que abans per a poder crear el ma-

patge de l'animació. Observeu que en aquest cas haureu de seleccionar més

controladors, ja que no tan sols hi ha moviment de rotació sinó també de

translació.

Una vegada incorporat l'arxiu, podreu veure l'enllaç entre les dues animacions.

Podeu superposar-les; la que sigui en el nivell superior és la que, per defecte,

tindrà dominància sobre l'altra. Tanmateix, això es pot canviar i fer que una

pista concreta sigui la que domini sobre les altres, independentment del nivell

que ocupi. Per a això hem d'activar el botó S. Si proveu de desplaçar un clip a

sota de l'altre i activeu o desactiveu aquest botó veureu aquesta diferència.

Quan ja ho hàgiu provat, cliqueu a l'espai buit d'una de les dues pistes tal com

vau fer en crear el segon Track. Ara, però, escolliu l'opció de convertir la pista

a Transition�track.
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Veureu que la mida del Track s'ha ampliat i ha deixat espai per a poder allot-

jar-hi un nou clip. Amb l'eina Move�clips activa (l'eina en forma de creu), cli-

queu al clip situat a la pista que no és de transició i, sense deixar anar el ratolí,

reallotgeu-lo de manera que quedi una mica superposat amb l'altre.

Observeu que han aparegut uns claudàtors a la zona intermèdia dels clips.

Aquests claudàtors poden mostrar tres aspectes diferenciats, cadascun dels

quals té un significat propi.

En el cas de la imatge anterior, el pas d'una animació a l'altra es realitzarà per

tall. Fixeu-vos en els dos claudàtors assenyalats en la imatge. Indiquen que no

hi ha zona de transició entre les dues animacions.

Si desplaceu el clip superior cap a la dreta us apareixerà una àrea ombrejada

com la de la imatge següent; en aquest cas tampoc no hi haurà transició, ja

que el temps d'aquesta, que es correspon amb l'espai entre claudàtors, s'ha

desplaçat més encara. Per tant, l'animació que es mostrarà en aquest espai de

temps correspon a la pista superior.

En la imatge següent sí que existirà transició, ja que hi ha una zona comuna

entre els claudàtors de cada clip.
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Les transicions intenten enllaçar de manera correcta un track amb l'altre, de

manera que no es noti que enllacem tracks diferents. Per defecte, Motion mixer

ofereix uns paràmetres, que podem variar segons les conveniències de cada

moment clicant, amb el botó secundari del ratolí, damunt la zona de transició

i escollint l'opció Edit del menú contextual.

D'aquesta manera ens apareixerà una nova finestra en què podrem indicar la

longitud que volem donar a la transició i els temps d'esborrada, és a dir, a

quina de les dues pistes volem donar més importància.

Un cop està tot reajustat segons els gustos de cadascú, vegem ara una altra

possibilitat molt interessant d'aquest mòdul d'animació. Es tracta de l'opció

d'efectuar canvis de velocitat interns dins de l'animació i, per tant, de poder

realitzar reescalats. Aquests canvis sí que afectaran la velocitat de reproducció.

Amb el botó dret del ratolí cliqueu en una de les dues pistes i indiqueu Add

time�warp en el menú contextual. A continuació, feu clic en el botó Editable

time�warps de la barra d'eines de Motion mixer. Us apareixerà una línia dis-

contínua que recorrerà tot el clip longitudinalment.
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Fixeu-vos que quan situeu el cursor a sobre del clip, aquest cursor canvia de

forma; això ens indica que podem inserir-hi un punt de referència. Inseriu

un punt al clip en què hàgiu activat Time�warps. Us apareixerà una línia que

creua la pista verticalment. Cliqueu ara en un espai lliure de Motion�mixer

perquè el clip al qual heu aplicat la corba de velocitat quedi desseleccionat.

A continuació torneu a seleccionar-lo i situeu-vos a prop de la línia vertical

que ha deixat Time�warps. Veureu que el cursor pren ara forma de fletxa de

doble punta; si hi feu clic i arrossegueu cap a una de les dues bandes, veureu

que una part de la línia recta es desplaça amb el cursor mentre que l'altra part

queda fixada fins que no la desplacem. En realitat estem reescalant el temps

intern de l'animació, amb la qual cosa podem readaptar d'una manera fàcil i

senzilla animacions sense massa sentit, com la de la rotació inicial, i donar-los

un caràcter i personalitat propis.

En la gràfica anterior podeu veure la disposició final que podria tenir

l'animació que es mostra a continuació.
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2.3. Objectes i escenes XRef

És habitual que en projectes d'una certa envergadura intervinguin diverses per-

sones treballant en un únic projecte. També és normal que moltes d'aquestes

persones necessitin en diversos moments d'una mateixa jornada laboral objec-

tes individuals d'una escena determinada per a poder incorporar-los a l'escena

en què treballen o que, fins i tot, necessitin l'escena completa. MAX ofereix

les dues possibilitats, de manera que un cop creada una escena en un arxiu

puguem incorporar l'escena, o algun dels elements que la componen, en un

altre arxiu amb totes les característiques que li són pròpies.

Això, a més de facilitar la feina, ens ofereix algun altre avantatge. D'una ban-

da, el fet de treballar a partir d'elements referenciats permet que, modificant

l'arxiu original al qual fem referència en un segon arxiu, es modifiquin tots dos

arxius de manera automàtica. D'altra banda, imagineu-vos com de complex

pot ser haver de modificar la forma d'un petit gerro situat en una sala plena

d'objectes. És evident que és molt més senzill modificar aquest gerro si està

aïllat en un únic arxiu i, una vegada realitzada la modificació, tornar a l'arxiu

complex per comprovar que s'ha actualitzat correctament.

Cal tenir present que aquesta forma de treball no s'assembla gens a importar ni

a fusionar elements o escenes amb l'escena actual. Quan importem elements

o els fusionem amb l'escena en què treballem, totes dues escenes (l'original i

la que rep la fusió) romanen com elements independents i tots els elements

fruit d'aquesta fusió es poden modificar lliurement sense que això tingui efecte

d'un arxiu a l'altre.

Per contra, quan treballem amb objectes o escenes referenciades, aquests ele-

ments no es poden editar ni en l'àmbit de malla ni en l'àmbit de materials

o modificadors que els hagin estat assignats en l'arxiu original. En canvi, sí

que es poden resituar en l'espai. Aquesta resituació, orientació o canvi d'escala

afectarà tots els elements que s'hagin referenciat un sol cop. Així, per exemple,

si hem referenciat dues copes de vi alhora i després hem fet una altra referèn-

cia a una ampolla, els dos gots es reorientaran, reposicionaran i escalaran de

manera conjunta, mentre que l'ampolla ho farà de manera individualitzada.

Per accedir al quadre de diàleg de referenciació hem d'anar al menú File i se-

leccionar l'opció XRefs�objects o XRefs�scene segons el que ens interessi.
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En activar l'opció de referenciació d'objectes, ens apareixerà en el quadre de

diàleg propi de XRef�objects, per mitjà del qual podrem establir les opcions

que podeu veure en la imatge següent.

Un altre dels avantatges de treballar amb objectes referenciats és el fet de po-

der compartir-los directament en temps d'execució, d'aquesta manera no hem

d'esperar que algú acabi completament la feina per poder començar a treba-

llar-hi nosaltres. Així, per exemple, si un company o companya està modelant

un cotxe que nosaltres hem d'animar, podem indicar-li que el seleccioni i triï

del quadre de diàleg XRef l'opció Convert�selected, d'aquesta manera l'objecte

seleccionat, en aquest cas el cotxe, quedarà desat en el disc compartit com un

arxiu independent que nosaltres podrem referenciar des del nostre ordinador

i començar a animar immediatament, sense esperar que ell o ella hagi acabat

de modelar-lo. Aquesta opció, que també està disponible des del tauler XRefs

objects, es pot dur a terme des del botó específic que trobem en el tauler de

XRefs�scenes.

Quan treballem en paral·lel, com en l'exemple anterior, és molt interessant

activar el botó d'actualització automàtica, de manera que cada vegada que

s'actualitzi l'escena externa també s'actualitzi la referència que fem servir de

base de treball. Així, quan el nostre company de treball vagi desant tot el que

fa, quedarà automàticament actualitzat en el nostre monitor.



CC-BY-NC-ND • PID_00168412 27 Organització i reciclatge de l'escena

Quan referenciem una escena, el posicionament que MAX en fa sempre ha

d'estar lligat a un objecte de l'escena actual, en la major part dels casos s'utilitza

un objecte fictici (Dummy) per a poder resituar l'escena en la posició que ens

convingui. Aquest enllaç es duu a terme mitjançant l'activació del botó Bind

en el quadre de diàleg de XRefs�scenes i fent clic després en el fictici que ja

hem situat prèviament en l'escena actual. Recordeu que els ficticis es poden

crear des del tauler Create > Helpers > Dummy.

Si en comptes de referenciar escenes senceres ens interessa treballar amb ob-

jectes referenciats, cal saber que aquests tenen un tractament una mica dife-

rent del de les escenes, ja que, d'una banda, no requereixen cap Dummy per a

poder ser resituats, girats o escalats i, de l'altra, es poden animar sense afectar

l'objecte del qual prenen les referències. El que no podem fer amb un objecte

referenciat és variar o eliminar cap dels modificadors que tingui associats a

l'arxiu original ni variar la mateixa malla de l'objecte.

Si treballem amb objectes, ens pot interessar a més que aquests s'incorporin a

l'escenari actual amb els materials que ja hi havia en l'arxiu original, per a això

cal que en el quadre de diàleg de XRefs�objects activem l'opció Merge materials

abans de completar el procés de referenciació. En cas de no fer-ho, l'objecte i el

material que l'envolta en l'arxiu original apareixeran com a elements diferents

en l'arxiu actual.
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Un altre aspecte important de treballar amb objectes referenciats és que no tan

sols podem incloure-hi objectes, en el sentit físic de la paraula, sinó que també

podem incloure-hi altres elements com, per exemple, modificadors o contro-

ladors d'animació. D'aquesta manera podem fer que un controlador que s'ha

aplicat a un objecte en una escena passi a formar part de l'escena en què estem

treballant mantenint el mateix moviment. Podem assignar un controlador ex-

tern a un objecte de l'escena des del tauler de XRef�objects o, directament, des

de l'editor de corbes i seleccionar la pista Transform de l'objecte al qual volem

aplicar el controlador referenciat.

Si ho fem per mitjà de l'editor de corbes haurem de clicar amb el botó secun-

dari del ratolí damunt la pista Transform de l'objecte al qual aplicarem el con-

trolador i escollir Assign�controller. Això farà aparèixer el quadre de diàleg

d'assignació del controlador en el qual trobarem XRef�controller.
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