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3D-muotojen tuottamista Macromedia Flashiin ja eri tuottotapoja sekä näiden tapojen eroja. Työn toinen osa käsittelee Swift3D-ohjelmaa, joka on kaupallinen ohjelma, jolla voidaan tuottaa suoraan Flashin kanssa yhteensopivaa 3D-sisältöä.
Swift3D:n eri tavat tuottaa tätä sisältöä ja näiden tapojen eroja käydään myös tässä
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ABSTRACT
This thesis deals with producing 3D shapes to the Macromedia Flash program. The
main objectives are to study what different ways there are to produce 3D shapes to
Flash and how these ways differ from each other. The main differentiating factors
are size, heaviness and impressiveness. The study also discusses about the possibilities and benefits of 3D shapes in different multimedia presentations produced with
Flash.
The thesis is composed of three main parts. The first part is about 3D shapes in
Flash in general and how they can be produced. The differences between these techniques to produce are also examined. The second part deals with Electric Rain’s
program called Swift3D, which is a commercial program to produce Flashcompatible 3D content. The different techniques of Swift3D to produce 3D content
and the differences between these techniques are studied. The third part is an example of producing an animation to Flash. It demonstrates the possibilities of Swift3D
in a very simple way.
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TERMISTÖ
2D = Kaksiulotteinen.
3D = Kolmiulotteinen.
ActionScript = Flashin käyttämä ohjelmointikieli.
Antialiasing = Reunanpehmennys. Tekniikka, jolla pehmennetään kuvan reunojen
sahalaitaisuutta.
Avainkehys = Keyframe, Flashissa oleva kehys, jossa on jokin toiminto, kuva tai
ohjelmakoodia.
Bittikarttakuva = Kuva, joka muodostuu yksittäisistä kuvapisteistä, eli pikseleistä,
joista jokaisella on oma väriarvonsa.
CSS = Erityisesti WWW-dokumenteille kehitetty tyyliohjeiden laji.
DHTML = Dynaamisen WWW-sisällön tuottamiseen tarkoitettu ohjelmointikieli.
ECMAScript = JavaScriptin (versio 1.1) pohjalta rakennettu skriptikieli, jonka tavoitteena on yhtenäistää selainten skriptikielet.
Efekti = Tehoste.
Fotorealismi = Valokuvankaltaisuus, kuva, joka vastaa todellista valokuvaa.
Funktio = Sarja yleisesti suoritettuja toimintoja, joka on kirjoitettu vain kerran, ja
jota voidaan kutsua eri puolilta ohjelmaa.
Interaktiivinen = Vuorovaikutteinen. Järjestelmä, jossa katsoja antaa sisältöjen kulkuun vaikuttavia komentoja tai ohjeita.
JavaScript = Netscape Communications Corporationin kehittämä, pääasiassa webympäristössä käytettävä, komentosarjakieli. JavaScriptin tärkein sovellus on mahdollisuus lisätä web-sivuille toiminnallisuutta.
Kehysnopeus = Framerate. Määrittää kuinka monta kehystä näytetään yhdessä aikayksikössä. Yleisin aikayksikkö on sekunti, eli kuinka monta kuvaa näytetään sekunnissa.
Koodekki = Tietokoneohjelma, joka pakkaa ja purkaa ääni- tai kuvasignaalia.
Käännöslaina englannin termistä codec (compressor/decompressor, suomeksi koodaaja/koodinpurkaja).
Macromedia Flash = Multimediaesitysten tuottamiseen tarkoitettu ohjelma.
Macromedia Flash Player = Macromedia Flashilla tuotettujen multimediaesitysten
katseluun tarkoitettu ohjelma.
Perusprimitiivi = Geometriassa peruskappale, esimerkiksi kuutio, pyramidi, kartio,
jne.
Pikseli = Kuvapiste, bittikarttakuvan pienin yksittäinen osa. Pitää sisällään väriarvon.
Plug in = Laajennusosa. Ohjelmassa käytettävä lisäosa, jolla saadaan uusia ominaisuuksia ohjelmaan.

Protokolla = yhteyskäytäntö. On käytäntö tai standardi, joka määrittelee tai mahdollistaa laitteiden tai ohjelmien väliset yhteydet.
Renderöinti = Kuvan luominen esim. 3D-mallista tietokoneohjelman avulla.
SWF = Macromedia Flashin käyttämä esitystiedostomuoto (Small Web File).
Syntaksi = Sanojen luokittelu eri sanaluokkiin ja sanojen yhdistyminen suuremmiksi kokonaisuuksiksi, erityisesti lauseiksi. Tietojenkäsittelytieteessä, etenkin ohjelmointikielten alalla syntaksiin kuuluu varattujen sanojen ja lauseiden tunnistus.
Säteenseuranta = Kuvan luomista tietokoneella valonsäteiden kulkua jäljittelevän
tietokone-ohjelman avulla.
Tween-animaatio = Koostuu kahdesta pääkuvasta, jotka sijoitetaan animaation ensimmäiseen ja viimeiseen kehykseen. Näiden kahden kehyksen välillä tapahtuvat
muutokset lasketaan ohjelmallisesti ja näytetään välikehyksissä.

1. JOHDANTO
Perinteisesti kolmiulotteinen suunnittelu on ollut sidoksissa tekniseen maailmaan.
Ohjelmistot ovat kehittyneet aluksi teknisten suunnitteluvaatimusten mukaisesti ja
nykyään ne ovat saavuttaneet jo hyvin laaja-alaisen käyttäjäryhmän monilta tuotantoalueilta. (Lehtovirta, Nuutinen. 2000, 11.) Nykyään vaatimustaso erilaisten sisältöjen suhteen on hyvin korkea, esimerkiksi tuotemaailmassa on jo hyvin aikaisessa
vaiheessa oltava jonkinlainen kuva tai malli tulevasta tuotteesta. Teollisessa suunnittelussa käytetäänkin eri aloilla ja hyvin monipuolisesti 3D-mallinnusta. Kuitenkin
tällaisten kuvien tuottaminen ennen tietokoneiden aikakautta oli hyvin vaikeaa ja aikaa sekä resursseja vievää työtä. Tietokoneiden kehityttyä 3D-mallinnus tuli mahdolliseksi, ja sen avulla tällaiset kuvat saadaan nykyään jo hyvinkin varhaisessa
luonnosteluvaiheessa tehtyä, vieläpä erittäin hyvälaatuisina, lähes todellisuutta vastaavina eli fotorealistisina kuvina. Nykyiset tietokonepelit ovat lähes kaikki kolmiulotteisia ja niissä pyritään mahdollisimman realistisen näköisiin maisemiin ja näkymiin, koska peleiltä vaaditaan erittäin näyttävää toteutusta.
Myös
elokuvateollisuus käyttää 3D-mallinnusta hyvinkin realististen hahmojen ja maisemien luontiin, ja se onkin nykyään yksi 3D-mallinnuksen edelläkävijäaloista.
Internetissä 3D-sisällön jakaminen on hankalaa, koska julkaisualustat tällaiselle sisällölle ovat vielä hyvin harvinaisia tai kehitysvaiheensa alkupäässä, eikä ole olemassa mitään standardia Internet-3D-sisällölle. Näin onkin tarvetta saada 3D-sisältö
jaettavaksi sellaisella julkaisualustalla, joka on vakiinnuttanut asemansa ja on hyvin
laajalle levinnyt. Tällainen on jo suurimmassa osassa Internetiin yhdistetyissä koneissa: Macromedian Flash -ohjelmalla tuotetun sisällön esitysohjelma Flash Player.
Macromedian Flashissa ei kuitenkaan ole minkäänlaista tukea 3D-objekteille tai niiden käsittelylle, joten on keksittävä jokin kiertotie tai protokolla, jolla tätä sisältöä
saadaan Flashiin ja sitä kautta jaettua Internetin kautta multimediaesityksissä. Tässä
työssä käydään tällaisia mahdollisuuksia läpi; ensin syvennytään täysin Flashin
avulla tehtyyn 3D-sisältöön ja toiseksi tutustutaan kolmannen osapuolen ohjelmiin,
jotka tuottavat 3D-sisältöä, joka on Flashin kanssa yhteensopivaa.
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2. 3D-MUOTOJEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET JA HYÖDYT
Yleisesti ottaen 3D-sisällön hyödyt ovat merkittävät digitaalisissa medioissa ja julkaisuvälineissä. Perinteisissäkin medioissa, kuten paperijulkaisussa, tv:ssä ja mainoksissa käytetään jatkuvasti yhä enemmän 3D-objekteja ja -kuvia. Niillä luodaan
joko lisäinformaatiota jostakin tuotteesta tai erilaisia ympäristöjä ja maailmoja, jotka
eivät ole helposti toteutettavissa perinteisin menetelmin, esimerkiksi valokuvaamalla, videokuvaamalla, piirtämällä tai muilla tavoin.
3D:tä käytetään nykyään hyvin laaja-alaisesti. Näkyvimpinä ovat elokuvat ja tvsarjat sekä muut yleisesti nähtävissä ja saatavissa olevat mediat. Filmituotannossa
digitaalisuus ja 3D-maailma tuovat uudet mahdollisuudet efekteineen ja lavasteineen, perinteiset, jopa vanhanaikaiset, käsin tehdyt lavasteet ja työtavat syrjäytyvät
tämän tieltä. Hieman vähemmän tavalliselle ihmiselle näkyvää on yritysten tuotteiden mallintaminen, muotoilu, testaus ja käytettävyyskokeet jo paljon ennen oikean,
fyysisen tuotteen tekemistä. Myöhemmin näiden tuotemallinnusten käyttäminen joko sisäisessä tai yritykseltä toiselle suuntautuvassa mainonnassa on hyvin yleistä ja
luo paljon uusia mahdollisuuksia juuri esimerkiksi mainontaan. (Lehtovirta, Nuutinen. 2000, 13.) Sähköinen maailma avartaa 3D-mallien käyttömahdollisuuksia entisestään, kun Internetin välityksellä saadaan jaettua mitä moninaisimpia esityksiä,
animaatioita ja videoita.
Ensimmäisiä käyttökohteita 3D:lle Internetissä olivat virtuaalimaailmat, mutta nykyään käyttöalueet ovat moninkertaistuneet. Yleisimpiä käyttöalueita verkossa ovat
esimerkiksi tuote-esittelyt, opetusmateriaalit, virtuaaliset käyttöohjeet, viihde ja pelit
(Lehtovirta, Nuutinen. 2000, 68). Nopeammat tiedonsiirtoyhteydet ja parempi ohjelmistotarjonta ovat lisänneet 3D-mallien käyttömahdollisuuksia räjähdysmäisesti.
Parhaimmillaan Internetin 3D-grafiikka on lähes fotorealistista ja helppokäyttöistä,
interaktiivista sisältöä. (Lehtovirta, Nuutinen. 2000, 63.)
Macromedia Flash Player, eli Macromedia Flash:illa tuotettujen esitysten julkaisualusta, on nykypäivänä saavuttanut hyvin laajan suosion ja levikin maailmanlaajuisesti Internetin johtavana multimediajulkaisualustana. Flash-sisältö tavoittaa 97,3%
kaikista Internetiin yhteydessä olevista koneista, joten Flash Player on maailman
käytetyin multimedia-julkaisualusta (Adobe 2006). Tästä johtuen Flash on myös
luonteva alusta levittää 3D-sisältöä, joka on suunnattu suurille Internetin käyttäjäryhmille.
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3. 3D-MUOTOJEN TUOTTAMINEN FLASH-OHJELMAAN

3.1. Flash-ohjelman ominaisuudet ja rajoitteet
3D-sisältö antaa Flash-esityksissä lisävoimaa erilaisille tuote-esittelyille, mainoksille, peleille ja esityksen erillisille komponenteille, kuten painikkeille ja otsikoille tai
erilaisille näyttävyyttä lisääville osille. (Williams & Nielsen 2006.)
Macromedia Flash on 2D-grafiikan tuottamiseen tarkoitettu ohjelma, joten siinä ei
ole sisäänrakennettuna tukea 3D-sisällön tuottamiseen tai ulkopuolisen materiaalin
käsittelyyn. Tästä syystä on turvauduttava toisenlaisiin keinoihin tuottaa multimediaesityksiä rikastettuna 3D-sisällöllä. On olemassa erilaisia ohjelmia, joilla tätä sisältöä voidaan tuottaa. Sitä voidaan myös tuottaa Flashin omalla ohjelmointikielellä,
ActionScriptillä. Joka tapauksessa 3D-illuusio joudutaan luomaan kaksiulotteiseen
muotoon johtuen tietokoneiden näyttölaitteista, jotka näyttävät kuvan kaksiulotteisena. (Williams & Nielsen 2006.)
Macromedia Flash kykenee tuomaan sisään hyvin monipuolisesti eri tiedostomuodoissa olevaa materiaalia. Tästä syystä on mahdollista tuottaa sisältö jossakin muussa ohjelmassa, kuten 3D-mallinnusohjelmassa ja tuoda se joko vektori- tai rasterikuvina tai videona Flashiin. Perinteiset 3D-mallinnusohjelmat eivät itsessään tue
Flashin käyttämää vektorimuotoa materiaalin ulosvientimahdollisuutena, joten materiaali on vietävä Flashiin rasterimuodossa. Tämän vaihtoehdon huonona puolena on
kuitenkin materiaalin koko. Kuvat ja video ovat paljon tilaa vievää aineistoa ja sitä
kautta niiden tuominen esitykseen kasvattaa esityksen kokoa huomattavasti, joten
sen myötä myös latausajat ja tehontarve kasvavat.

Vektorigrafiikka
Flash käyttää piirtämiseen vektorigrafiikkaa. Vektorigrafiikka muodostuu matemaattisista lauseista, eivätkä mitkään kuvan elementit ole muodostettu yksittäisistä pisteistä (Kuvat & WWW 2006). Ohjelmat, jotka osaavat tuottaa ja näyttää vektorigrafiikkaa muuntavat nämä matemaattiset lauseet näkyväksi kuvaksi. Tällaisia ohjelmia
ovat esimerkiksi Macromedian Flash ja Freehand, sekä Adoben Illustrator. (Graafisen suunnittelun perusteita 2006.) Vektorigrafiikka on matemaattisen luonteensa takia täysin skaalautuvaa, joten sen kokoa voidaan muuttaa täysin mielivaltaisesti sen
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laadun kuitenkaan heikentymättä. Tämä johtuu siitä, että se ei muodostu yksittäisistä
pisteistä, eli pikseleistä, kuten bittikarttakuvat, vaan matemaattisen lauseen perusteella kone laskee aina käyrän uudestaan, kun sen kokoa muutetaan ja piirtää sen
tarkkana (Kuva 1). Vektorigrafiikan käyttö rajoittuu kuitenkin vain yksinkertaisia ja
selkeitä muotoja sisältävään informaatioon, sekä väriavaruudeltaan selkeille kuville.
(Kuvat & WWW 2006.)

Kuva 1. Vektorikuvan skaalaus

Bittikarttagrafiikka
Bittikartat muodostuvat yksittäisistä kuvapisteistä, eli pikseleistä, joilla on jokaisella
oma väriarvonsa. Kuvaa muokattaessa vaikutetaan yksittäisten pikseleiden väriarvoihin ja näin muutoksessa pikselin vanha väriarvo tuhoutuu, eikä se ole enää saatavissa takaisin. Samoin käy kuvan kokoa muutettaessa, pienennettäessä menetetään
informaatiota, mutta suurennettaessa lisäinformaatiota ei kuitenkaan pystytä luomaan, joten kuvasta saattaa tulla sahalaitainen tai sumea (Kuva 2). Bittikartat soveltuvat kuviin, jotka sisältävät hienovaraisia värimuutoksia ja -liukumia. Valokuvat ja
skannatut kuvat ovat aina bittikarttamuodossa. (Kuvat & WWW 2006.)

Kuva 2. Bittikarttakuvan skaalaus.
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3.2. Ohjelmia 3D-sisällön tuottamiseen
Ohjelmia, joilla tehdään 3D-malleja tai joilla voidaan käsitellä jossakin toisessa ohjelmassa tehtyjä malleja, on olemassa hyvin monia. Esimerkkinä voidaan mainita
Maya, SoftImage XSI, 3ds Max, LightWave3D, jne.. Nämä ovat hyvin suosittuja
elokuva-, tv-, paino- ja sähköisissä medioissa. (Computer Arts 2006.) Kuitenkaan
tällaisilla ohjelmilla tuotettuja malleja ei voida hyödyntää suoraan Flashissa, ellei
sitten käytetä näillä ohjelmilla tuotettua videota tai kuvasarjoja Flashilla luodussa
esityksessä.
Flashia varten on tällä hetkellä, ja on ollut menneisyydessä, muutamia ohjelmia, joilla voidaan joko kääntää tai tuottaa 3D-materiaalia sille sopivaan muotoon. Tällaisia
ovat esimerkiksi Electric Rain:in Swift3D, Idea Works:in Vecta3D ja Discreet:in
Plasma. Nämä ohjelmat on tehty tuottamaan materiaalia juuri Flashiin ja muissa ohjelmissa tuotetun materiaalin kääntämiseen Flashille sopivaan muotoon. Näihin ohjelmiin on myös mahdollista tuoda sisään vektorigrafiikkaohjelmissa, esimerkiksi
Macromedia Freehandissa, tehtyjä muotoja ja jalostaa niistä 3D-malleja. (Michael
Brandon Williams & Torben Nielsen 2006, Flashmagazine.com 2002) Tärkeä ominaisuus näissä ohjelmissa on juuri niiden yhteensopivuus Flashin kanssa, ja ne osaavatkin suoraan kääntää materiaalin Flashin SWF-tiedostomuotoon. Ne luovat sarjan
vektorikuvia, jotka voidaan tuoda Flashiin yksittäisinä avainkehyksinä, joista muodostuu liikkuva animaatio. (Williams & Nielsen 2006.) Animaatio ei ole ainoa vaihtoehto saada materiaalia näistä ohjelmista, vaan on myös mahdollista luoda vain yksi
kuva ja tuoda tämä Flashiin ja käyttää sitä sinällään. Tällaista tapaa luoda 3dmateriaalia renderöimällä se jossakin muussa ohjelmassa ja sitten tuomalla esimerkiksi juuri Flashiin kutsutaan ennalta renderöidyksi materiaaliksi.
Swift3D, Vecta3D ja Plasma ovat itsenäisiä ohjelmia eivätkä tarvitse muita ohjelmia
toimiakseen. Swift3D on mahdollista saada myös laajennuksena, eli plug in:inä
muihin 3D-mallinnusohjelmiin, kuten 3ds Maxiin ja LightWave3D:hen. (Williams
& Nielsen 2006; Flashmagazine.com 2002.) Tässä tapauksessa voidaan suoraan
näistä ohjelmista viedä ulos Flashiin sopivaa materiaalia, eli tässä tapauksessa SWF, tai SWFT-tiedostoja, joissa kuvat ovat valmiina peräkkäin ja samassa tiedostossa.
Mahdollista on tuoda myös kuvasarja, vektori- tai bittikarttamuodossa ja muodostaa
niistä Flashissa animaatio asettamalla kuvat peräkkäin avainkehyksiin aikajanalle.
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3.3. Muita keinoja tuottaa 3D-sisältöä

3.3.1 ActionScript
Tällä hetkellä Flash itsessään ei tue 3D-materiaalin luomista millään muulla tavalla,
kuin käyttämällä siihen sisäänrakennettua ohjelmointikieltä, ActionScriptiä. Sen
avulla joudutaan luomaan koko 3D-maailma ja illuusio kolmiulotteisuudesta aivan
alusta asti. Tähän käytetään matematiikkaa, eli samaa tekniikkaa kuin kaupallisetkin
3D-mallinnusohjelmat käyttävät kuvien luomiseen. ActionScriptin avulla saavutetaan kuitenkin parempi dynaamisuus Flashissa kuin millään muulla tavalla, eli sisältö reagoi käyttäjän toimiin. Tämä johtuu siitä, että mitään ei ole mallinnettu tai piirretty etukäteen, vaan kaikki lasketaan ja piirretään reaaliaikaisesti riippuen käyttäjän
toimista. Käyttäjä voi halutessaan pyöräyttää kappaletta hiiren avulla tai vaihtaa sen
väriä tai muita ominaisuuksia. Tällaista joustavuutta ennalta renderöidyissä malleissa ei ole, juuri sen takia, että niistä on olemassa vain se materiaali, joka on tuotettu,
eikä siihen voida tehdä muutoksia käyttäjän toimesta enää jälkikäteen. (Williams &
Nielsen 2006.)
ActionScript on ECMAScript-pohjainen ohjelmointikieli, jota käytetään Adoben
(ennen Macromedia) ohjelmissa ja esityksissä. Se perustuu samaan ohjelmointikieleen kuin JavaScript, joten ne ovat syntaksiltaan hyvin samankaltaiset. ActionScript
julkaistiin nykyisessä muodossaan Macromedia Flash version 5 mukana, joka oli ensimmäinen täysin ohjelmoitava versio Flashista. Tämän ActionScript-julkaisun nimeksi tuli ActionScript 1.0. Flashin 6. versiossa kieleen lisättiin useita sisäänrakennettuja funktioita ja parannettiin esityselementtien ohjelmoitavuutta. Flashin
versiossa 8 esiteltiin ActionScript 2.0, jossa on mahdollista täysin oliopohjainen ohjelmointi. Flash 9:ssä tulee olemaan mukana ActionScript 3.0, jonka luvataan helpottavan ohjelmointia entisestään. (Wikipedia 2006.)
ActionScript mahdollistaa hyvin monimutkaistenkin laskutoimitusten tekemisen, rajoittavana tekijänä sillä luodussa 3D:ssäkin on vain ohjelmoija, joka tuottaa sovelluksen. Koska Flashin koordinaatisto on kaksiulotteinen, joudutaan kolmiulotteisuus
lisäämään siihen keinotekoisesti eli laskemalla. Se, kuinka syvällä kappale on kolmiulotteisessa maailmassa katsojan edessä, vaikuttaa kappaleen kokoon ja paikkaan
kaksiulotteisessa näyttölaitteessa, joten lisäämällä laskennallinen syvyys koordinaatistoon, lisätään kuvaan perspektiivi. Perspektiivi on se käsite, jonka avulla hahmotamme kaksi- ja kolmiulotteisuuden eron. Se kertoo ihmisaivoille, mikä on kappaleen etäisyys katsojasta. (Williams & Nielsen 2006.)

-6-

Kappaleen paikan selvittämiseksi ruudulla ja Flashin koordinaatistossa, joudutaan
muuntamaan normaali, kolmiarvoinen paikkatieto (x, y, z) kaksiarvoiseksi paikkatiedoksi (x, y). Helpoin tapa olisi vain jättää z-arvo, eli syvyysarvo, huomiotta, mutta tällöin ei syntyisi perspektiivivaikutelmaa ja kuva näyttäisi litteältä (Kuva 3) eli
kaksiulotteiselta. Ongelma voidaan ratkaista käyttämällä yksinkertaista geometrista
laskentaa, jonka avulla saadaan kappaleen koordinaatit laskettua niin, että se voidaan
sijoittaa kaksiulotteiseen koordinaatistoon. Tämän jälkeen perspektiiviin ja syvyysvaikutelmaan vaikuttava suure on kappaleen koko ja koon muuttuminen, kun kappale liikkuu kuvitellussa kolmiulotteisessa maailmassa syvyyssuunnassa (Kuva 4). Se,
minkä kokoisena kappale näkyy näytöllä, on laskettava sen z-arvon perusteella.
(Williams & Nielsen 2006.)

Kuva 3. Näkymä katsottaessa laatikoita ilman perspektiiviä.

Kuva 4. Näkymä katsottaessa laatikoita perspektiivissä.

Syvyysvaikutelmaan ja kappaleiden sijaintiin kaksiulotteisessa näyttölaitteessa, jotta
saadaan kolmiulotteisuuden illuusio, kuuluu olennaisena osana myös kappaleiden si-7-

joittuminen suhteessa toisiinsa. Tällä tarkoitetaan sitä, että kun kappale, joka on lähempänä katselijaa, kuin toinen kappale, peittää se toisen kappaleen taakseen. Tästä
syystä kappaleiden paikkatiedon syvyystiedosta, eli z-arvosta on johdettava myös
niiden päällekkäinen järjestys kaksiulotteisessa kuvassa. Tähän on hyödyllinen ActionScriptin komento swapDepths(). Tämän avulla samalla tasolla olevien kappaleiden keskinäistä järjestystä saadaan muutettua niin, että kauempana olevat kappaleet
jäävät edessä olevien taakse. (Williams & Nielsen 2006.)
Edellä kuvattu tapa on yksi keino saada kappaleet sijoitettua kaksiulotteisessa koordinaatistossa niin, että illuusio kolmiulotteisuudesta syntyy. Seuraavina työvaiheina
olisi saada kappaleet liikkumaan, pyörimään tai tekemään juuri sitä mitä niiltä halutaan, kolmiulotteisessa maailmassa. Tämä vaatii hyvinkin monimutkaisia komentoja
ja matemaattista laskentaa, mutta kaikki on laskettavissa aivan perinteisellä geometrialla. (Williams & Nielsen 2006.) Näiden osa-alueiden käyminen tarkemmin läpi ei
tässä opinnäytetyössä ole tarpeellista.

3.3.2 Muut keinot
Kaon Interactive -niminen yritys tarjoaa markkinoille omaa 3D- ja Flash-työkaluaan.
vSpace Master -nimisellä ohjelmalla on mahdollista muuntaa jossakin muussa 3Dohjelmassa tuotettu 3D-malli sopivaksi Kaon:in Meson platform:ille, jotta sitä voidaan käyttää Flashissa täysin interaktiivisesti. Tässä auttavat Flashin lisäksi CSS,
DHTML ja JavaScript. Mallia pystyy kääntelemään hiirellä, valitsemaan sen pintamateriaalin ja monia muita ominaisuuksia. Meson platform:in tuottama 3D-alue liitetään Flash-esitykseen ja saadaan näin näkyväksi web-selaimella. (Kaon Interactive
2006.)
Muita keinoja 3D-materiaalin tuottamiseen Flashissa tai sen ulkopuolella ei ole kovin monia. Avoimen lähdekoodin toteutuksia Internetissä on varmasti useita, mutta
niiden käyttöä tai mahdollisuuksia ei tässä työssä käydä läpi niiden mahdollisen levikin ja käyttäjäryhmän pienuuden takia.

3.4. Keinojen erityispiirteet ja erot
Vektori- ja bittikarttakuvien erot ovat hyvin selkeät. Vektorikuvien muodostuessa
matemaattisista lauseista niiden tiedostokoko on suhteellisen pieni, koska siinä tar-8-

vitsee tallentaa vain kuvan piirtoon vaikuttavat lauseet. Bittikarttakuvissa, joissa jokainen bittikartan piste, eli pikseli sisältää väriarvon, on jokainen väriarvo tallennettava erikseen, tämä kasvattaa tiedostokokoa. Bittikarttakuvia kuitenkin on mahdollista pakata eri tavoin, käytetyimpänä pakkausmuotona esimerkiksi Internetissä on
JPEG. Tiedostokoko pysyy vektoritiedostolla aina samana, koska sillä ei ole tiettyä
määriteltyä fyysistä kokoa, toisin kuin bittikarttakuvalla. Suurennettaessa bittikarttakuvaa myös sen tallennettaessa vaatima tila kasvaa samassa suhteessa. Vektorikuvat
ovat myös paremmin skaalattavia, joten niiden kokoa voidaan muuttaa kuvanlaadun
siitä kärsimättä, toisin kuin bittikartat, jotka suurennettaessa muuttuvat pehmeiksi tai
niiden yksittäiset kuvapisteet tulevat näkyviksi. Bittikarttakuvat soveltuvat paremmin fotorealististen kuvien, kuten valokuvien, esittämiseen, koska niissä on mahdollista esittää muilla tavoilla kuin matemaattisilla lauseilla muodostettuja muotoja. Valokuvat sisältävät usein monimutkaisia värisiirtymiä ja muutoksia, jotka olisivat
raskaita toteuttaa vektorimuotoisena. (Freerange 2006.)
Flash on perusperiaatteeltaan vektorigrafiikkaa käyttävä ohjelma. Edellä mainitut
erot osoittavat, että Flashiin on kannattavaa tuoda vektorimuotoisia kuvia ja muodostaa niistä animaatio. Perinteiset 3D-mallinnusohjelmat, kuten LightWave ja 3DS
Max eivät osaa tuottaa materiaalia vektorimuodossa. Niistä saatava materiaali on
tuotava Flashiin rasterimuotoisena, eli joko bittikarttakuvina tai videona. Ohjelmat,
jotka on suunniteltu tuottamaan 3D-sisältöä Flashiin, tuottavat sisällön pääosin sarjana vektorikuvia, jotka sijoitetaan Flashissa aikajanalle perättäisiin avainkehyksiin.
Jos halutaan totuudenmukaisen eli fotorealistisen näköistä animaatiota, vektorikuvien käyttö tässä tarkoituksessa ei ole kannattavaa, vaan on turvauduttava bittikarttakuviin.
Verrattaessa ohjelmia, joilla tuotetaan 3D-sisältöä Flashiin ja Flashin omaa ActionScript-ohjelmointikieltä, huomataan, että nämä ulkoiset ohjelmat tuottavat animaatiot ja 3D-muodot perättäisinä, etukäteen renderöityinä, vektorikuvina. Kuvat on
ensin renderöitävä jossakin sopivassa ohjelmassa, esimerkiksi Swift3D ja Vecta3D,
sarjaksi kuvia, jotka kootaan joko yhteen tiedostoon, esimerkiksi SWF-tiedostoon,
tai erillisiksi tiedostoiksi. Nämä tiedostot tuodaan Flashin tuontityökalulla joko
Flashin näyttämölle tai kirjastoon erilliseksi elokuvaleikkeeksi.
Ulkopuolisissa ohjelmissa tuotetut animaatiot eivät ole suuremmissa määrin muokattavissa Flashissa tai niiden tuottaman animaation kulkuun ei voi dynaamisesti vaikuttaa esityksessä. ActionScriptin avulla on mahdollista hallita animaation kulkua
esimerkiksi toistoon liittyvin käskyin, eli pysäytys, käynnistys, hyppimiset paikasta
toiseen, ja niin edelleen. Animaation sisältöön on kuitenkin hyvin vaikea vaikuttaa,
koska materiaali on valmiiksi renderöity tekemään tietyt liikkeet. Näihin liikkeisiin
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ei voi vaikuttaa, koska kuvan sisältö on kussakin kehyksessä ja kuvassa valmiiksi
määritelty. Tällaiset animaatiot ovat hyvin käyttökelpoisia erilaisissa silmukkaanimaatioissa, joissa esimerkiksi jokin kappale pyörii, tai jokin tietty animaatio toistuu uudestaan ja uudestaan. (Kirupa.com 2006.)
ActionScript-ohjelmoinnilla tuotettu 3D-materiaali on paremmin muokattavissa sellaiseksi, että siihen käyttäjä voi esityksessä vaikuttaa, eli dynamiikkaa on mahdollista lisätä. Erilaiset kääntämiset, materiaalien tai värien vaihtamiset ja niin edelleen,
on mahdollista toteuttaa ohjelmoinnin avulla. Tällaisten sovellusten tuottaminen
vaatii kuitenkin laajan perustietämyksen ActionScript-ohjelmoinnista ja hyvin suuren määrän matemaattista laskentaa riippuen animaation vaatimusasteesta. (Kirupa.com 2006.)
ActionScriptin avulla on kuitenkin hyvin vaikea tuottaa realistisen näköisiä tai monimutkaisia malleja, koska mallin jokainen piste on ohjelmoitava erikseen koodilla.
Koodilla tuotettuna järkevimpiä malleja ovat yksinkertaiset, sellaiset mallit, joissa ei
tarvita realismia, vaan joilla pyritään havainnollistamaan jotakin hyvin yksinkertaisin keinoin. Ohjelmoimalla voidaan luoda sellaisiin kappaleisiin tai paikkoihin kolmiulotteisuuden tuntua, joissa sitä ei alun perin ole. Esimerkkinä erilaiset navigaatiotyökalut tai muut kappaleet, joiden halutaan liikkuvan toisiinsa nähden
kolmiulotteisessa maailmassa.

4. 3D-MUOTOJEN TUONTI FLASH-OHJELMAAN

4.1. Yleisesti
Macromedia Flashissa on mahdollista käyttää muissa ohjelmissa tuotettua materiaalia. Materiaali voi olla vektorimuodossa, bittikarttana, eli rasterimuodossa, tai monena muuna tiedostomuotona. Video on myös mahdollinen muoto tuoda materiaalia
sisään, joko Flashin omassa, Flash Video -muodossa tai jos koneeseen on asennettuna QuickTime 4 tai uudempi, niin videoita on mahdollista tuoda myös MOV-, AVIja MPEG-muodoissa. (Macromedia Flash MX help, 2002a.)
Kuten aikaisemminkin on mainittu, Flash ei tue natiivisti, eli alkuperäisesti, mitään
3D-formaattia, joten se ei osaa myöskään tuoda sisään mitään 3D-muotoja tai malleja. Monissa muissa muodoissa se osaa tuoda materiaalia sisään, joten haluttaessa
tuoda 3D-sisältöä Flashiin, on se ensin muunnettava tai tuotettava sellaiseen muo-10-

toon, jota Flash osaa tulkita. Tällaisten 3D-muotojen tuominen Flashiin on täysin
samanlainen prosessi kuin minkä tahansa muunkin sisällön tuominen on, tämä johtuu siitä, että eri ohjelmissa tuotettu materiaali on jossakin edellä mainituista muodoista. Tästä on kuitenkin poisluettava sellaiset ohjelmat, jotka käyttävät omaa tiedostomuotoaan ja joita varten Flashiin on asennettava lisäosa.
Tuotaessa materiaalia 3D-ohjelmista muussa kuin Flashin omassa SWF-muodossa
joudutaan valitsemaan, tuodaanko se suoraan näyttämölle vai kirjastoon luotuun
elokuvaleikkeeseen. Elokuvaleikkeiden käyttäminen on järkevää, koska näin näyttämölle ei tule useita uusia kerroksia ja avainkehyksiä. Elokuvaleike on myös paremmin hallittavissa ja muokattavissa Flashissa. Esimerkiksi ActionScript-koodin
liittäminen elokuvaleikkeeseen tai elokuvaleikkeen ohjaaminen koodin avulla on
mahdollista.

4.2. Ulkopuoliset 3D-ohjelmat
Ulkopuoliset, Flashia varten kehitetyt 3D-ohjelmat tuottavat materiaalinsa SWFmuodossa tai jossakin muussa, juuri tähän takoitetussa tiedostomuodossa. Esimerkiksi Swift 3D-ohjelma käyttää omaa SWFT-tiedostomuotoa. SWF on Flashin oma
esitysmuoto, joka on helppo tuoda Flashiin sisään ja se voi sisältää vektorigrafiikkaa
tai rasterigrafiikkaa. Näiden ohjelmien tuottama SWF-tiedosto sisältää sarjan vektorikuvia, jotka tulevat Flashiin yksittäisinä avainkehyksinä. (Williams & Nielsen
2006.)
Tuotaessa materiaalia perinteisistä, ei erityisesti Flashille suunnitelluista, mallinnusohjelmista, on materiaali pääosin rasterimuodossa. Tämä käsittää eri bittikarttakuvaformaatit ja videoformaatit. Kullekin tavalle on oma tapansa, jolla materiaali tuodaan Flashiin sisään.

4.3. Bittikartat
Bittikarttoja tuotaessa Flashiin on monia mahdollisuuksia vaikuttaa lopputulokseen.
Kuvaa voidaan pakata tai lisätä siihen reunanpehmennystä, eli antialiasing:ia, kuvan
kokoon ja ulkoasuun vaikuttamiseksi esityksessä. Kuvaa voi Flashissa muokata monin tavoin joko käyttämällä sitä jonkin kappaleen täyttönä tai rikkoa se pikseleihin ja
käyttää Flashin perinteisiä piirtotyökaluja sen muokkaamiseen. Kuva on myös mah-11-

dollista muuntaa vektorimuotoiseksi (trace bitmap), mutta muunnoksessa kuva menettää yksityiskohtiaan ja valokuvamaisuuttaan. (Macromedia Flash MX help,
2002b.)
Kun tuodaan sarja bittikarttakuvia sisään Flashiin, on ne paras koostaa elokuvaleikkeen sisään niin, että kuvat ovat peräkkäisissä avainkehyksissä elokuvaleikkeen aikajanalla. Tärkeää on myös varmistaa, että ohjelma, jolla materiaali on tuotettu käyttää samaa kehysnopeutta eli frameratea kuin Flash-esitys, johon materiaali tuodaan.
Jos kehysnopeus on eri näiden ohjelmien välillä, eli materiaali on tehty toisella nopeudella, kuin mihin Flash on asetettu, näkyy animaatio joko hidastettuna tai nopeutettuna, tilanteesta riippuen. On kannattavaa säätää Flashin kehysnopeus sellaiseksi, että se vastaa materiaalin kehysnopeutta, näin vältytään liian hitaalta tai
nopealta toistolta.

4.4. Video
Perinteisistä 3D-mallinnusohjelmista ulos saatava animaatio on useimmiten jossakin
videoformaatissa ja täten se on sellaisenaan tuotavissa Flashiin. Videoformaatteja on
monia ja tuotaessa niitä Flashiin on aina selvitettävä kyseisen formaatin yhteensopivuus Flashin kanssa. Joitakin formaatteja varten tarvitsee koneella olla asennettuna
QuickTime 4 tai uudempi, jotta Flash osaisi tuoda näitä oikein sisään. Tällaisia formaatteja ovat esimerkiksi MOV ja MPEG. (Macromedia Flash MX help, 2002a.)
Tuotavan materiaalin ollessa videomuotoisena voidaan valita, tuodaanko se Flashiin
sisään joko sisällytettynä tai ladataanko se ulkoisesta tiedostosta. Jos materiaali sisällytetään esitykseen, tulee se olemaan samassa tiedostossa muun esityksen kanssa.
Tämä kasvattaa esitystiedoston kokoa videon vaatiman tilan verran, ja jo pienikin
video voi viedä paljon tilaa suhteessa esityksen muuhun kokoon. Ladattaessa video
ulkoisesta tiedostosta säästetään esitystiedoston koossa, mutta video on oltava tällöin
aina saatavilla, kun esitystä toistetaan.
Videon toistoon on mahdollista vaikuttaa Flashissa ActionScript-ohjelmoinnin avulla. Siihen on mahdollista lisätä toistoon vaikuttavia käskyjä, kuten esimerkiksi toisto
(play), tauko (pause) ja pysäytys (stop). Näiden avulla voidaan toteuttaa pienimuotoinen tai mahdollisuuksien mukaan isompikin videotoistin.
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5. SWIFT 3D -OHJELMA

5.1. Ohjelman yleiskuvaus
Swift 3D on ohjelma, joka on tehty tuottamaan 3D-animaatioita, -objekteja ja efektejä lisättäväksi Flash-esityksiin. Swift 3D on saatavana erillisenä ohjelmana, joka ei
tarvitse mitään muita ohjelmia toimiakseen, sekä laajennuksena, eli plug-in:inä 3Dmallinnusohjelmiin. Nämä ohjelmat ovat Discreet:in 3Ds Max ja NewTek:in
LightWave 3D. Laajennuksen avulla voidaan suoraan edellä mainituista ohjelmista
saada ulos Flashiin soveltuvaa materiaalia. Erillisenä ohjelmana Swift 3D on 3Dmallinnusohjelma, jossa voi tuottaa täysin itsenäisesti erilaisia malleja alusta loppuun.

5.2. Ohjelman käyttöliittymä
Swift 3D:n käyttöliittymä on tehty hyvin helppokäyttöiseksi. Se tarjoaa helposti
kaikki tarvittavat työkalut ja tiedot hieman kokemattomallekin mallintajalle ja on sitä mukaa nopea oppia ja omaksua. Käyttäminen jakaantuu viiteen pääikkunaan, joiden välillä liikutaan työkalupalkin ylälaidassa olevalla välilehtivalikolla (Kuva 5).
Pääikkunat ovat päänäyttämöeditori, pursotuskappale-editori, pyörahdyskappaleeditori, kehittynyt mallinnuseditori, sekä esikatselu ja vientieditori. Näiden lisäksi on
vielä verkkoapu-välilehti, josta on suora yhteys Swift 3D:n verkkosivuille, tukipalveluihin, kauppaan ja opetusmateriaaliin (Swift3D Help. 2004f.). Välilehdelle aukeaa myös ohjelman ohje (Honeycutt, Hallajian, McBee, Sharek, Spencer & Thevathasan, 2003. 25).

Kuva 5. Välilehtivalikko

Päänäyttämöeditori
Swift 3D:n käyttöliittymä on hyvin yksinkertainen. Ensimmäisenä, kun ohjelman
käynnistää näyttöön tulee päänäyttämöeditori, eli scene editor (Kuva 6). Tämä on se
paikka, jossa kaikki päätyö tapahtuu, eli mallit, niiden sijainnit ja koot ovat käsiteltävissä. Editori koostuu työkalupalkista, jossa on välilehdillä eri editointitilat ja nap-13-

peina perusprimitiivien ja valaistuksen luominen. Lisäksi animaation aikajana on
näkyvissä ja kappaleiden ominaisuudet vasemmalla. Keskellä on itse näyttämö, eli
työskentelyikkunat, joissa mallit ja asetelma on nähtävissä. Näiden ominaisuuksia ja
kuvakulmia saadaan vaihdettua kunkin tilanteen tarpeiden mukaan. Alalaidassa sijaitsevat kaksi osoitinpalloa, joista vasemmanpuoleisella käännellään valittuna olevaa kappaletta, akselit, joiden suhteen kääntö tehdään, ovat lukittavissa. Oikeanpuoleinen osoitinpallo on valaistuksen muokkaamiseen, eli sillä käännellään ja
asetellaan näyttämön valaistus halutunlaiseksi. Osoitinpallojen oikealla puolella on
galleriaikkuna, josta voidaan nopeasti valita kappaleelle materiaalit ja pikaanimaatiot, lisäksi voidaan lisätä valmiita valaistusmalleja tai kappaleita ohjelman
kirjastosta näyttämölle. (Honeycutt ym. 2003, 25; Swift3D Help 2004a.)

Kuva 6. Swift 3D:n päänäyttämö

Pursotuskappale-editori
Pursotuskappale-editorilla eli extrusion editor:illa, (Kuva 7) voidaan luoda sellaisia
kappaleita, jotka ovat pohjaltaan kaksiulotteisia, ja niille annetaan paksuus, eli luodaan jostakin kaksiulotteisesta muodosta kolmiuloteinen kappale. Ikkunassa on piirtotyökalut, jotta muotoja voidaan piirtää vapaasti, mutta valittavana on myös valmiita muotoja, joita voi käyttää sellaisenaan tai muokata niitä muokkaustyökalulla.
Swift 3D osaa myös ottaa sisään vektorigrafiikkaohjelmissa piirrettyjä muotoja, ja
niitä on mahdollista käyttää pursottamiseen. Eli muualla tehdystä muodosta on mah-
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dollista saada kolmiulotteinen kappale pursotuskappale-editorin avulla. (Swift3D
Help 2004b.)
Editorissa on myös aikajana pursotuskappaleen animointia varten. Kappale on mahdollista saada muuttamaan muotoaan tietyn aikajakson sisällä muokkaamalla muodon ankkuripisteitä nuolityökalulla. Käyttämällä työkalupalkin animate-nappia voidaan asettaa uusi avainkehys aikajanalle ja muokata piirrettyä muotoa, jolloin myös
pursotuskappale muuttaa muotoaan asetetulla aikavälillä. (Swift3D Help 2004b.)

Kuva 7. Pursotuskappale-editori

Pyörähdyskappale-editori
Pyörähdyskappale-editorilla, eli lathe editor:illa, (Kuva 8) on mahdollista tehdä nimensä mukaisesti pyörähdyskappaleita. Editori toimii samalla periaatteella, kuin
pursotuskappale-editorikin, eli työtilaan piirretään kuvio ja siitä muodostuu pääikkunaan kappale. Pyörähdyskappale-editorissa piirretään kappaleen ääriviivat pyörähdysakselin, vihreä katkoviiva, toiselle puolelle. Tämä muoto sitten pyöräytetään
akselin ympäri 360 astetta. (Swift3D Help 2004c.)

-15-

Pyörähdyskappale-editorissa on myös mahdollista tehdä animaatio kappaleen muotoon. Tässäkin suhteessa prosessi on samanlainen kuin pursotuskappale-editorissa.
Muoto on muokattavissa sen ankkuripisteiden avulla, ja niitä muokkaamalla saadaan
muutosta kappaleen muotoihin. (Swift3D Help 2004c.)

Kuva 8. Pyörähdyskappale-editori

Kehittynyt mallinnuseditori
Kehittyneellä mallinnuseditorilla (Kuva 9) on mahdollista luoda ja muokata sellaisia
muotoja, jotka eivät muodostu mistään tietystä perusprimitiivistä, pursotetusta- tai
pyörähdyskappaleesta. Tämä mallinnustapa antaa käyttäjälle täysin vapaat kädet
mallintaa millaisia muotoja tahansa ottaen kuitenkin huomioon, mikä on mallinnuksessa mahdollista. (Swift3D Help 2004d.)
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Kuva 9. Kehittynyt mallinnuseditori

3D-malli rakentuu mesh-verkosta, joka koostuu pinnoista (face), ja pinnoissa on kärkipisteet (vertex) sekä sivut (edge) (Kuva 10). Pinta on kolmikulmainen kappale,
mesh-verkko muodostuu siis kolmioista. Mesh-verkkoa muotoillaan siirtelemällä
kärkipisteitä joko yksittäin tai ryhmänä. Verkon tiheys vaikuttaa siihen, kuinka yksityiskohtaisia muotoja verkolla voidaan kuvata. Mitä tiheämpi verkko, sitä tarkemmin sitä voi muotoilla. (Lehtovirta, Nuutinen 2000, 21.)

Kuva 10. Mesh-verkon muodostuminen

Kehittynyt mallinnuseditori käyttää tätä tapaa kappaleiden muodostukseen. Editorissa on valmiina työkalut perusprimitiivien tuottamiseen, niitä käytetään mallinnuksen
-17-

lähtökohtana. Primitiiveistä vasemmalla sijaitsevat työkalut, joilla näitä primitiivejä
muokataan, joko kärkipiste-, sivu- tai pintatasolla. Nämä ovat tämän editorin tärkeimmät työkalut, ja näiden avulla malli saa pääosin muotonsa. (Swift3D Help
2004d.)

Esikatselu- ja vientieditori
Esikatselu- ja vientieditori-ikkunassa (Kuva 11) mallinnettu materiaali saadaan renderöityä ja vietyä ulos Swift 3D:stä ja edelleen eteenpäin. Swift 3D pitää sisällään
kaksi eri renderöijää eli tapaa laskea kuvasta lopullinen. Ensimmäinen ja se, jota
varten ohjema on alun perin kehitetty, on vektori-renderöijä, nimeltään RAViX.
Toinen on rasteri-renderöijä nimeltään EMO, se tuottaa bittikarttakuvia vektorikuvien sijaan. Näihin renderöintivaihtoehtoihin keskitytään tarkemmin luvussa 5.3 Ohjelman tavat tuottaa 3D-muotoja. (Swift3D Help 2004e.)
Editori koostuu vasemman laidan ominaisuusvalikosta, jossa tehdään säädöt renderöintiä varten. Valikko on erilainen riippuen, onko valittuna vector- vai rasterrenderöintitila. Ylälaidassa sijaitsee vaakapalkkina kehysnäyttö, eli siinä näkyy renderöidyt kehykset yksitellen numeroituina peräkkäin. Tämä mahdollistaa yksittäisten
kehysten tarkastelun ja mahdollistaa näin tarkemman laadunseurannan animaatiota
renderöitäessä. Keskellä sijaitsee esikatseluikkuna, joka näyttää kulloinkin valittuna
olevan tai renderöitävän kehyksen. Ikkunassa kuva on 1:1 -suhteessa, eli täydessä
koossaan, jos mahdollista. Kuva on pienennetty, mikäli kuva-alaksi on valittu suurempi, kuin ikkunaan mahtuu. Kehysnäytön oikealla puolella sijaitsevat napit, joiden
avulla renderöity materiaali saadaan tallennettua. Tallennusformaatti riippuu ominaisuusvalikon General-välilehdellä tehdystä valinnasta, joka määrittelee formaatin.
(Swift3D Help 2004e.)
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Kuva 11. Esikatselu- ja vientieditori, vektoritilassa

5.3. Ohjelman tavat tuottaa 3d-muotoja

5.3.1 Yleisesti
Valinta Swift3D:n sisältämän kahden renderöintimoottorinmoottorin välillä tulee
tehdä materiaalin käyttötarkoituksen ja sille asetettujen vaatimusten mukaan. Vektorimuotoisena materiaali on käyttökelpoista Flashissa ja muissa vektorigrafiikkaohjelmissa. Rasteri-, eli bittikarttamateriaali on käyttökelpoisempaa, jos halutaan realistisemman näköisiä tai sellaisia kuvia malleista, joissa on käytetty
bittikarttamateriaaleja, eli pinnoitteita. Haluttaessa viedä materiaali videona ulos
Swift 3D:stä, tekee ohjelma sen aina rasterimuotoisena, vaikka renderöinti olisi tehty
vektorimuodossa. Tässä tapauksessa jo renderöintikin voidaan tehdä rasterimuotoon,
jollei ole tarkoituksena käyttää vektorimuotoisen renderöinnin tuottamaa piirrosmaista kuvanlaatua.
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5.3.2 Vektorimuotoinen renderöinti
Swift 3D on rakennettu vektorimuotoisuuden idean varaan, joten siinä on monipuoliset ominaisuudet vektorimuotoiseen renderöintiin. Renderöijänä toimii jo aiemmin
mainittu RAViX-moottori. Renderöinti tapahtuu yksi kehys kerrallaan, mutta lopputuloksena syntyy animaatio, jossa kaikki liikkuvat pehmeästi aivan kuten vanhanajan
liuskalehtiöanimaatiossa. (Honeycutt ym. 2003, 352.)

Tiedostomuodot
Renderöitäessä vektorimuotoon on mahdollisuus valita monesta eri tiedostoformaatista, johon materiaali voidaan tuottaa (Kuva 12). Tiedostomuoto tulee valita jo ennen renderöintiä ja sen mukaan, mihin käyttöön materiaalia on tarkoitus käyttää.
Formaatti tulee valita ennen renderöintiä siitä syystä, että jokaiseen tiedostomuotoon
liittyy omanlaisiaan ominaisuuksia ja rajoitteita, joten renderöintiprosessi on sitä
mukaa erilainen. Jos tiedostomuotoa halutaan muuttaa renderöinnin jälkeen, on materiaali renderöitävä uudelleen, uuteen tiedostomuotoon. (Swift3D Help. 2004g.)

Kuva 12. Vektorirenderöinnin tiedostomuodot

Swift 3D Flash Importer (SWFT) -tiedostomuoto on Electric Rain:in kehittämä tiedostomuoto, jonka avulla Swift 3D:n materiaali on helposti ja monipuolisesti siirrettävissä Flashiin. Tämän tiedostomuodon etuna on Smart Layer Technology -niminen
tekniikka, joka erottelee vektorikuvan osat Flashin kerroksille, eli layereille. Eri osat
kuvasta, kuten reunaviivat, täytöt, varjot, huippuvalokohdat, heijastukset ja läpinäkyvyydet menevät kukin omalle kerrokselleen; myös liikkuvat ja paikallaan
olevat kohteet erotellaan omille kerroksilleen. Näin saadaan Flashissa monipuolisuutta Swift 3d:n tuottaman materiaalin käsittelyyn ja tiedostokokoa saadaan optimoitua pinemmäksi. SWFT-tiedostomuoto tarvitsee toimiakseen lisäosan Flashiin.
Tämä lisäosa asennetaan samalla Swift 3D:n asennuksessa, jos asennusohjelma löytää koneelta asnneushetkellä Macromedia Flash, versio MX:n tai uudemman ohjel-
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miston. Mikäli Flash asennetaan vasta Swift 3D:n jälkeen, on lisäosa asennettavissa
Flashiin myös jälkikäteen. (Honeycutt ym. 2003, 356; Swift3D Help. 2004h.)
Flash Player (SWF) -tiedostomuotoon renderöitäessä on mietittävä, mihin kyseinen
materiaali julkaistaan. Koska Swift 3D ei käytä animaatioiden toteuttamiseen tweenanimaatioita, tulee pitkästä animaatiosta mahdollisesti hyvinkin tilaa vievä ja sen lataaminen esimerkiksi verkon yli voi olla hidasta. Tämä tiedostomuoto on kuitenkin
käyttökelpoinen, jos materiaali julkaistaan esimerkiksi CD-levyllä tai jollakin muulla nopealla medialla. SWF-tiedostomuoto on suoraan toimiva kaikissa Flash
Playereissä, ja sitä mukaa materiaalia ei välttämättä tarvitse käsitellä Flashohjelmassa jälkeenpäin. (Swift3D Help. 2004h.)
Edellä mainittujen lisäksi on 3 vektorimuotoista tapaa renderöidä ja tallentaa. EPSja AI-tiedostomuodot ovat vektorigrafiikkaohjelmiin tarkoitettuja muotoja. EPS on
käyttökelpoinen monissa ohjelmissa, jotka tukevat vektorimuotoista grafiikkaa ja AI
on Adobe Illustratorin tiedostomuoto. Näiden avulla on mahdollista esimerkiksi
suunnitella ja tehdä kolmiulotteinen logo, joka saadaan siten tuotua vektorimuotoisena eri grafiikkaohjelmiin, ja se on täysin skaalattavassa muodossa eikä tarvitse
huolehtia bittikarttakuvien rajoituksista. (Honeycutt ym. 2003, 357.)
Tiedostomuodoissa on myös kolme videomuotoa, AVI, MOV ja FLV. Vaikka materiaali renderöidään vektorimuotoisena käyttäen Swift 3D:n erilaisia täyttöjä ja reunaviivavaihtoehtoja videoksi vietäessä materiaali muutetaan rasterimuotoiseksi.
Hyötynä on se, että saadaan tehtyä videoita, jotka näyttävät sarjakuvamaisilta ja on
tuotettu juuri edellä mainituilla mahdollisuuksilla muokata monipuolisesti sen ulkonäköä. Ulosvietävän videon pakkaukseen on mahdollista vaikuttaa käytettävän koodekin, asetettavien avainkehysten ja pakkauslaadun suhteen. (Swift3D Help. 2004h.)

Täytöt
Swift 3D tarjoaa monia vaihtoehtoja, kuinka käyttää täyttöjä, eli väritystä malleissa
niitä renderöitäessä. Täytöt jakaantuvat kahteen pääryhmään: tasaisiin ja väriliukuihin. On olemassa viisi tasaista vaihtoehtoa, näiden erona on se, kuinka paljon värejä
näytetään yhdellä, yksivärisellä pinnalla kerrallaan. Nämä vaihtoehdot on nimetty
Cartoon Color Fill:eiksi, se tarkoittaa sitä, että värit ovat tasaisia ja muistuttavat hyvin paljon sarjakuvien väritystekniikkaa. Väriliu’ut sisältävät kaksi vaihtoehtoa täytön tekemiseksi, ja ne muodostavat värityksen käyttämällä väriliukuja. (Honeycutt
ym. 2003, 359.)
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Ensimmäisenä on Cartoon Single Color Fill (Kuva 13), tämä täyttö käyttää vain yhtä
väriä kuvatakseen yhtä väriä mallissa, eli jos kappaleessa on punaista, niin kaikki
samanväriset punaiset väritetään samalla värillä, eikä valon tai varjojen vaikutusta
oteta huomioon. Two Color Fill (Kuva 14) käyttää taasen kahta väriä, eli esimerkiksi
juuri samasta punaisesta käytetään kahta eri tummuusastetta, riippuen, miten valo osuu kohtaan, jossa tätä punaista esiintyy. Four Color Fill (Kuva 15) käyttää vastaavasti neljää väriä samaan kuin edellinen vaihtoehto, joten realismi kasvaa, mutta
myös kuvan tilantarve kasvaa lisääntyneiden värien johdosta. Full Color Fill (Kuva
16) käyttää väritykseen niin montaa sävyä väristä kuin on tarpeen ja täyttää jokaisen
pinnan jokaisen polygonin siihen sopivalla värisävyllä, joten lopputuloksen ulkoasu
lähentyy liukuvärien tuottamaa lopputulosta. Viimeinen vaihtoehto on Cartoon Average Color Fill (Kuva 17). Tämä vaihtoehto on erittäin monipuolinen ja täyttää aina
kulloisenkin alueen, riippuen, kuinka valo osuu siihen ja sen kulmasta katsojaa kohti, sopivalla värin sävyllä. Tämän johdosta kappaleen ulkoasu näyttää realistisemmalta, kuin jos käytettäisiin tietyn värimäärän sisältäviä täyttöjä. Animoitaessa, eri
osien värisävyn muuttuessa kappaleen liikkeen mukaan saadaan illuusio väriliu’usta,
vaikka sellaista ei kappaleessa olekaan. (Honeycutt ym. 2003, 362; Swift3D Help,
2004j.)

Kuva 13. Single Color Fill

Kuva 14. Two Color Fill

Kuva 15. Four Color Fill

Kuva 16. Full Color Fill

-22-

Kuva 17. Average Color Fill

Gradient Shading- eli liukuväritäyttömalleissa kappaleen pintojen värittämiseen käytetään väriliukuja, eli samoja liukuja, joita Flash käyttää, jos jonkin kappaleen täyttää väriliu’ulla. Liuku on täysin matemaattinen ja täten yhteensopiva kuvan vektoriluonteen kanssa. Area Gradient Shading -vaihtoehto (Kuva 18) toimii sillä tavalla,
että renderöintimoottori etsii kappaleesta samanvärisiä ja samassa kulmassa olevia
pintoja, ja värittää ne samalla liukuvärillä. Mesh Gradient Shading (Kuva 19) eroaa
edellisestä siten, että se värittää liukuvärillä kappaleen jokaisen polygonin eli pinnan
erikseen. Näin saadaan mahdollisimman realistista jälkeä; niin realistista, kuin vektorigrafiikalla on mahdollista saavuttaa. Tällä tavalla kuitenkin kuvan koko kasvaa
hyvin nopeasti suureksi etenkin, jos malli on hyvin yksityiskohtainen ja tarkka. Epätarkempikin malli tuottaa suurikokoisia tiedostoja lisättäessä animaatiota, etenkin
pidemmissä animaatioissa. (Honeycutt ym. 2003, 365; Swift3D Help, 2004j.)

Kuva 18. Area Gradient Fill

Kuva 19. Mesh Gradient Fill

Täyttöihin on mahdollista valita, lasketaanko niihin mukaan tiettyjä realistisuutta lisääviä tekijöitä. Tällaisia ovat valonheijastukset, muut heijastukset, varjot ja läpinäkyvyys.
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Valonheijastukset lisätään paikkoihin, joista katselija näkee heijastuksen näyttämöllä
olevasta valosta renderöitävän kappaleen pinnassa esimerkiksi auringonvalon heijastuessa auton maalipinnasta. Muut heijastukset muodostuvat, kun kappaleeseen on
valittu heijastava materiaali ja muut näyttämön kappaleet heijastuvat tämän materiaalin pinnasta. eli kappaleen pinta toimii eräänlaisena peilinä. Varjot muodostuvat
aina valaistavalle pinnalle, kun jokin kappale on valonlähteen edessä. RAViX osaa
laskea myös päällekkäisten varjojen tummuusasteen, joten varjot näyttävät realistisemmilta. Varjon väriä ja tummuutta voi myös halutessaan muuttaa siihen tarkoitetulla säätimellä. Kappaleisiin on materiaaliominaisuuksista lisättävissä läpinäkyvyyttä. Tämä läpinäkyvyys laskettaessa voidaan asettaa päälle ja näin sellaiset
kappaleet, joille läpinäkyvyyttä on asetettu renderöidään läpinäkyvinä. Läpinäkyvyyden taso riippuu täysin materiaaliominaisuuksien säädöistä. (Honeycutt ym.
2003, 359.)

Reunaviivat
Vektorirenderöinnissä on mahdollista valita, renderöidäänkö kappale reunaviivoilla
vai ilman. Jos päädytään reunaviivoihin, on niiden ulkoasuun mahdollista vaikuttaa
monin tavoin, kuten täyttöjenkin kohdalla on. Vaihtoehtoina on valittavana Outlines,
Mesh Outlines tai Pen Outlines. (Swift3D Help. 2004k.)

Outlines, eli reunaviiva (Kuva 20), on tasapaksu perusreunaviiva, kaikkiin teräviin
reunoihin piirrettävä viiva. Sen yksityiskohtaisuutta on mahdollista säätää Detail
Edges -valinnan avulla, eli on mahdollista lisätä yksityiskohtaviivoja tietyn suuruisen kulman sisältäviin reunoihin. Tämä luo lisää viivoja kuvaan ja sitä kautta tuo sen
muodot paremmin esiin. (Honeycutt ym. 2003, 367; Swift3D Help. 2004k.)

Kuva 20. Perus reunaviiva -asetus
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Mesh Outlines, eli verkkoreunaviivat-valinta (Kuva 21), muodostaa reunaviivan jokaisen verkon reunan kohdalle, eli kappaleen mesh-verkko tulee näin näkyviin. Näin
luodaan rautalankamallikuva kappaleesta. Tämän vuoksi kappaleisiin, jotka ovat
erittäin yksityiskohtaisia ja joilla on tiheä mesh-verkko, piirretään paljon viivoja ja
näin kuvan tiedostokoko kasvaa. Ainoa tapa rajoittaa piirrettäviä viivoja on pienentää kappaleen yksityiskohtaisuutta, minkä saa aikaan harventamalla sen meshverkkoa kehittyneessä mallinnuseditorissa. (Honeycutt ym. 2003, 368; Swift3D
Help. 2004k.)

Kuva 21. Verkkoreunaviivat

Haluttaessa kuvaan lisää taiteellista vaikutelmaa voidaan valita reunanpiirtotavaksi
Pen Outlines eli kynäviivat (Kuva 22). Kynäviiva-asetus pyrkii mukailemaan jälkeä,
jota perinteinen piirustustussi tai kynä tekee. Kynän kärjen muodoksi on mahdollista
valita joko suorakulmainen tai ellipsinmuotoinen. Kärjen muodon suhdetta voi
muuttaa, eli voidaan valita, onko esimerkiksi suorakulmio litistynyt toisen akselin
suhteen, ja samoin ellipsin litistyneisyys on valittavissa liukusäätimellä. Kärjen
kulmaa on mahdollista muuttaa, jotta saadaan halutunlainen jälki kuvaan; se on säädettävissä täysympyrän, eli 360 astetta. (Swift3D Help. 2004k.)
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Kuva 22. Kynäviivat

5.3.3 Rasterimuotoinen renderöinti
Vaikka Swift 3D on rakennettu vektorigrafiikan ympärille, on siinä myös rasterimuotoista kuvaa tuottava renderöjä. Tämän renderöintimoottorin nimi on EMO, joka
tulee englanninkielisestä termistä Electric Motion. Se on kehitetty kasvavaan tarpeeseen saada myös rasterimuotoista materiaalia, esimerkiksi videoita, Flashiin. Rasterimuotoisuuden hyötynä on sen realistisempi jälki ja mahdollisuus tuottaa säteenseurantaan perustuvia kuvia. EMO käyttää renderöintiin säteenseurantaa, eli tekniikkaa,
joka suorittaa monimutkaisia laskutoimituksia, jotta selviäisi valon, värien ja kappaleiden vaikutus kokonaiskuvaan. Eli renderöintimoottori laskee valon käyttäytymisen mallissa ja piirtää kuvan sen perusteella. EMO:n kanssa on mahdollista käyttää
bittikartta- ja laskennallisia materiaaleja malleissa. Nämä materiaalit näkyvät renderöidyssä kuvassa toisin kuin vektorimuotoon renderöitäessä. (Honeycutt ym. 2003,
371; Swift3D Help. 2004l.)
Renderöitäessä rasterimuotoisia kuvia (Kuva 23) mahdollisuudet vaikuttaa renderöintiin ovat paljon pienemmät kuin vektorimuotoisessa renderöinnissä. Tämä johtuu siitä, että EMO yrittää tuottaa mahdollisimman fotorealistisia kuvia, eikä prosessiin voi vaikuttaa. Tiedostomuoto on valittava tälläkin tavalla renderöitäessä kuten
vektoripuolella. Kuvaformaateista valittavana ovat SWF, BMP, JPG, PNG, TIF ja
TGA. Nämä kaikki ovat bittikarttatiedostomuotoja. SWF:nä tuotettaessa Swift 3D
luo yhden tiedoston, johon sisältyvät kaikki animaation kehykset, ja ne sijoittuvat
Flashissa aikajanalle perättäisiin kehyksiin. Lopuissa formaateissa tuotettaessa tekee
ohjelma sarjan kuvia haluttuun hakemistoon nimeten ne liukuvasti. (Swift3D Help.
2004m.)
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Kuva 23. EMO:lla renderöity rasterikuva

Mahdollista on myös renderöidä rasterimuotoisena videota. Tähän on tarkoitettu
FLV, AVI ja MOV -tiedostoformaatit. Vientiprosessi on samanlainen kuin vietäessä
materiaalia vektorimuodosta videoksi, mitä kuvailtu luvussa 5.3.2. Vektorimuotoinen renderöinti. (Swift3D Help. 2004m.)
Bitmap compression, eli bittikartan pakkaus -säätö on mahdollinen vain JPG, PNG
ja SWF -tiedostomuodoilla. Säätimellä säädetään välillä ”koko”, size, ja ”laatu”,
quality. Ääriasennossa koko, pakataan kuvaa niin, että se tarjoaa pienimmän mahdollisen tiedostokoon. Toisessa ääriasennossa eli laatu-asennossa kuva on mahdollisimman hyvälaatuinen, eikä sitä näin ollen pakata paljoa. On kuitenkin tärkeää tiedostaa, että Flash pakkaa automaattisesti siihen tuotavia bittikarttakuvia, joten tässä
vaiheessa pakkaaminen kannattaa jättää vähemmäksi, jos materiaalin aikoo viedä
Flashiin. Lisäksi joissain tiedostomuodoissa on mahdollista valita kuvan bittisyvyys,
eli käytettävien värien määrä. Kaikki muut tiedostomuodot tukevat sekä 24:n, että
32:n bitin värisyvyyttä. Tästä poikkeavat JPG, joka tukee vain 24:ää ja SWF, joka
tukee vain 32 bittiä. Toinen vaikutusmahdollisuus on reunanpehmennys, eli antialiasing. Tämän ominaisuuden avulla värien teräviä reunoja on mahdollista pehmentää niin, että ne eivät näytä sahalaitaisilta, vaan värit sulautuvat toisiinsa paremmin ja pehmeämmin. (Swift3D Help. 2004n.)

5.4. Tapojen oleellisimmat erot
Valittaessa tapaa, jolla renderöidä materiaali ulos Swift3D:stä, on otettava huomioon, millaiseen käyttöön materiaali tulee. Vektori- ja bittikarttakuvien eroja on käsitelty tarkemmin luvuissa 3.1. Flash-ohjelman ominaisuudet ja rajoitteet ja 3.4. Kei-
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nojen erityispiirteet ja erot. Seuraavassa muutamia päälinjoja, kun tehdään valintaa
vektori- ja rasterimuodon välillä.
Vektorimuotoinen renderöintitapa on käyttökelpoisin, kun halutaan, että materiaali
on täysin skaalattavissa ilman minkäänlaista häviötä kuvanlaadussa. Esimerkiksi
kun materiaalin on mahdollista olla näkyvillä erilaisissa ja erikokoisissa näytöissä.
Tiedostokoko pysyy vektorimuotoisena pienenä, yleisesti ottaen vektorikuvat ovat
pienempiä kuin rasterikuvat. Kuitenkin tulee tietty piste, jossa suurikokoinen ja yksityiskohtainen vektorikuva ohittaa rasterikuvan tiedostokoossa. Tulostettavuuden
kannalta vektorimuotoisuus on myös etu. Vektorimuotoisesta materiaalista saa hyvinkin suuria tulosteita kuvanlaadun kärsimättä, tämäkin johtuu vektorikuvan skaalattavuudesta. Myös Flashiin tuotaessa vektorimuotoisuus on järkevin valinta, johtuen Flashin luonteesta ja jälkikäsittelyn mahdollisuuksista jälkeenpäin. (Honeycutt
ym. 2003, 352.)
Rasterimuotoinen vienti kannustaa paikkaansa, kun halutaan mahdollisimman realistisen näköisiä mallinnuksia, tietynasteinen fotorealismi on saavutettavissa. Käytettäessä bittikarttamuotoisia materiaaleja mallissa on suositeltavaa käyttää rasterirenderöintiä, koska vektorimuodossa materiaalien pintakuviota ei ole mahdollista tuottaa.
Kun tiedostokoko ei ole ongelma esimerkiksi, kun materiaalia ei jaeta Internetin yli,
rasterimuotoinen vienti on mahdollista suuremmasta tiedostokoosta huolimatta. Rasterimuotoisten tiedostojen yhteensopivuus eri sovellusten kanssa on parempi, koska
suurin osa toisto-ohjelmista, esimerkiksi Windows Media Player, Real Player,
QuickTime ja muut toisto-ohjelmat, ei osaa näyttää vektorimuotoista materiaalia.
(Honeycutt ym. 2003, 352)

5.5. Swift 3D:n materiaalin tuominen Flash-ohjelmaan
Swift3D:stä ulosvietäessä materiaalia Flash-ohjelmaan on parasta käyttää siihen erityisesti tarkoitettua SWFT-tiedostomuotoa. SWFT-tiedostomuoto tarvitsee toimiakseen lisäosan Flashiin. Tämä lisäosa asennetaan tietokoneeseen automaattisesti
Swift3D:n asennuksen yhteydessä, jos asennusohjelma löytää koneelta asennushetkellä Macromedia Flash MX tai uudemman version. Tuontityökalu on mahdollista
asentaa myös jälkikäteen Swift3D:n asennusmedialta, jos Flash on asennettu Swift
3D:n jälkeen. (Honeycutt ym. 2003, 422)
Materiaalin tuonti Flashiin on hyvin yksioikoista ja helppoa. Kun tuontityökalu on
asennettu, voidaan Flashin tiedosto-valikosta valita komento import to library, eli
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tuo kirjastoon. Koska tuontityökalu on asennettu, löytyy tiedostomuotolistasta myös
Swift3D:n oma tiedostomuoto SWFT. Tämän toiminnon avulla voidaan tuoda materiaalia Flashin ulkopuolelta eri tiedostomuodoissa suoraan Flashin kirjastoon ja elokuvaleikkeeksi (movie clip). Tällä tavalla tuomalla sisään materiaali ei tule suoraan
näyttämölle vaan se täytyy lisätä sinne kirjastosta. Tästä on monia etuja jälkikäsittelyssä. Tuomalla materiaali elokuvaleikkeeseen on sitä helpompi muokata, ja se on
paremmin käsiteltävissä Flash-ohjelmassa. Esimerkiksi sen liikuttelu ja skaalaaminen on tässä helpompaa, kuin, että materiaali olisi suoraan näyttämöllä kaiken muun
sisällön seassa. Flashiin tuotaessa materiaaliin ei voida vaikuttaa, Swift3D Importer
tuo sisällön suoraan Flashiin sellaisenaan, kun se on viety ulos Swift3D:stä, joten
kaikki materiaaliin liittyvät valmistelut on hyvä tehdä jo Swift3D:n puolella.
Swift3D-ohjelman puolella on valittavissa käyttöön juuri tähän ohjelmaan suunniteltu työkalu, joka jakaa sisällön tasoille riippuen niiden tyypistä. Työkalun nimi on
SmartLayer Technology, ja se on valittavissa vain vietäessä materiaalia SWFTtiedostomuodossa. Tiedostomuotoa on mahdollista käyttää vietäessä Flashiin vain,
jos Flashin versio on MX tai uudempi, vanhemmilla versioilla on käytettävä SWFtiedostomuotoa eli Flashin esitystiedostomuotoa. Tällöin menetetään SmartLayer
Technologyn tuomat edut materiaalin käsiteltävyydessä. (Honeycutt ym. 2003, 422)
SmartLayer Technology antaa parhaat mahdollisuudet materiaalin käsittelyyn
Flashissa, koska se jakaa kaiken sisällön erillisille tasoille (Kuva 24) erotellen täytöt,
viivat, varjot, heijastukset, kiillot sekä erikseen liikkuvat objektit. Käytettäessä materiaalia on mahdollista näyttää vain tiettyjä tasoja materiaalista ja saada näin haluttu
tulos Flashissa. Jos mallissa on käytetty läpinäkyvyyttä, sijaitsee läpinäkyvyyskerros
kaikkien muiden kerrosten päällä. Tällä kerroksella ovat kaikki kuvan läpinäkyvät
kohdat, niitä ei ole eroteltu erikseen liikkuviin ja paikallaan pysyviin. Swift3D optimoi läpinäkyvyyden niin, että vain näkyvissä olevat paikat, joissa on läpinäkyvyyttä,
piirretään. Varjot erotellaan myös erillisille kerroksille niiden tummuusasteen perusteella. (Honeycutt ym. 2003, 424)

Kuva 24. Tasot tuotaessa Flashiin
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Liikkuvat kohteet erotellaan erikseen, jos kyseinen valinta on tehty Swift3D:ssä ennen ulosvientiä. Jos näkymässä on kappaleita, jotka liikkuvat, jaotellaan ne omille
kerroksilleen Flashissa, ja paikallaan pysyvät kerrokset piirretään vain kerran, ja
vain liikkuvat kohteet renderöidään erikseen jokaiseen kehykseen. (Honeycutt ym.
2003, 425)

5.6. Materiaalin käsiteltävyys Flash-ohjelmassa
Vaikutusmahdollisuudet Swift3D:stä tuodulle materiaalille Flashissa ovat juuri niin
monimuotoiset, kuin ovat tekijän taidot ja mielikuvitus, eli rajoja ei käytännössä ole.
Eri tasot antavat jo itsessään suuret mahdollisuudet siihen, miltä animaatio näyttää.
Esimerkiksi käyttämällä pelkästään kiiltokohdat sisältävää kerrosta, saadaan hyvinkin dramaattinen efekti esimerkiksi tekstianimaatioihin.
ActionScriptin avulla on mahdollista vaikuttaa materiaalin toistoon. Ohjaamalla ohjelmallisesti animaation sisältävää elokuvaleikettä on mahdollista esimerkiksi kappaleen pyörimiseen vaikuttaa, jos se on tuotettu niin, että sitä on mahdollista pyörittää. ActionScript onkin monipuolisin työkalu materiaalin muokkaamiseen ja
ohjaamiseen Flashissa, ja mahdollisuudet ovat lähes rajattomat.
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6. ESIMERKKI: 3D-ANIMAATIO MACROMEDIA FLASHOHJELMASSA

6.1. Esimerkin lähtökohdat
Esimerkin tarkoituksena on näyttää, millaista 3D-materiaalia on saatavissa Flashiin
käyttäen apuna Swift3D-ohjelmaa. Käytettävä 3D-malli on tehty CAD II -kurssilla
toisella vuosikurssilla. Malli on Legoauto, ja se on mallinnettu SolidWorks-ohjelmalla täysin. Tarkoituksena siirtää se 3DS Max:iin ja sitä kautta saada malli tuoduksi Swift3D-ohjelmaan. Flashiin siirrettyä materiaaliin tehdään yksinkertainen ohjauspaneeli, josta mallia voidaan pyörittää korkeusakselinsa suhteen. Tarkoituksena on
käyttää Swift3D:n vektoriominaisuuksia hyväksi ja sitä kautta esittää vektorimuotoisen mallin ulkonäkö ja käyttäytyminen Macromedia Flashissa.

6.2. Valmistelutyöt ja mallin työstäminen

6.2.1 SolidWorks-malli
Malli Legoautosta on tehty SolidWorks ohjelmalla (Kuva 25), ja tarkoituksena olisi
saada se siirretyksi 3DS Maxiin, jotta se saataisi tallennettua 3DS-muotoon, jota
voidaan ottaa sisään Swift3D:hen. Aiempien kokemusten perusteella malli viedään
SolidWorksista ulos WRL-muotoisena, jolloin se saadaan 3DS Maxiin mukanaan
materiaalien värit, joten mallia ei tarvitse värittää halutunlaiseksi enää 3DS Maxissa
tai Swift3D:ssä.
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Kuva 25. Legoauton malli SolidWorksissa.

6.2.2 3DS Max
Malli tuodaan sisään 3DS Maxiin (Kuva 26) import-komennolla. Malli on tässä vaiheessa liian pieni, johtuen SolidWorksin ja 3DS Maxin erilaisesta mittakaavasta,
mutta tällä ei ole mitään merkitystä lopputuloksen suhteen, koska tämän mallin ei
tarvitse olla oikeassa mittakaavassa. 3DS Maxissa käsittelyä auttaa mallin suurentaminen niin, että pystytään työskentelemään normaalisti.
Tässä vaiheessa mallista poistettiin ylimääräisiä osia, jotta mallin kokoa saatiin rajattua, koska jos malli on liian suuri, menee sen renderöintiin kohtuuttoman paljon
aikaa Swift3D:ssä. Esimerkiksi auton sisältä poistettiin penkki ja ratti, myös muita
sellaisissa paikoissa olevia osia poistettiin, jotka eivät tulisi näkymään lopullisessa
lopputuloksessa. Myös ikkunoiden läpinäkyvyys poistettiin, läpinäkyvyyden vaatiman pitkän renderöintiajan vuoksi.
Mallin väritys vastasi SolidWorks:issa tehtyjä valintoja, ja näin sen värimaailma oli
halutunlainen. Seuraavaksi malli tallennettiin 3DS-tiedostomuotoon Swift3Dohjelmaa varten.
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Kuva 26. Malli 3DS Maxissa

6.3. Mallin käsittely Swift3D:ssä ja vienti SWFT-muotoon

6.3.1 Tuonti Swift3D:hen
Malli tuodaan Swift3D:hen käyttämällä File-valikon komentoa New from 3DS. 3DS
Maxista tallennettu malli paikallistetaan ja hyväksytään. Malli ladataan Swift3D:n
työtilaan, ja näin se on täysin muokattavissa (Kuva 27).

Kuva 27. Malli Swift3D:ssä
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6.3.2 Mallin käsittely
Swift3D-ohjelmassa tehtiin pyörahdyskappale-editorilla autolle näyttelyalusta, joka
pyörii ja jonka päällä auto on. Auto siirrettiin oikeaan kohtaansa käyttäen avuksi
siirtotyökalua ja eri näkymiä.
Animointi toteutettiin käyttämällä ohjelmasta valmiinä löytyviä animaatiomalleja,
eli raahaamalla sekä alustaan että autoon liitettiin pyörähdysanimaatio, joka pyöräyttää kappaleita täyden kierroksen, eli 360 astetta. Näiden valmiiden animaatiomallien
avulla on mahdollista helposti toteuttaa yleisimpiä animaatioita erilaisista pyörähdyksistä ja silmukkatyylisistä liikkeistä. Animaation pituudeksi tulee vakiona noin
20 kehystä, mutta animaatiosta haluttiin pidempi, joten sitä venytettiin 100 kehyksen
mittaiseksi. Näin, kun kehysnopeus on 24 kehystä sekunnissa, tulee animaation pituudeksi neljä sekuntia. Päänäyttämöeditorissa säädettiin animaation kuvakulma ja
koko sopivaksi. Tämän jälkeen kun kaikki valmistelut on tehty, siirryttiin esikatseluja vientieditorin puolelle.

6.3.3 Materiaalin renderöinti ja tallentaminen SWFT-muotoon
Koska animaation on tarkoituksena esitellä Swift3D:n vektoriominaisuuksia, renderöidään animaatio käyttäen vektorirenderöintimoottoria, RAViX:ia. Eri täyttömalleista valittiin Cartoon Average Color Fill, jolla saadaan sarjakuvatyylinen, tasaisia
väripintoja sisältävä väritys malliin. Tähän lisättiin varjot ja huippuvalokohdat, jotta
pinnalle saataisi lisää eloa eri sävyjen kautta. Reunaviivoilla saadaan korostettua Legoauton palojen rajakohtia, ja näin saadaan palat näkyviksi ja Legomainen ilme luotua. Käyttöön valittiin kuitenkin perinteisten tasapaksujen viivojen sijaan kynäviivat,
joiden avulla saadaan reunaviivoihin eloa ja vaihtelevuutta, joka korostaa entisestään
piirrosmaista jälkeä.
Renderöinti on hyvin paljon prosessoria kuormittavaa työtä, ja eri pintojen ja viivojen laskeminen vie aikaa. Esimerkin animaation yhden kehyksen laskemiseen meni
noin 35 sekuntia käytetyllä tietokoneella, joten koko animaation renderöinnin kokonaisaika oli lähes yhden tunnin. Tehokkaampi kone olisi selviytynyt tästäkin työstä
nopeammin, joten tässä suhteessa nopeampi kone on aina parempi.
Materiaalin renderöidyttyä on mahdollista toistaa se Swift3D:ssä ja näin tutkia, onko
laatu ja animaatio halutunlainen. Kehyksiä on myös mahdollista tutkia yksitellen ja
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näin mahdollisesti renderöidä animaatio uudestaan halutun lopputuloksen saavuttamiseksi.
Kun kaikki kehykset oli renderöity ja tulos oli halutunlainen, tallennettiin ne painamalla Export All Frames -nappia ja aukeavasta ikkunasta valittiin haluttu tallennuspaikka ja tiedostonimi. Ohjelma loi halutulla tiedostonimellä SWFT-päätteisen tiedoston, jonka koko on yhteensä noin 1,9Mt, yksittäisen kuvan koko on noin 23kt.

6.4. Tuonti ja käsittely Flash-ohjelmassa

6.4.1 Materiaalin tuonti Flashiin ja alkuvamistelut
Materiaalin tuominen Flash-ohjelmaan tapahtuu luvussa 5.5 Swift 3D:n materiaalin
tuominen Flash-ohjelmaan kuvatulla tavalla. Flashista esityksen kehysnopeudeksi
säädettiin sama 24 kuvaa sekunnissa, joka autoanimaation luontivaiheessa määriteltiin myös Swift3D:ssä. Materiaali tuotiin kirjastoon omaksi elokuvaleikkeekseen.
Tämän jälkeen luotiin aikajanalle kolme uutta tasoa: nimeltään autoanimaatio, tausta
ja napit, aikajanalla jo valmiiksi ollut kerros nimettiin actions-nimiseksi, eli se tulee
sisältämään animaatioon tarvittavan ohjelmakoodin.
Seuraavana auto-elokuvaleike tuotiin autoanimaato-kerrokselle ja siirrettiin haluttuun paikkaan näyttämöllä. Sen esiintymänimeksi, eli millä tämä kyseinen kopio kirjaston auto-elokuvaleikkeestä tunnistetaan, kirjoitettiin auto_anim. Tämän jälkeen
tehtiin napit, joilla autoa tulisi pyörittää, napit-kerrokselle. Napit nimettiin nappi_v
ja nappi_o. Näin näyttämöllä on kaikki tarvittava animaatiota varten (Kuva 28).
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Kuva 28. Animaatio Macromedia Flash-ohjelmassa

6.4.2 Ohjelmakoodin tekeminen
Actions-kerrokselle tarvitaan kaksi funktiota auton pyörittämiseen. Toinen pyörittää
vasemmalle, toinen oikealle. Koska auton animaatio on tehty niin, että sen normaali
pyörimissuunta on vasemmalle, siihen suuntaan kääntävän funktion tulee vain käynnistää ja sammuttaa animaation toistaminen haluttuina hetkinä.
Vasemmalle pyörittävää funktiota kutsuttaessa toistaa se animaatiota eteenpäin. Kun
funktion kutsussa muuttujalle _kaanna, annetaan arvoksi false, pysäyttää se animaation toiston.
function pyor_vasemmalle(_kaanna) {
if (_kaanna) {
_root.auto_anim.play();
}
else {
_root.auto_anim.stop();
}
}

Oikealle pyörittävä funktio eroaa edellisestä niin, että sen avulla joudutaan toistamaan animaatiota sen luonnollista toistosuuntaa vastaan, eli etenemään kehyksissä
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taaksepäin. Sen johdosta on toisto suoritettava jokaisen kehyksen alussa toiminto
prevFrame(), näyttöön pitää tuoda aina edellinen kehys (verrattuna edelliseen).
function pyor_oikealle(_kaanna) {
if (_kaanna) {
this.onEnterFrame = function() {
_root.auto_anim.prevFrame();
if (_root.auto_anim._currentframe == 1) {
_root.auto_anim.gotoAndStop(99);
}
};
}
else {
this.onEnterFrame = null;
}
}

Nappeihin lisättiin ohjelmakoodi, joka kutsuu funktioita, kun hiiren nappi painetaan
napin kohdalla pohjaan. Funktio keskeytetään, kun hiiren nappi nostetaan ylös. Näin
auton pyörittäminen saadaan lopetettua ilman erillistä pysäytysnappia.

6.5. Valmis animaatio
Animaatio tallennettiin ja julkaistiin haluttuun muotoon, tässä tapauksessa FLAtiedosto, eli työtiedosto ja SWF-tiedosto, joka on käyttökelpoinen esimerkiksi Internetissä. Esitystiedoston kooksi tuli loppujen lopuksi 1.7Mt, eli verrattuna tiedostokokoon, joka oli tuotaessa materiaali ulos Swift3D:stä, on se hieman pienentynyt
Flashin vaikutuksesta. Tiedostokoko ei ole kuitenkaan kovin pieni verrattuna sen sisältöön, mutta minkäänlaisia optimointeja ei animaatioon ole tehty, joten niiden
avulla tiedostokokoa olisi mahdollista pienentää huomattavasti. Tätä osa-aluetta ei
tässä opinnäytetyössä käsitellä sen laajuuden vuoksi.
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7. YHTEENVETO
Työssä käsiteltiin 3D-muotojen tuomista Macromedia Flash -ohjelmaan erilaisin
keinoin keskittyen kuitenkin pääosin Swift3D-ohjelmaan.
Keinoja, joilla tuotetaan 3D-materiaalia ja -muotoja Macromedia Flashiin ei ole monia, joten valinta niiden välillä on helppoa. Riippuen käyttötarkoituksesta ja vaatimustasosta on valittavissa lähinnä ohjelmallinen- ja ohjelmoinnillinen tie saada haluttu tulos. Ohjelmallisella tiellä saadaan yksinkertaisia, ei kovinkaan interaktiivisia
animaatioita luotua. Ohjelmoinnillisella tavalla on taas mahdollista nostaa materiaalin interaktiivisuutta, mutta mahdollinen näyttävyys vaatii erittäin monimutkaista
ohjelmointia ja taitoja ohjelmoinnissa.
Swift3D:n avulla on mahdollista tuottaa hyvinkin monenlaisia animaatioita ja materiaalia. Se soveltuu käytettäväksi, kun ei pyritä fotorealistiseen tulokseen, vaan riittää vähempitarkkuuksinen, piirretynoloinen jälki. Flashin vektoripohjaisuuden huomioonottaen tämä onkin erittäin sopiva vaihtoehto, koska Flash soveltuu tällaisten
animaatioiden julkaisuun loistavasti. Tiedostokoot eivät kasva erittäin suuriksi, kun
materiaalia optimoidaan Flashissa, mutta se olisi niin suuri kokonaisuus, että sitä ei
tässä opinnäytetyössä ole käsitelty.
3D-sisällön tuottaminen Flashiin on hyvin haastavaa ja palkitsevaa työtä. Tulevaisuudessa varmasti Flashin uudemmat versiot tukevat jollakin tavalla 3D-objektien
käsittelyä, ja sitä mukaa on mahdollista kehittää mitä monipuolisimpia esityksiä ja
multimediaelämyksiä. 3D-sisältö on tätä päivää ja tulevaisuutta, joten varmasti on
odotettavissa erilaisia apuohjelmia, joilla saadaan tuotettua näyttäviä 3D-sovelluksia
Macromedia Flashiin tai suoraan toistettavaksi Flash Playerissä.
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LIITTEET
CD-levy, jolla esimerkkinä tuotettu animaatio ja lähteiden www-sivuja.
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