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Témata, která nebudu řešit podrobně, i když by si to zasloužila: nasvícení, vizuální storytelling, UI, 
LODy, environment a level design.



  

Preprodukce (globální)



  

Pitch dokument

 Popis herních mechanik
 Základní principy a funkce ve hře
 Nad grafikou musí být uvažováno s ohledem na mechaniky



  

Žánr a technologie

 Stylizace a komplexnost grafiky se úzce odvíjí od žánru
 Technologie hraje zásadní roli, jak při přípravě grafiky

postupovat
 Engine
 Platformy
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Moodboardy



  

Koncepty
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Koncepty



  

Studium jiných titulů

 Studujte grafiku ve hrách
 Sledujte modularitu, postupy, shadery...
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Demoscéna

 Malá scéna s „dokončenými“ assety, nasvícením, případně základní 
funkčností

 Slouží k otestování stylizace a celkovému vyznění nálady hry, 
komplexnosti, performance, časové náročnosti projektu...

 Nutnost demoscény závisí na žánru



  

Preprodukce assetů



  

Preprodukce assetů



  

Zjistěte, co chcete vytvořit

 Pokud si myslíte, že víte, jak něco vypadá, dost pravděpodobně to 
vypadá úplně jinak

 Google je kamarád
 Foťák a vycházky jsou ještě lepší

kamarádi (i sci-fi vychází z reality)
 Hráč musí uvěřit



  

Jak budete s assetem pracovat?

 Asset pro instancování / Hero Asset
 Recyklace assetu
 Jakou důležitost asset bude mít, je třeba dělat highpoly model, nebo 

lze využít již hotové modulární textury?
 Kde a jak asset hráč uvidí – priority částí modelu



  

Produkce assetů



  



  

Výhody Greyboxu

 Rychlý nástřel modelu/scény/prostředí
 Obrovská časová úspora při tvorbě assetů 
 Možnost implementace mechanik bez potřeby čekání na grafiku
 Minimální odpad při provádění změn nebo krácení obsahu
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Práce v iteracích vám dovoluje:

 Udržet konzistenci a laťku grafiky na stejné úrovni

 Mít přehled o objemu práce

 Průběžně přidávat obsah a variovat ho na 
základě testování  

 Šetřit čas při produkci



  

Konzistence



  

Buďte ve vizuálu konzistentní

 Udržte vizuální stylizaci
 Není třeba mít produkt s AAA grafikou, ale takový, který vypadá 

konzistentně
 Nekonzistentní assety ničí dojem z celé scény
 Méně je více
 Nebojte se experimentovat

 Pokud můžete, vyhněte se použití kupovaných assetů (ve finálním 
produktu)
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Tvorba assetu



  

Základní workflow

 Modelování highpoly a lowpoly modelů
 Unwrap
 Vypalování
 Tvorba textur a materiálů
 Aplikace shaderu, implementace v engine
 Optimalizace

 U 2D tvorba spritů v 2d software, či předrenderovaná grafika



  

Modelování (3D)

 Highpoly a Lowpoly
 Retopologizace - polyflow vs. decimace
 Optimalizace lowpoly assetů (mirroring, recyklace částí modelu)
 Příprava topologie lowpoly pro vypalování (smoothgroupy) a unwrap 

(švy)
 3ds max (Maya), Z-brush (Modo, Sculptris), Topogun

 http://wiki.polycount.com/wiki/Texture_Baking
 https://polycount.com/discussion/107196/youre-making-me-hard-making-

sense-of-hard-edges-uvs-normal-maps-and-vertex-counts



  

Modelování (3D)



  

Unwrap (3D)

 Rozložení polygonů na 2D plochu
 Příprava UV mapy pro modulární / vypalovaný asset / kombinaci
 Lightmap UV
 3ds Max, Unwrella, Unfold 3D, Z-brush
 Unwrapování je otrava!



  

Tvorba textur a materiálů

 Texture baking
 Substance Painter, DDo, Xnormal
 PBR (roughness/metalness workflow)
 http://wiki.polycount.com/wiki/Normal_map#What_is_a_Normal_Map.3F



  

Implementace do engine

 Podobné v rámci různých enginů
 Pozor na drobné odchylky (+Y, -Y u normal map, tangent space při 

vypalování...)
 Master / Custom shadery
 Materiálové instance



  

Optimalizace

 LODy
 Shaderové optimalizace
 Oclussion Culling
 Hierarchical LOD, optimalizace kostí, mipmapping...



  

Modularita



  

Modulární workflow

 Využití malého množství assetů pro vytvoření rozsáhlého prostředí
 Nutná promyšlená preprodukce
 http://wiki.polycount.com/wiki/Modular_environments



  

Modulární textury

 Všechny assety není třeba vypalovat, lze využít modulárních 
textur/materiálů, které můžou být aplikovány na více modelů

 Je třeba myslet na možnosti využití už při přípravě textury
 Stejný layout pro různé typy povrchů
 Kombinace modulárních textur v rámci assetu



  

Časová optimalizace

 Snaha zrychlit postupy tvorby při zachování kvality
 Modularita, mirroring, recyklace, materiálová variabilita 
 Volba stylizace, výběr prostředí, žánru...
 Hráč si nesmí všimnout, že cheatujete



  



  



  



  



  

Software - modelování, texturování, engine...

 Studentské licence (Autodesk, Z-brush...)
 Free software (Blender, Gimp, Xnormal)
 Free engines (Unreal, Unity)



  

Děkuji za pozornost.



  

Otázky?
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