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Indledende:
Bryce blev oprindeligt udviklet med henblik på at rendere1 3dmodeller af fraktale landskaber. Kimen til programmet var en serie af
små programmer udviklet af Ken Musgrave (som senere udviklede et
andet af slagsen, MojoWorld), men det var Eric Wenger, der i
samarbejde med Kai Krause, (han designede den unikke
brugergrænseflade), stod bag den første kommercielle version af
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at rendere vil sige at skabe et todimensionelt billede ud fra en tredimensionel
opstilling af objekter. Det er en ren abstraktion eftersom begge dele på en skærm
optræder som todimensionelle.

2

programmet, der blev lanceret i en mac-version i 1994. Version 2.0
udkom i 1996, men det var først da der året efter kom en stabil
Windows-version, at programmet for alvor slog igennem i bredere
kredse. Det var især den på en og samme tid originale og intuitive
brugergrænseflade som gjorde forskellen. I andre programmer var
der flere faciliteter at arbejde med, men samtidig var selve processen
ofte meget uigennemskuelig. Version 3 (kendt som Bryce 3D) kom i
1997 og gjorde det muligt at lave animationer direkte i programmet.
I 1999 kom version 4 med væsentligt forbedrede visuelle effekter og
regnes normalt for det tidspunkt hvor programmet begynder at blive
taget alvorligt i animatorkredse. Indtil da havde udvikleren og producenten, MetaCreations, vedligeholdt en tæt kontakt til den voksende
brugergruppe og lyttet til den feedback der kom derfra, men i 2000
blev programmet solgt til Corel Corporation der året efter lancerede
version 5 med en række markante forbedringer, men som så efterfølgende standsede udviklingsarbejdet. I de følgende fire år skete der
ingenting og det forekom sandsynligt at Bryce, som så mange andre
softwareprodukter, stille og roligt ville glide over i glemmebogen,
indtil DAZ3D i 2004 overtog rettighederne fra Corel og ret hurtigt
udgav en slags mellemversion, 5.5, som bl.a. udnyttede de forbedrede renderingsmuligheder der i mellemtiden var opstået og senest
version 6 (oktober 2006).
Man kan downloade en komplet version 5.5 på download.com (søg
efter Bryce 5.5) og efterfølgende få en registreringskode hos daz3d
på denne adresse: www.daz3d.com. De fleste forskelle mellem de enkelte versioner ligger inden bagved og det er som regel muligt at
benytte modeller, teksturer o.l. fra tidligere udgaver af programmet
uden vanskeligheder. Efter installationen har man adgang til den
originale manual i pdf-format (engelsksproget).
Findes under Edit/Preferences
og burde være rimeligt selvforklarende: vælger man
Launch to default state og
genstarter programmet, vender man tilbage til standardindstillingerne (og det kan
være praktisk hvis nogen har
pillet ved indstillingerne). Det
næste punkt sikrer at Bryce
altid gemmer det senest renderede billede sammen med
dokumentet.
Figur 1: Standardindstillingerne ved opstart af programmet.
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Bryce-brugerfladen:
Meningen med denne introduktion er at man skal sætte sig ned, give
sig god tid og kigge brugerfladen igennem stykke for stykke. Man
skal ikke lade sig afskrække af, at der er mange ting i Bryce som
umiddelbart kan virke uforståelige eller meget tekniske, for Bryce ér
et temmelig komplekst program.

Figur 2: Brugerfladen i Bryce.

I kolonnen til venstre finder man de værktøjer der skal bruges til at
flytte rundt med kameraet. Øverst i midten finder man tre værktøjslinier placeret oven i hinanden. De rummer dels primitiverne (som er
byggeklodserne i Bryce), redigeringsværktøjer til disse og atmosfæreværktøjerne. Yderst til højre en række blandede funktioner og
nederst ligger animationsværktøjerne. Midt i det hele befinder scenen
sig. Det er det område hvor man bygger sit billede op i en tredimensionel verden, indtil man afslutter med at rendere sit billede (det vil
sige, at man omdanner det tredimensionelle rum til et todimensionelt
bitmapbillede. I det følgende gennemgås de forskellige sektioner
punkt for punkt. Det kan være svært at overskue det hele på én
gang, men det vigtigste at få styr på i første omgang, er kameraet og
primitiverne. NB: Læg mærke til de små trekanter. De betyder, at der
findes en undermenu med tilknytning til det pågældende værktøj.
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De enkelte sektioner er dockable (det betyder, at man kan frigøre
dem og placere dem hvor man har lyst – det kan være praktisk hvis
man har en stor skærm, ellers kan det ikke ambefales).
Normalt arbejder man i Bryce på den måde, at man først bygger sin
scene op ved hjælp af primitiver, modeller, teksturer osv. Undervejs
laver man flere prøverenderinger for at få en fornemmelse af hvordan
det hele tager sig ud. Man bør huske at gemme undervejs! Og måske
man også bør overveje at gemme flere versioner af dokumentet? Når
man gemmer bryce-filen gemmes der samtidig en kopi af det senest
renderede billede. Hvis man undervejs ønsker at gemme alternative
versioner, skal man via file-menuen vælge at eksportere billedet. Når
man starter på et nyt dokument bør man som det første gå til:

Dokumentopsætning og værktøjslinier:
Denne menu finder man under File og du bør altid starte med at kontrollere opsætningen – især hvis andre bruger den samme maskine.
Figur 3: Dokumentopsætning.

Document Resolution angiver den
størrelse dokumentet har på skærmen. Normalt vil man
tilpasse størrelsen,
så man kan se hele
scenen.
Render Resolution
angiver den størrelse man ønsker at
rendere dokumentet i. Her kunne
man f.eks. vælge
1600x1200 og resultatet ville være
et renderet billede dobbelt så stort som det man ser på skærmen.
Men man kunne også vælge at halvere størrelsen for at spare tid. En
tommelfingerregel: når man fordobler størrelsen firedobler man den
tid det tager at rendere billedet!
Document Aspect Ratio angiver forholdet mellem bredde og højde
(4:3 svarer til en almindelig computerskærm, 16:9 svarer til en
såkaldt bredskærm osv.) Constrain Proportions betyder at forholdet
mellem bredde/højde bevares, så vil man rendere et kvadratisk
billede, er det nødvendigt at fjerne det lille hak inden man angiver
størrelsen.
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AntiAliasing henviser til kvaliteten af renderingen. På en almindelig
computer bør man vælge denne indstilling mens man arbejder, men
Superfine, når man renderer det færdige billede.
I kolonnen til højre er en lang række standardformater angivet. Hvis
man vælger Max Recommended vil størrelsen automatisk blive tilpasset skærmen.
Du kan altid ændre på disse indstillinger efter behov. De ændrer
ikke noget ved den måde din scene er sat op på – kun hvordam du
ser det på skærmen og størrelsen af det færdigrenderede billede.
(http://da.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A6rmopl%C3%B8sninger <-læs mere om skærmopløsninger og proportioner på wikipedia.dk)

Figur 4: create-værktøjslinien

Funktion: man klikker objektet for at aktivirere det i hovedvinduet.
(Den store runde knap yderst til højre er indgangen til DAZ Studio
som ikke omtales yderligere i denne forbindelse!). De fleste objekter
kan varieres i størrelse og form ved at holde henholdsvis CTRL eller
ALT-tasten nede samtidig med klikket. Vand og skyer findes i to variationer: surface og volume. I det første tilfælde får man en overflade,
i det andet er der top og bund (det betyder i praksis, at man kan gå
ned i vandet og ind i skyerne).

Figur 5: edit-værktøjslinien

Funktion: forudsætter at et eller flere objekter er valgt nedenfor. Man
benytter disse værktøjer til at manipulere objekterne med (placering i
forhold til akserne, størrelse osv.) Man kan udføre en del af disse
handlinger direkte i scenen, så det er først ved mere krævende
opgaver at man har brug for dem.

Figur 6: sky &fog-værktøjslinien
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Ved at klikke og trække med musen kan man ændre atmosfærens
udseende dramatisk. Man kan skifte mellem nat og dag. Man kan
benytte den sorte kugle som en trackball til at placere solen på
himlen. Heldigvis kan man når som helst klikke trekanten i nederste
højre hjørne og gendanne de oprindelige indstillinger. Adgang til
selve skylaboratoriet får man via den lille skyformation.

Figur 7: animations-værktøjslinien (med og uden tidslinie)

Funktion: se disse tutorials for en uddybning, Animation 1+2.

Figur 8: alternativ bund-værktøjslinie med solo-view-funktionen

Funktion: Kan fungere som alternativ hvis man vælger at skjule de
øverste virktøjslinier for at få mere plads på skærmen (man skifter
ved at klikke globusen yderst til højre!).

Figur 9: diverse-værktøjslinien

Funktion: (de 14 værktøjer beskrevet i rækkefølge). 1. Markeringspen. 2. Spray rendering. 3. Skift mellem maks og minimal interface.
4. Skift mellem baggrundspapir. 5. Nano-editor. 6. Plop-rendering. 7.
Wireframe-dybde. 8. Vis/skjul wireframe-skygger. 9. Vis/skjul undergrund. 10. Wireframe opløsning. 11. Valg mellem tre skærmvisninger. 12-13. Zoom ind og ud. 14. Panoreringsværktøj.
Nummer 3 er vigtig! Første gang man åbner programmet er der som
regel en masse sort kant rundt om brugerfladen. Klik knappen for at
tilpasse til den aktuelle skærmstørrelse. De øvrige funktioner får man
måske/måske ikke brug for undervejs. Undersøg dem alligevel.
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Kameraet:

Figur 10: Det er kun i Director's View at man kan se kameraet!

Man kan se sin Bryce-scene fra to vinkler: director’s
view og camera view. I det første tilfælde sidder man
placeret lidt udenfor scenen og kan på den måde bl.a.
se hvor kameraet er. I det andet tilfælde står man
lige bag kameraet og ser igennem linsen. Men der er
en anden forskel: i camera view ser man tingene i det
rigtige perspektiv (dvs. de bliver mindre jo længere
væk de befinder sig). I de øvrige visninger arbejder
man med en slags snydeperspektiv hvor objekterne
bevarer den samme størrelse i forhold til hinanden for
at det skal være nemmere at bygge scenen op. Men
det fører til en voldsom forvridning hvis man zoomer meget ud (prøv
selv!) Billeder kan renderes uanset hvilken visning man har valgt.
For at gøre det nemmere at overskue selve redigeringsarbejdet
kan man yderligere vælge mellem en række visninger i director’s
view: top, front, right, left osv. Det skulle være relativt selvforklarende og man skifter mellem de enkelte visninger efter behov.
Selv om kameraet i Bryce en en abstraktion, så opfører det sig
fuldstændig som et normalt kamera, så hvis man kender lidt til foto i
forvejen, kan man bruge sine erfaringer derfra.
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Man kan få brug for løbende at centrere scenen
for at kunne overskue tingene, eller at centrere
på et bestemt objekt. Eye-level camera sænker
kameraet til jordoverfladen (men det kan man
også gøre manuelt med PAGEDOWN. De to næste
muligheder kan være praktisk. Ofte laver man sin
scene i director’s view og det kan være smart at
det er identisk med camera view (eller omvendt –
begge muligheder er til stede her).
Kameraet kan optræde på disse fire forskellige måder. Normalt vil det være uden betydning og standardindstillingen vil fungere fuldt tilfredsstillende.

Koordinatsystemet:
Bryce arbejder med et almindeligt xyz-koordinatsystem. I starten er
det største problem at holde styr på hvornår man er i director’s view
og hvornår man er i camera view. Problemet er at x- og z-akserne
bytter plads undervejs. Det kan være en god idé at lave en lille tegning af akserne og have den liggende ved siden af mens man arbejder. Nogle mennesker kan have meget svært ved at holde styr på de
tre akser uden at der af den grund i øvrigt er noget galt med dem.

Figur 11: Obejct Attributes-menuerne.

Hvert objekt har sin egen menu for egenskaber. Origin angiver centrum for objektet. Position angiver placering på scenen. Man kan
dreje (rotate) objektet og man kan ændre størrelsen i size-menuen.
Det er også her at man forbinder (linker) objekter til hinanden.
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Primitiverne:
Primitiver er blot et andet ord for de objekter man kan arbejde med i
Bryce. De findes i en række forskellige former og man kan yderligere
variere dem ved at holde enten SHIFT- eller CTRL-tasten nede når
man klikker dem. Når de først er anbragt i scenen kan de manipuleres ved at man flytter dem, skalerer dem eller forsyner dem med en
eller anden form for overflade. Udover de faste primitiver finder man
en samling blandede objekter ved at klikke den lille trekant til højre
for ordet Create. De kan vælges og indsættes og manipuleres som
alle andre objekter ligesom man kan supplere udvalget ved at tilføje
sine egne.

Figur 12: Indsæt objekt-menuen.

NB: når man klikker et objekt for at markere det, kommer man let til
at bevæge det ganske lidt. For at undgå det, kan man benytte tabulatortasten i stedet. Bare tryk TAB indtil det ønskede objekt er markeret.
Man markerer to eller flere objekter ved at CTRL-klikke dem og klikker G-ikonet for at gruppere dem (klik U-ikonet for at opløse gruppen
igen). …
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Teksturer:
Teksturer (eller materials som de kaldes i Bryce) er betegnelsen for
den overflade man lægger på et objekt. Det kan være alt fra en enkel
farve (som udgangspunkt er (næsten) alle objekter i Bryce grå), til
komplekse strukturer med flere lag. Teksturer kan være skinnende,
spejlende eller delvis gennemsigtige. Det er et af de mest komplekse
områder i programmet (og 3d-programmer i det hele taget), så man
skal være indstillet på at det tager noget tid inden man bliver fortrolig
med mulighederne. Adgang til at arbejde med overfladen får man
altid ved at klikke M-knappen hvorefter man kommer til Texture Lab
eller teksturlaboratoriet.

Figur 13: Materiale-laboratoriet. CTRL+ALT-klik for den normale farvelade!

Nogle teksturer i Bryce er forsynet med en maske. Den betyder at
dele af objektet bliver usynlige når det renderes. Jo mere komplekse
teksturerne er, jo længere tid tager det at rendere dem! Tilføjer man
supplerende lyssætninger o.l., kan resultatet blive meget lang renderingstid. Specielt i forbindelse med animationer skal man sikre sig at
der ikke benyttes materialer som forøger renderingstiden udover det
acceptable.
Forskellen på 2d- og 3d-materialer: dette kan virke meget forvirrende
i starten, men grundlæggende handler det om at en 2d-tekstur (eller
11

materiale) består af en overflade der pålægges en anden overflade,
hvor en 3d-tekstur ikke blot består af én, men af flere kombinerede
overflader og dertil kan have yderligere egenskaber.

Figur 14: Deep Texture Editor.

I dette laboratorium udvikler man sine egne 3d-materialer eller redigerer de eksisterende. Det er også et klassisk eksempel på at det er
nemmere at tilegne sig funktionen ved at afprøve den, end ved at beskrive den (men den er udførligt omtalt i den elektroniske manual).
I øvrigt kan man uden vanskeligheder benytte sine egne billeder som
teksturer. Man skal blot følge (f.eks.) proceduren som den er beskrevet i billedobjekt-øvelsen.
[en beskrivelse af de forskellige farve-begreber..?]
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Atmosfærer:
Atmosfærer eller skies er betegnelsen for et kompleks som omfatter
ikke blot skyer på himlen, men også en eller flere sole, tidspunktet på
døgnet m.v. De har deres eget laboratorium hvor man kan skabe sine
egne på baggrund af de eksisterende eller helt fra bunden af. De har
næsten altid en markant indflydelse på scenen og mange gange kan
man lave et radikalt anderledes billede blot ved at skifte fra et preset
til et andet. Man kan naturligvis også slå effekten fra hvis man ønsker
at skabe en verden der er helt fri for atmosfæriske forstyrrelser.

Figur 15

Det er nemt at gemme sine egne atmosfæreindstillinger. Klik på ordet
Add og skriv et navn og eventuelt en kort beskrivelse inden du gemmer. På samme måde kan man eksportere sine hjemmelavede skyer
og dele dem med andre.
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Rendering:
At rendere vil sige at omdanne billedet af den tredimensionelle scene
til et todimensionelt billede. Man kan på forhånd definere størrelsen i
pixels og forskellige grader af kvalitet (det sidste betyder især noget
for billeder hvor der arbejdes med lys/skygge, tåge, skinnende eller
spejlende teksturer. Man skal overveje om man løbende vil eksportere sine renderede billeder undervejs (så har man dem bagefter).
Når man gemmer filen gemmer programmet automatisk det senest
renderede bitmapbillede.

Figur 16: Standardindstillingerne ved rendering.

Det vil normalt ikke være nødvendigt at ændre ved disse indstillinger.
Det er kun under særlige omstændigheder (komplekse skygger og lys
f.eks.) man vil kunne se en markant forskel og samtidig stiger tiden
det tager at rendere billedet voldsomt.
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Afsluttende:
Det er en rigtig god idé at give sig god tid til at kigge hele brugerfladen igennem fra en ende af. Man skal ikke være bange for at lege
med indstillingsmulighederne. Der er altid mulighed for at man kan
vælge at vende tilbage til standardindstillingerne. Det kan også være
en god idé undervejs at gemme nogle billeder hvis de illustrerer
bestemte ting – det kan gøre det nemmere at huske bagefter. Bryce
kan snildt bruges som en slags digital skitsebog på den måde.

Genvejstaster:
Som udgangspunkt kan du bruge alle de sædvanlige genvejstaster fra
Windows, men disse kan være praktiske at kende i Bryce:
D-tasten: genvejen bruges til at vælge Don’t save.
Markering: brug SHIFT til at markere (eller afmarkere flere objekter)
brug TAB-tasten til at skifte markeringen mellem objekter
af grupperede objekter (CTRL+klik og vælg så på menuen)
Rendering: CTRL+R renderer den aktuelle scene
Visning: skift mellem wireframe og rendered med ESC
skift mellem Director, Camera, Top, Right med 1, 2 eller 3
CTRL+Y starter fly-around (stop med MELLEMRUM)
Zoom ind/ud med PLUS/MINUS-tasterne
Værktøjslinier: Create, Edit og Sky, CTRL+1, 2 eller 3
Der er en komplet liste over samtlige genvejstaster i den elektroniske
manual.

Ordforklaringer:
BRYCE-UNITS: er den måleenhed som alt i scenen beregnes efter.
Et kvadrat på overfladen svarer således til 20,48 bu. Eftersom det
kan være svært at regne ud i hovedet er her en lille oversigt til
hjælp:
1
2
3
4
5
6
8
10

20,48
40,96
61,44
81,92
102,40
122,88
163,84
204,80

PIL-tast (etc.) én gang = 5,12 bryce unit
(Dvs. fire tryk på en af tasterne flytter objektet ét kvadratisk felt.)
ALT+PIL-tast én gang = 0,08 bryce unit
(Benyttes for at finjustere placeringen af objekter. Husk at tælle!)
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[…]

16

