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Ki, micsoda?

● A különböző szakterületek művelőinek 
megnevezéséről egy gyűjtés 
http://www.vfxwages.org/designations.php 

http://www.vfxwages.org/designations.php


  

Áttekintés



  

Pre-production

● A film tényleges elkészítésének első fázisa
● Minden felvételek megkezdése előtt 

elvégzendő VFX-hez szükséges tevékenység 
ide tartozik

● Időtartama néhány héttől akár egy évig is 
tarthat, a termék igényeinek függvényében

● Fontos: itt már eldől a megvalósítani kívánt képi 
világ! (Vagy legalábbis elég kellemetlen, ha 
még nem)



  

Production

● Miközben elkezdik forgatni a filmet, elindul a 
VFX-es munka is

● A forgatás közben végzett VFX munka 
időtartama néhány hónaptól akár 1+ év



  



  



  

Post-production

● A VFX munka dandárjának ideje
● Itt van a legtöbb közös munka a megrendelővel
● Közben pedig a film nem-VFX részei is 

készülnek, a zene, vágás (ami persze 
visszahathat a VFX-re)



  

Pre-production



  

Pre-production



  

R&D

● A kutatás-fejlesztés az egyik legfontosabb rész
● Minden projekt más, minden projekthez más 

kell, vagy máson van a fókusz
– Néha teljesen új megoldások kellenek (folyó 

terminátor, textúrázott subdivision felületel, a'la 
Geri's Game, vagy Transformers-ből az átalakuló 
robotok)

– Néha meglévő megoldások kellenek másképp 
(gyorsabban vagy élethűbben – vagy gyorsabban 
és élethűbben, mint a Frozen hószimulációja)

https://www.youtube.com/watch?v=9H1gRQ6S7gg


  

R&D

● Az elvégzendő feladatot megvalósító eszközök 
egy részét az R&D csapat kell, hogy elkészítse

● Ami programozókból, tudósokból, 
matematikusokból áll



  

R&D

● Az eszközök vagy a felhasznált programokhoz 
írt pluginek

● Vagy teljesen különálló szoftverek
● Manapság az opensource kezdeményezések is 

egyre nagyobb teret kapnak mindkettőnél:
– Pixar OpenSubDiv 

– ILM OpenEXR 

– (Sony) Alembic 

– stb.

http://graphics.pixar.com/opensubdiv/
http://openexr.com/
http://opensource.imageworks.com/?p=alembic


  

R&D

● Általában a fejlesztések cég szintűek
● De bizonyos esetekben projektekhez külön, 

kisebb R&D csapatok is összeállíthatnak
– Az ő fejlesztéseik is azonban előbb-utóbb mindenki 

számára hasznosak lesznek



  

Tests – azaz teszt-renderek és 
demonstrációk

● A megrendelőt különböző demonstrációs 
anyagokkal (videók stb.) meg kell győzni, hogy 
a munka minél nagyobb részét a cégnek adja

● ...amik egy részének elvégzésére aztán lehet, 
hogy külső céget kell megbízni, mert nem 
marad rá idő...

● Egy filmen több VFX cég dolgozik általában
● Miközben egy VFX cég több filmbe is 

bedolgozik párhuzamosan



  



  

Egy film – sok VFX cég

● A Thor 2: The Dark World például:
– A previs egy részét a The Third Floor csinálta

– A Blur Studio a prológuson dolgozott

– A Double Negative az asgardi látképeken

– A Luma Pictures Thor és a kőember barátságos 
találkozásán és az aether-en

● Volt olyan rész, aminek a jeleneteit szinte 
másodpercről másodpercre más cég csinálta!

● További részletek olvashatóak ezen az oldalon 

https://www.youtube.com/watch?v=vK3_9sV5GqM
http://vimeo.com/79921564
https://www.fxguide.com/featured/the-dark-side-behind-the-vfx-of-thor-the-dark-world/


  

Egy film – sok VFX cég

● Captain America 2: Winter Soldier-en dolgozott:
– Industrial Light&Magic

– Scanline VFX

– Luma Pictures

– Whiskytree

– Rise FX

– Capital T

– Proof



  

Tests – azaz teszt-renderek és 
demonstrációk

● Lényegében egyfajta ajánlattétel az elkészítendő 
film/termék vizuális megjelenésére (stílus, effektek 
demonstrálása és bármi olyan megoldás, amivel a film 
képi világa formálható)

● Az ilyen „tesztek” szinte mindig proof-of-concept 
jellegű munkák (pl. új technológia 
alkalmazhatóságának bizonyítása)

● Nagy szaktudást igényel az elkészítésük mind az 
R&D, mind pedig a művészek részéről, rengeteg 
tapasztalat kell hozzá (és mély ismeretek, mert 
kísérleti, félkész tool-okat kell használnia a 
művészeknek)



  

Modelling

● Ha sikerül megnyerni a munkát, elindul a 
geometriai modellek készítése a szükséges 
jelenetekhez

● Döntően poligon modellekről van szó
● Általában legalább háromféle modell kell 

ugyanarról:
– Alacsony felbontású: pre-vis-hez

– Közepes felbontású: animációhoz

– Magas felbontású: a végső renderhez



  

Modelling

● Néha maga a megrendelő ad általa visszalátni 
kívánt formákat
– Képek, concept art-ok, de akár kis figurák képében

● Előfordulhat, hogy belenyúlik a post-production-
be, de ez nem a legszerencsésebb



  

Pre-visualisation

● A forgatókönyv egyes jeleneteinek 
számítógéppel való előállítása

● Alacsony felbontású modellek segítségével
● Segít a megrendelőnek belőni, hogy a 

különböző jelenetek mennyire működhetnek a 
képernyőn abban a formában, ahogy megírták 
őket

● Iteratívan, több verzió is készül ugyanarról a 
jelenetről, ahogy oda-vissza hatnak egymásra 
az animációk és a story-board változások



  

Pre-visualisation

● Előfordul, hogy az így elkészített animációk 
csak egyfajta mintaként szolgálnak és a végső 
jelenet alig hasonlít már a pre-vis-re 
(mozgásában, dinamikájában)

● De az is lehet, hogy akár frame-ről frame-re 
megegyeznek

● Vagy bármi, a fenti két véglet között



  

Production



  

Production



  

Referencia képek

● A VFX cég képviselője a felvételek helyszínén 
van a filmezés alatt

● A feladata, hogy minél több nagy felbontású 
képet készítsen a helyszínről

● Ezeket felhasználják a modellezésnél és 
textúrarajzolásnál referenciaként, megvilágítás 
rekonstruálásához, esetleg matte elemekhez



  

Referencia képek

● Általában az elvégzendő VFX munkáról 
legátfogóbb tudással rendelkező ember van a 
helyszínen (VFX supervisor, vagy a CG vagy a 
2D supe)

● A helyszínen felmerülő technikai kérdésekkel 
kapcsolatban is vele egyeztetnek a 
megrendelők (bonyolulttól egészen triviálisig, pl. 
valami kicsit belógott, újra kell-e venni, vagy ki 
tudják ők is szedni utólag stb.)



  

LIDAR



  

LIDAR



  

LIDAR

● 3D-s lézeres scan-ek is készülnek a fontosabb 
elemekről - a nagyokról (épületek, járművek) 
LIDAR-ral, kisebbekről lézerszkennerrel

● Az így kapott pontfelhőkből kapott modellek 
nagyon zajosak, fura jelenségek vannak rajta

● A modellezők sosem ezt kezdik finomítani
● Mindig nulláról modelleznek, de a LIDAR-os 

modellek referenciaként kellenek, hogy a CG 
geometriák a valóságnak megfelelőek legyenek



  

HDR képek

● A referenciaképek mellet a VFX-es forgatáson 
lévő személy HDR képeket is csinál a 
helyszínről

● Általában 180 fokos, fish-eye fotók (példák)
● És mindezt többször, különböző záridőkkel, 

hogy minél több részlet legyen a sötétebb, 
árnyékos és fénnyel elárasztott részekhez

● A kép-alapú megvilágítási technikákhoz

http://www.hdrlabs.com/sibl/archive.html


  

Production



  

Film scans

● Miután vége a felvételeknek és elkezdődött a 
vágás, a VFX cég megkapja azoknak a 
jeleneteknek a képkockáit, amiken dolgoznia 
kell

● Super 35mm-es filmek esetén ezek 2K, vagy 
2048x1556 pixel felbontású digitális képek 
formájában érkeznek, HDR-ben, amiket az 
eredeti „szalagokról” scanneltek be



  

Post-production



  

Post production



  

Grading

● A VFX stúdió a megrendelőtől kapott felvétel 
scanneket átnézni, helyenként módosítva a 
színgörbéken stb.

● A cél, hogy minden egyes CG-vel feldobandó 
jelenetnek hasonló legyen a megjelenése (ne 
ugorjon le vászonról két különböző jelenet 
amiatt, hogy teljesen más a megvilágítása, 
színe stb.)

● Röviden tehát egységesítik a VFX inputot



  

Plate preparation

● Avagy dust-busting
● Mivel a legtöbb film még mindig analóg módon, 

előhívandó képkockákkal készül, ezért 
elkerülhetetlen, hogy fizikai szennyeződések is 
zajosítsák a scannelt képkockákat

● Ezért az ilyen portól vagy egyéb dolgoktól 
származó anomáliákat a compositor-ok csapata 
kézzel, egyesével megszünteti



  

Post-production



  

Rigging



  

Rigging

● Az elkészített modelleket ahhoz, hogy animálni 
lehessen, fel kell rig-elni

● Csontokat, húst és bőrt kell csinálni hozzá
● Olyan módon, hogy az igényeknek megfelelően 

lehessen az így kapott modell mozgatható, 
animálható

● Iteratívan történik, amint elkészül egy rig verzió, 
az animátorok tesztelik azt és jönnek a 
visszajelzések („jó lenne, ha ezt meg ezt is 
lehetne animálni vele”, „elromlik az egész, 
ha...”)



  

Rigging

● Komoly szaktudást igényel
● Érteni kell, hogy a különböző objektumok 

hogyan mozognak és hogyan hatnak egymásra
● Aztán ezt le kell fordítani a modellezőrendszer 

„nyelvére”
● A rigging végigkísérheti akár a teljes animációs 

fázist is, a felmerülő igények és problémák 
függvényében



  

Kamera követés (tracking) és 
match-move

● A tracking-et külön csapat csinálja
● Kezdő animátoroknak is „jó” feladat
● A valódi kamera összes paraméterének digitális 

rekonstrukciója
– Milyen pályán mozgott

– Milyen orientációval

– Milyen fókusztávolságok voltak (ezt külön mérik a 
kamera műszerei)



  

Kamera követés (tracking) és 
match-move

● Miután megvan a pontos kamera-követés, jöhet 
a body-tracking 

● Akkor van rá szükség, ha például helyettesíteni 
akarnak egy élő szereplőt egy digitálissal



  

Animáció

● Itt történik a tényleges mozgások elkészítése
● Járművek, lények és egyebek mozgatása a 

jelenetben
● Közepes felbontású modellekkel dolgoznak

– Elég részletesnek kell lennie a modellnek ahhoz, 
hogy pontosan elhelyezzék őket a színtérbe

– De ne legyen túl részletes, mert értelmetlen az 
animátorok munkaállomásait lassítani az 
animációhoz „felesleges” részletekkel



  

Effekt animáció

● Avagy a fizikai alapú animációk itt készülnek
● Legtöbbször a következő három egyike:

– Részecskék

– Merevtest fizikai szimulációk

– Folyadékok 



  

Post-production



  

Textúrázás

● A kész modellek színének és modellezni 
ésszerűtlen részleteinek elkészítése textúrákkal

● Azaz a referenciaképek alapján elkészülnek
– Diffúz és spekuláris színtextúrák

– Displacement és bump-map textúrák

– …és ami még kell

● Produkciós grafikában nagy részletességű 
textúrák vannak, 8K-sok is ha elég jó 
minőségűek a referenciaképek



  

„Look development”

● Az elkészített modell és textúrák a végső 
megjelenítésre használt shaderekkel együtt 
„megmérettetnek”

● És ha könnyűnek találtatnak, akkor tovább 
finomítják őket, amíg tökéletesek nem lesznek 
(erről a megrendelő vagy a VFX supervisor 
dönt)

● Például amíg nem megkülönböztethetetlen a 
digitális verziója egy emberi testnek az 
eredetitől

● R&D újra képbe jön, ha új shaderek kellenek



  

Look development



  

Look development



  

Look development



  

Look development



  

Megvilágítás és rendering

● Ha a végső modell-megjelenítés kész, akkor 
kezdődik a karakterek megvilágítás 
szempontjából történő belehelyezése a 
színterekbe

● A forgatási helyszínek HDR fényképeinek és 
egyéb mérések segítségével úgy helyeznek el 
virtuális fényforrásokat a színtérben, hogy a 
renderelt elemek abba természetesen illőnek 
tűnjenek

● De a „tökéletes” összeillesztés a compositor 
dolga lesz majd



  

Post-production



  

Rotoscoping

● Sokszor digitális dolgokat kell a filmszalagra 
felvett elemek mögé rakni

● Ha zöld vagy kék háttérrel készült a felvétel, 
akkor viszonylag egyszerű a dolog

● ...de ha nem, akkor minden képkockánál, 
minden előtérhez tartozó elemet kézzel kell 
körberajzolni

● „Tökéletes” feladat junior illetve „aspiring” 
compositor-oknak



  

Post-production



  

Element shots

● Természeti jelenségek homogén háttér előtt 
fényképezése

● Pl. zöld háttér előtt füst, tűz, fröcskölő vér stb.
● Ezekből annyit és úgy lehet elhelyezni amennyit 

csak lehet
● Ahol kell, az ilyen kitakar, ahol kell, ott figyelmet 

hív fel - rengeteg felhasználási módja van
● A cégeknek óriási belső „könyvtáraik” vannak 

ezekből, hiszen ezek döntően 
újrahasznosítható elemek



  

Compositing

● A különböző CG elemek egymáshoz és a 
szkennelt képkockákkal illesztése, a lehető 
legtökéletesebb, leginkább észrevehetetlen 
módon

● Óriási jelentősége van (Hobbit-nál még 
wellingtoni premier előtti napokon is ment)

● Ennek az eredményét küldik a megrendelőnek 
jóváhagyásra



  

Egy példa: Dreamworks



  

Dreamworks

● A honlapjukon található egy részletes és 
közérthető leírás arról, hogy miképpen áll össze 
egy film: 
http://www.dreamworksanimation.com/insidedwa/productionprocess
 

● És a 2013-as SIGGRAPH-on ők is előadtak a 
Digital Production Pipeline 3 órájában, ami a 
youtube-on (legálisan) elérhető: 
https://www.youtube.com/watch?v=MA_tpeyas4o
 

http://www.dreamworksanimation.com/insidedwa/productionprocess
https://www.youtube.com/watch?v=MA_tpeyas4o


  

DreamWorks slide-ok 

http://www.dreamworksanimation.com/insidedwa/productionprocess


  

Néhány technikai adat

● Egy 90 perces („egész estés”) film 120000 
képkocka

● 300-nál is több munkaállomásból álló géppark 
renderelte a Shrek-eket például

● Ez 17000+ magot jelent
● Ma már 60+ millió render-óra egy film
● A render-idő gyorsan nőtt:

– Shrek 1 (2001): 5 millió óra

– Shrek 3: 20 millió óra

– Shrek 4 (2009): 46 millió óra



  

Linkek

● http://www.fxguide.com/ 
● http://www.andrew-whitehurst.net/ 

http://www.fxguide.com/
http://www.andrew-whitehurst.net/
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