
Renata Gudaitienė                                                                                                                              

 

 1 

3DsMax darbo aplinka 

3DsMax darbo langas 

Pirmiausiai, ką jūs pamatysite atsidarę 3DsMax‘ą, tai programos langą. Jei tik 

pradedate mokytis dirbti šia programa, rekomenduotina visų pirma susipažinti su 

programos aplinka. Nuodugniau pastudijavę pastebėsite, kad programos meniu sudaro 

dalys, apjungiančios vieno tipo komandas. 

 

1. Menu bar – pagrindinis meniu 

2. Command panels – komandinis meniu 

3. Object categories – objektų rūšys ir kategorijos 

4. Rollout – objektų tipų rinkinys 

5. Active viewport – aktyvi darbo scena 

6. Viewport navigation controls – langų ir objektų peržiūrai skirtas meniu 

7. Animation playback controls – animacijos paleidimo ir laiko kontrolinis meniu 
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8. Animation keying controls – animacijos fiksavimo ir užrakto valdymo meniu 

9. Snaps – piešiamų objektų magnetinio pritraukimo meniu 

10. Window/Crossing selection toggle – langų/sankirtų žymėjimo perjungėjas 

11. Keyboard shortcut override toggle – sutrumpinto klaviatūros valdymo perjungėjas 

12. Absolute/Relative coordinate toggle and coordinate display – įrankių ir objektų 

transliuojamosios koordinatės 

13. Prompt line and status bar – laukas kuriame matomos atliekamos komandos ir 
pasirinkti įrankiai 

14. MAXScript mini-listener – užrašo mini juosta, leidžianti sukurti ir naudoti 

papildomas komandas 

15. Track bar – laiko kelio juosta 

16. Time slider – laiko žymeklis (slankiklis) 

17. Main toolbar – pagrindinių įrankių paletė 

Pagrindines paletes galima nuspaudus kairį pelės klavišą pertemti į kitą lango vietą, taip 

formuojant sau patogesnę darbo erdvę. 

Pagrindinis meniu (Menu Bar) 

 

3DsMax darbo lango pagrindinis meniu kiek skiriasi nuo vartotojui įprasto. Iš 

pažystamų tipinių meniu, kuriuos matėte kitose programose (MicrosoftWord, 

AdobePhotoshop ir kt.) čia rasite File (darbo su failais), Edit (redagavimo), Views 

(peržiūros) ir Help (pagalbos) meniu. Specialųjį pagrindinių komandų meniu sudarys 

šie meniu: 

 Tools (įrankiai) meniu talpina daugumos pagrindinių įrankių komandų dublikatus.  

 Group (grupė) meniu sudaro objektų kombinavimo ir grupavimo valdymo 

komandos.  

 Create (kūrimas) meniu sudaro objektų kūrimo komandos.  

 Modifiers (modifikatoriai) meniu sudaro objektų modifikavimo komandos. 
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 Character meniu sudaro įrankiai skirti kaulų ir sujungimų struktūrų kūrimui ir 

charakteristikų rinkiniai (asamblėjos). 

 Animation (animacija) meniu sudaro animacijai ir objektų ryšių apribojimui 

skirtos komandos. 

 Graph Editors (grafikos redaktorius) suteikia galimybių redaguoti ir animuoti 

objektus: Track View leidžia atidaryti ir valdyti animacijos kelią, Schematical 

View suteikia alternatyvią galimybę dirbti scenoje su objektais ir judinti 

(slankioti, sukioti) juos. 

 Rendering (vaizdo perdavimo) meniu skirtas sukurtų paveikslėlių peržiūrai ir 

išsaugojimui kituose vaizdo perdavimo(taškinės grafikos ar video) formatuose.  

 Customize meniu suteikia galimybę pritaikyti vartotojo sąsają individualiam 

vartojimui. 

 MAXScript meniu sudaro MAXScript komandos, neatsiejamos nuo script kalbos.  

Animacijos laiko kontrolė 

Auto Key button (automatinis rakto mygtukas) pakeičiamas animacijos pobūdis. 

Kitos kontrolės priemonės yra skirtos judesio laiko intervalų valdymui ir animuoto 

objekto (objektų) judesių peržiūrai.  

Komandinis meniu (Command Panel) 

Ši šešių palečių kolekcija apima daugiausiai modeliavimo 

ir animacijos savybių.  

Komandinis meniu (Command Panel) yra sudarytas iš 

modifikatorių paletės (Modify Panel) ir pagalbinės paletės 

(Utilities Panel). Šį komandinį meniu galima pernešti į 

kitą, jums patogią, lango vietą. Pagal nutylėjimas ši 

paletė yra darbinio lango dešinėje pusėje. Šios darbinės 

paletės viduje galite patys pernešti esančias smulkesnes 

parametrų lenteles, pakeisdami jų buvimo vietą. Tam 

tikslui tiesiog nuspauskite kairį klavišą ir jį laikydami 

pertemkite paletę į kitą vietą. Šis komandinis meniu turi 

šešias sudedamąsias dalis: 

  1       2      3      4      5      6 
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1. Create (kūrimas) paletėje rasite objektų (standartinių ir sudėtingų) kūrimui 

skirtus įrankius.  

2. Modify (modifikavimas) paletę sudaro modifikavimo ir redagavimo įrankiai ir 

komandos.  

3. Hierarchy (hierarchija) paletė apima ryšių (linking) ir atvirkštinės kinematikos 

(inverse kinematics) parametrus.  

4. Motion (judesys) paletė apima animacijos kontrolės priemones ir trajektorijas.  

5. Display (demonstravimas) paletė apima objektų demonstravimo kontrolės 

priemones.  

6. Utilities  (pagalbinės priemonės) paletė apima įvairiausias pagalbines 

priemones.  

Darbo scena (Viewports)  

Darbo scenoje vaizdas yra matomas keturiose dalyse: perspektyvinėje ir trijose 

projekcijose: iš viršaus (Top), iš šono (Front) ir iš kairės pusės (Left). Vaizdas gali būti 

matomas visas spalvotas, vien tik kontūrų režime (peržiūrai nuspausti klavišą F3) ir 

spalvotas su kontūrais (peržiūrai nuspausti klavišą F4). Langų dydį galima keisti 

atsistojus ant projekcijų scenų sankirtos linijos (pažym. raudona rodykle), kaip 

parodyta paveikslėlyje, ir tempiant nuspaudus kairį pelės klavišą. 

 

Lango dydis prieš projekcijų scenų dydžių keitimą 
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Lango dydis po projekcijų scenų dydžių keitimo 

 

 

Langų ir objektų peržiūrai skirti mygtukai (Viewport Navigation Buttons)  

  Ši objektų ir jų projekcijų peržiūrai skirta paletė matoma darbinio lango 

apatinėje dešinėje pusėje. Jos pagalba mes galime matyti objektus iš arčiau, sceną su 

objektasi pasukti reikiamu matymui kampu, arba nutolinti, matyti tik vieną kurį iš 

projekcinių scenų langų ir t.t. 

Scenos peržiūrą galima atlikti ir greituoju būdu, t.y. naudojantis tik pelyte ir klaviatūra. 

Sukinėjant pelytės ratuką galima objektus pažymėtos projekcijos scenoje priartinti ir 

nutolinti. Jei įspausite ratuką ir slinksite pelytę, galėsite pernešti visą sceną su 

nupieštais objektais ar pamatyti tik kuria nors scenos ar objekto dalį (atitinka rankos 

įrankį). Jei įspaudę pelytės ratuką dar nuspausite klaviatūroje „Alt“ klavišą ir važiuosite 

su pelyte, tai galėsite sukioti visą sceną ir apžiūrėti objektus iš viršaus ir apačios.  


