Oferta szkoleń

Od ponad 15 lat
z pasją i profesjonalizmem
prowadzimy szkolenia z zakresu:

Grafika komputerowa i DTP

Internet i multimedia

•
•
•
•
•
•
•
•

• Tworzenie stron WWW (Dreamweaver, Fireworks, Flash)
• Adobe Flash
• Adobe Flex – NOWOŚĆ
• Adobe Flash - stopień zaawansowany
• Adobe Dreamweaver
• Adobe After Eﬀects – NOWOŚĆ
• Adobe Premiere Pro – NOWOŚĆ
• Marketing internetowy – NOWOŚĆ

•
•
•
•
•
•

Certyfikowane szkolenia w ramach
Apple Authorized Training Center
•
•
•
•
•
•

Aperture 101 - Wprowadzenie do Aperture 3
Color 101 - Wprowadzenie do Color
FCP 101 - Wprowadzenie do Final Cut Pro 7
Logic 101 - Wprowadzenie do Logic Pro 9
Snow 101 - Podstawy zarządzania Mac OS X v10.6
Snow 201 - Podstawy zarządzania Mac OS X Server v10.6

Ciekawe promocje i stałe rabaty
na szkolenia
•
•
•
•

rabat lojalnościowy na kolejne szkolenia
zniżki dla studentów i osób bezrobotnych
oferty specjalne
promocje sezonowe

>

Operator DTP (Photoshop, Illustrator, InDesign)
Adobe Photoshop - grafika bitmapowa
Adobe Photoshop - stopień zaawansowany
Adobe Illutsrator - grafika wektorowa
Adobe InDesign - skład tekstu
Proces prepress i współpraca z drukarnią
Liternictwo - Typografia - Skład nowość – NOWOŚĆ
Stwórz własne portfolio – NOWOŚĆ
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grafiki komputerowej
składu DTP
tworzenia stron WWW
projektów multimedialnych
montażu audio i wideo
rozwiązań systemowych

Naszym słuchaczom dajemy kompletną wiedzę
i praktyczne umiejętności, pozwalając
tym samym przodować w branży graficznej
i sektorze usług kreatywnych.
Jesteśmy Autoryzowanym Ośrodkiem
Szkoleniowym firm Adobe i Apple.
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych WUP pod nr 2.14/00101/2010.
Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Sad Sp. z o. o.
ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa
tel.: 0-22 460-48-21/22
fax: 0-22 460-48-38

szkolenia@sad.com.pl
www.edukacja.sad.com.pl
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Nie zwlekaj i skorzystaj z unikalnej okazji! Przyjdź do nas i oddaj
swój stary tablet, a otrzymasz do 20% rabatu na zakup nowego
tabletu Wacom Intuos4!
Wacom Intuos4 to tablet piórkowy dedykowany tym, którzy chcą wyrazić
swoją kreatywność za pomocą rozmaitych form graficznych. Z Intuos4
swobodnie tworzysz profesjonalne grafiki i ze zdumieniem oglądasz
efekty własnej pracy. Wacom Intuos4 to idealne opracowane
narzędzie, które ułatwi pracę z tabletem każdemu, kto pragnie
osiągnąć najlepsze rezultaty.
Super rabat na tablet Intuos4 otrzymujesz od ręki:
• przychodzisz do naszego sklepu ze starym tabletem,
zostawiasz go nam, co potwierdzasz przygotowanym
przez nas krótkim oświadczeniem,
• w zamian kupujesz 20% taniej.
Akcja promocyjna “Tablet za tablet” trwa do 30
września 2011 roku lub do wyczerpania zapasów
tabletów Wacom objętych promocją.
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Magazyn Kreatywny Bazar

Przejdź do artykułu:

grafika Flower ornament – animowane
akanty

Kompozycja render'u Ambient Occlu
sion z pędzlami Photoshopa

Krzysztof Micielski

Krzysztof Kopciowski

Efekty specjalne w fotografii: prze
sunięcie kolorów i praca ze światłem
Krzysztof Kopciowski

Animowany deszcz w Premiere Pro
CS5.5
Łukasz Śleboda

programo
wanie

Przyciski, etykiety, czyli pakiety GUI dla
Flasha i Haxe
Marek Sawerwain

Programowanie HTML/JavaScript na
ekrany dotykowe
Paweł Wolniewicz

Compositing: jak 2D umieścić w 3Dczyli nie taka prosta ustawka
Marcin Dziomdziora

wywiad O Thorgalu i nie tylko. Rozmowa
z Grzegorzem Rosińskim

felieton Alfabet designerów. Fernando Gutie

Recenzja Epson Stylus Photo R300 - ”European
Printer 2011- 2012” - specjalnie dla
profesjonalistów
Recenzja monitora
- 22” EIZO FlexScan SX2262W
Zuch

rez – matador nad Tamizą

Kilka zdań o książce „Rough cut”

Łukasz Smutek

Anna Adamczyk

Każdy potrafi zaprojektować logo

Adobe After Effects CS5. Oficjalny
podręcznik

Zuch

Krzysztof Kopciowski

Typografia ważniejsza niż kiedykol
wiek
Jan Filipowiak

Adobe InDesign CS5/CS5 PL. Oficjalny
podręcznik
Krzysztof Kopciowski

Edukacyjne zauroczenie
Piotr Peszko

Adobe Flex 4. Oficjalny podręcznik

Drodzy Czytelnicy,
Oddajemy w Wasze ręce drugi numer magazynu
Kreatywny Bazar. Licząc się z opiniami, jakie otrzymaliśmy po publikacji pierwszego numeru, wprowa
dziliśmy kilka zmian w szacie graficznej. Jeżeli tylko
macie jakieś pomysły, co można jeszcze ulepszyć,
piszcie do nas.
A co w numerze? Polecamy wywiad z Grzego
rzem Rosińskim, który opowiada nam o swojej pracy
i planach na przyszłość.
Zgodnie z Waszymi życzeniami zamieszczamy
recenzje sprzętu - zobaczcie, co sądzi Zuch o monito
rach Eizo i sprzęcie Epson. Autor podzielił się z nami
także interesującym felietonem o projektowaniu
logo - mamy nadzieję, że wokół tego tematu rozwi
nie się ciekawa dyskusja: czy faktycznie każdy potrafi
zaprojektować logo? Oczywiście zapraszamy do lek
tury pozostałych felietonów i polemiki.
W tym wydaniu znajdziecie nowy dział Case Study,
a w nim artykuł, znanego projektanta dla Internetu Ja
na Żmudy, pt. „Deal Driver”. Przy tej okazji pragniemy
zaprosić wszystkich, którzy tworzą ciekawe projekty
i chcą pokazać innym, jak je tworzyli, do współpracy
z nami. Chętnie opublikujemy historie powstania stron
internetowych lub kampanii reklamowych, zarówno
w magazynie, jak i w serwisie www.kreatywnybazar.pl.
Kolejne wydanie planujemy już w październiku.
Zachęcamy do dzielenia się uwagami, spostrzeże
niami i propozycjami tematów kolejnych artykułów.
Zapraszamy również gorąco na nasz Facebookowy
Fun Page.
Miłej lektury!

Marek Sawerwain

Case Study DealDriver – inteligentne zwiedzanie

Pomysł, kompilacja i opracowanie
materiałów
Anna Adamczyk, Tomasz Łopuszański
Współpraca redakcyjna
Paulina Piorun
Skład i oprawa graficzna
Krzysztof Kopciowski
Korekta
Tomasz Łopuszański
Reklama
annaadamczyk@kreatywnybazar.pl
tomaszlopuszanski@kreatywnybazar.pl
E-mail
admin@kreatywnybazar.pl
Adres korespondencyjny
Kreatywny Bazar,
ul. Dereniowa 4/47,
02-776 Warszawa
Strona internetowa
www.kratywnybazar.pl
Facebook
http://www.facebook.com
Wydawca
Anna Adamczyk,
ul. Dereniowa 4/47,
02-776 Warszawa,
NIP: 9511665515

Kopiowanie i inne wykorzystywanie materiałów
zawartych w magazynie bez zgody administra
tora www.kreatywnybazar.pl jest zabronione.

Jan Żmuda

>

Tekst na niektórych stronach jest pogrubiony? Zmień ustawienia wyświetlania w Adobe Reader/Acrobat; przejdź do
ustawień programu [Ctrl] + [K], zakładka Page Display, z rozwijanego menu "Use Overprint Preview:" wybierz Automatic.
Do przeglądania magazynu zalecamy Adobe Reader.
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Epson Stylus Photo R3000
– ‘European Printer 2011-2012’ – specjalnie
dla profesjonalistów
Decydując się na drukarkę fotograficzną Epson Stylus Photo R3000, możemy mówić o
bezpiecznym wyborze. European Imaging and Sound Association (EISA) w tegorocznym
rankingu najbardziej spektakularnych urządzeń na europejskim rynku - uznała to urządzenie
za „Najlepszą europejską drukarkę 2011 – 2012”. Drukarkę doceniono za najwyższą jakość
wydruków w połączeniu z prostotą obsługi i niskimi kosztami druku.
„Epson R3000 to idealna drukarka zarówno dla profesjonalnych fotografów,
jak i dla wymagających amatorów.”
- Jury EISA

Wielozadaniowa
R3000 obsługuje format A3+ i drukuje nie tylko na papierze fotograficznym w różnych formatach, ale także
na grubym (do 1,3 mm) i artystycznym typu FineArt.
Jest wyposażona w uchwyt do papieru z roli (o szer.
do 329 mm) co pozwala drukować długie na 3,2 metra
banery. Daje również możliwość wykonywania wydruków na specjalnych płytach CD/DVD/BD.
Obsługę ułatwia 2,5 calowy panel LCD, na którym
można łatwo sprawdzić poziom atramentów, a także
odczytać wskazówki dotyczące precyzyjnego podawania nośnika. Niezwykle cenna jest możliwość
panowania nad wszystkimi parametrami wydruku.

Gotowe profile – profesjonalna pomoc
Wachlarz profesjonalnie przygotowanych profili ICC
dedykowanych do wielu mocno zróżnicowanych
papierów z oferty Epson jest dużą pomocą dla

>
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użytkowników, którzy nie mają zaawansowanych
umiejętności z zakresu zarządzania kolorem i kalibracji. Profile te można wykorzystać w dowolnych
aplikacjach do edycji zdjęć. Oznacza to profe
sjonalną jakość oraz własny i niepowtarzalny styl,
bez konieczności wizyty w fotolabie czy punkcie
usługowym lub inwestowaniem w kosztowne systemy do kalibracji i profilowania drukarek

Znakomite odwzorowanie szarości
Drukarka wykorzystuje atramenty UltraChrome K3
(9 dużych pojemników o pojemnosci 25,9ml każdy
– w tym trzy gęstości czerni) z technologią Vivid
Magenta co zapewnia znakomite odwzorowywanie
skali szarości. Dla wielbicieli zdjęć czarno-białych
oznacza to znakomite wydruki.

Drukarka jest bogato wyposażona i daje możliwości,
które sprostają oczekiwaniom nawet najbardziej
wymagającego artysty. Istotna bywa też czasem
szybkość, choć w obliczu jakości - słusznie - scho
dzi na drugi plan. Dzięki temu urządzeniu - wysokiej
jakości wydruk A3+ możemy uzyskać w nieco ponad
3 minuty (195 sekund).

Polscy specjaliści docenili wcześniej
Jakość R3000 - wcześniej niż EISA - docenili także
polscy specjaliści z magazynów fotograficznych
m.in. Digital Foto Video przyznając znaczek ‘Reda
kcja poleca’, Digital Camera – ‘Najlepsza w teście’
oraz Foto Kurier - ‘Super‘.

Epson R3000 automatycznie dopasowuje standardową czerń fotograficzną lub
czerń matową w zaleznosci od zastoswanego
podłoża wraz z jasną czernią i czernią bardzo
jasną. Tworzy to znakomicie wyrównany i na
turalny zakres tonalny, który najlepiej będzie
widoczny przy wydruku czarno-białych
portretów. Urządzenie pozwala na indywidualne ustawienia tonacji wydruków
w czerni i bieli - od ciepłej, przez
naturalną, po zimną oraz dostosowania
jej do własnych potrzeb i preferen
cji. Ustawienia można bez problemu
zachować, ale i zmienić.

Szybko w najwyższej jakości
Wraz z drukarką Epson Stylus Photo R3000 zyskujemy
gwarancje najwyższej jakości
wydruków oraz prosty dostęp
do zaawansowanych funkcji.

>
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Recenzja monitora - 22” EIZO FlexScan SX2262W
Jakiś czas temu odebrałem bardzo miłego maila z pytaniem, czy nie zechciałbym
przetestować i zrecenzować monitora EIZO FlexScan SX2262W wraz z zewnętrznym
kalibratorem. Skoro czytacie ten tekst, to jak łatwo można się domyślić, zgodziłem
się. Pewien czas później, czekając już na kuriera, zacząłem się zastanawiać, czy dobrze
zrobiłem, bo przecież żaden ze mnie ekspert od monitorów i żadnego Eizo do tej pory
na oczy nie widziałem. Później jednak zreflektowałem się, że jest to przecież moim
atutem, bo przecież pewnie większość z was też Eizo widziała tylko w reklamie, więc
można powiedzieć, że jesteśmy z tej samej bajki.

Pierwszą rzeczą, jaką zauważyłem, jeszcze przed
podłączeniem wszystkich kabli, to jakość wykonania. Jakość ta jest, krótko mówiąc, świetna. Nic
nie trzeszczy, nic nie odstaje. Wszystko naprawdę
mocno trzyma się kupy i sprawia solidne wrażenie.
Monitor ma swoją masę, ale bez obaw – każdy
grafik, a nawet chuderlawy informatyk bez proble
mu zdoła go podnieść. Możliwości regulowania
kąta nachylenia czy wysokości ekranu są zdecydo
wanie lepsze niż te, z którymi miałem wcześniej
do czynienia. Tu jest konkret, monitor dopasowuje się płynnie, stawiając jedynie taki opór, żeby
spis treści

można było wszystko dokładnie ustawić według
własnego upodobania. Można go też obrócić do
pionu. Producenci Eizo zdecydowanie postawili
na jakość, solidność i praktyczność tego monitora. Moim zdaniem trochę zlekceważono design,
który jest dość ascetyczny i nader skromny.
Jest to właściwie żadna wada, bo monitor do
zastosowań profesjonalnych powinien stawiać
na to, żeby dobrze wyglądały wyświetlane
na nim obrazy. Jeśli ktoś chce się lansować
tym monitorem, to może mieć problem.
Ja osobiście wolę się laszczyć dobrym projektem, niż ładną obudową. Kolejnym
„problemem” może okazać się małe logo,
niektórzy goście mogą go po prostu nie
zauważyć i wtedy trzeba będzie same
mu naprowadzić rozmowę na nasz nowy
monitor.
Kwestia estetyki jest jednak drugorzędna. Istotą
tego monitora jest świetna matryca o dość
imponującej rozdzielczości 1920x1200 pikseli, wykonana w technologii VA. Prawdopodobnie
nic wam to nie mówi, więc wyjaśnię, że chodzi tu

>

Eizo w graficznej
norze

W graficznym światku Eizo otacza legenda i trochę
z nim jest jak z potworem z Loch Ness, że wszyscy
dużo o nim mówią, ale tak naprawdę to nikt go nie
widział. Oczywiście przesadzam, ale faktem jest, że
kwestia dobrego monitora jest często lekceważona
przez pracodawców czy też samych grafików. Ja
sam też wiele słyszałem, same och i ach, ale nie
miałem wcześniej okazji, by popracować na Eizo.
Pracowałem wielokrotnie na monitorach różnych
firm, łącznie z monitorami Apple’a. Przejdźmy więc
do rzeczy.
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o ułożenie cząsteczek ciekłego kryształu. W stosunku do matryc TN, technologia VA odznacza
się szerszymi kątami widzenia, lepszym kontra
stem, bardzo dobrym odwzorowaniem kolorów
i dość szybkim czasem reakcji, co zwiększa paletę
zastosowań. Można na nim pograć lub obejrzeć
film. Mnie osobiście bardzo przypadł do gustu fakt,
że matryca się nie błyszczy, nie odbija światła i po
prostu nie ma nader irytujących refleksów. Eizo
jest też wyposażony w czujnik Auto EcoView, który
reaguje na zmianę oświetlenia i automatycznie
zmienia ustawienia obrazu. SX2262W ma naprawdę
świetny kąt widzenia. Wszyscy zaglądający zza
pleców projektanta będą zachwyceni.
Menu monitora, bez języka polskiego, pozwala na
dość sporą ingerencję w parametry wyświetlania.
Można np. regulować osobno sześć kolorów RGB +

Rozdzielczość
naturalna:

1920 × 1200

Jasność:

280 cd/m²

Kontrast:

1000:1

Czas reakcji:

12 ms (typowa); 6 ms (półtony)

Regulacja wysokości:

174 mm

Pochylenie / obrót /
pivot:

30° w górę, 0° w dół / 172° w lewo, 172° w
prawo / 90°
Wymiary (sz. × wy. × gł.)

>
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z podstawą FlexStand:

511 × 347.5 – 521.5 × 240.5 – 256 mm

bez podstawy:

511 × 333 × 85 mm

Waga z podstawą
FlexStand:

9,6 kg

bez podstawy:

6,6 kg

Recenzja monitora - 22” EIZO FS SX2262W /

CMY. Ma też kilka gotowych już trybów, takich jak:
text, movie, picture, sRGB.
Do monitora dostałem również zewnętrzny kalibrator (sprzedawany osobno), podłączany przez usb
2.0 (Eizo posiada 2 takie wejścia z boku obudowy).
Małe urządzonko wielkości myszki, ale jakże pomocne i bardzo proste w obsłudze. Nie posunę się
tak daleko, żeby stwierdzić, że każdy nowicjusz sobie z tym poradzi, ale ręczne skalibrowanie tego
sprzętu nie powinno stanowić problemu. Można
ustawiać tryby wyświetlania poprzez skanowanie
papieru, na jakim będziemy docelowo drukować
nasze prace. Jest to niesamowite ułatwienie pracy
z kolorem. Dla mnie bomba.

Kolega DTPowiec
jara się kalibratorem

Biedny kurier musiał wnieść do mojego mieszkania również ogromnego Epsona Stylus Pro 3880
– żebym mógł porównać widok ekranu z profesjo
nalnym wydrukiem. Podrukowałem, porównałem,
przytaknąłem. Jest bardzo dobrze.
Jeśli jesteście żądni szczegółów technicznych, to
odsyłam na stronę producenta. Obok, w tabelce,
znajdziecie kilka podstawowych informacji.
Podsumowując te kilka tygodni pracy z EIZO Flex
Scan SX2262W, muszę powiedzieć, że jestem bardzo
zadowolony. Monitor spełnił nadzieje, jakie w nim
pokładałem. Legenda Eizo przetrwała :-). Mógłbym
się rozpisywać i cukrować, ale byłaby to tylko moja
subiektywna ocena. Obiektywną opinię wydał mój
szef. Po kilku dniach pobytu Eizo w firmie, zespół
grafików będzie szczęśliwszy o te właśnie monitory
z kalibratorem.

Wydruk prac
konkursowych
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Flower ornament – animowane akanty

Flower ornament – animowane akanty

Przygotowanie
Na początku wykorzystamy czcionkę Flower Ornaments i stworzymy jeden akant; ja wybrałem literę „f”,
tworząc ornament o wysokości 450 punktów. Przyjrzyjmy się uważnie stworzonemu obiektowi. Zauważmy, że
łodyga przebiega przez cały akant, mając dodatkowe
wypustki w postaci liści i kwiatów. Stwórzmy 4 grupy
w Photoshopie, każdy folder będzie zawierał 1 łodygę.
W oknie warstw klikamy „create a new group”, 4-tnie.
Zmieniamy nazwy grup kolejno: 1,2,3,4.

W tym tutorialu pokażę, jak stworzyć animowany akant, czyli motyw florysty
czny wywodzący się z Art Nouveau. Tutorial nie jest trudny, wymaga jednak
trochę pracy. Gotowe animacje akantów bądź nieruchome obrazki można
spokojnie znaleźć w internecie. Ja posłużę się czcionką Flower Ornaments,
którą można ściągnąć za darmo chociażby ze strony www.dafont.com.

Wycinanie
Kliknij i odtwórz animację.

Zamieńmy czcionkę w obiekt rastrowy. Klikamy
prawym klawiszem myszy na warstwie i wybieramy Ra
sterize Type. Czcionka zostanie zamieniona w warstwę
graficzną. Pierwsza łodyga (patrz zdjęcie) jest dosyć
prosta. Wycinamy liście (każdy osobno) i po zaznaczeniu
klikamy PPM i wybieramy Layer via Cut. Wycięty liść pojawi się jako nowa warstwa. Wycinamy tak, aby łodyga
nie straciła swojego pierwotnego kształtu. Po zaimportowaniu liścia na nową warstwę zauważmy jedno
pikselową przerwę pomiędzy obiektami – nie zajmujmy
się tym na razie. Po wycięciu liści przenieśmy warstwy
do folderu 1. W tym celu zaznaczamy je wszystkie (LPM
trzymając klawisz CTRL) i przeciągamy myszą na grupę.
Warstwy zostaną przeniesione.

Czym jest akant? To mo
tyw zdobniczy, który ma
formę stylizowanego
liścia. Stosowano go już
od starożytności w architekturze, a najbardziej
znany stał się w okresie
renesansu. Dziś stosuje
się go często na stronach www, jak i w motion designie. Forma
akantu zawsze dodaje
elegancji i estetyki naszej
animacji, warto jednak
pamiętać, że nie zawsze
powinien być stosowany.

Wycinanie c.d
Druga łodyga posiada więcej obiektów do wycięcia,
i ma na końcu kwiat. Elementy, które są symetryczne
(w tym wypadku para liści), wycinamy tylko ich jedną
stronę, drugą kasując. Brakujący element skopiujemy
już bezpośrednio w After Effects. Przenosimy wycięte
warstwy do folderu numer 2. Następnie wycinamy
pozostałe łodygi, rozbijając obiekt na 4 grupy. Zapisujemy jako plik PSD.

>
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Importowanie do After Effects

Opcje pojawią się po prawej stronie. W Paint Style
wybieramy Reveal Original Image. Łodyga zniknie,
a pojawi się czarna linia biegnąca wzdłuż stworzonej
ścieżki. Zwiększamy Brush Size do momentu, aż wróci nam cały obiekt na kompozycję. W moim wypadku
jest to wartość 33-35. Będziemy animować rośnięcie
łodygi poprzez ustawienie klatek kluczowych dla opcji
End. Przesuwamy suwak czasu na pozycję 0 i klikamy niewielki stoper przy parametrze End. Następnie
zmieniamy 100% na 0% i przesuwamy suwak do 2 s.
i wpisujemy 100%. W ten sposób łodyga będzie rysowana w przeciągu 2 s.

Uruchamiamy AE, wybieramy File → Import →
File i wybieramy plik PSD. Program zapyta nas, czy
chcemy zaimportować plik jako osobne warstwy,
czy też warstwy powinny zostać złączone. W import
kind zostawiamy jako Composition. W layer options
wybieramy Editable Layer Styles i odznaczamy Live
Photoshop 3D. Zauważmy, że plik PSD został zaimportowany jako kompozycja oraz dodatkowo każda
warstwa pojawiła się jako osobny obiekt w folderze
o nazwie waszego pliku PSD.

Przygotowanie kompozycji

Liście

Zajmijmy się na początku animowaniem
pierwszej łodygi, czyli folderem nr. 1 (pozostałe ele
menty w folderach animowane są w identyczny
sposób jak poniżej). Klikamy dwukrotnie na kompozycji (w moim wypadku flower). Zostanie ona
automatycznie otwarta i pokaże się jej zawartość
w oknie poniżej. Prawdopodobnie oprócz kompozycji 1-4 macie też jakieś pozostałe pliki z PSD, można
je zaznaczyć i wykasować klawiszem Delete.

Animowanie łodygi
Ukryjmy warstwy z liśćmi, pozostawiając samą
łodygę. Następnie na warstwie z naszą łodygą,
używając Pen Tools (G), rysujemy ścieżkę prowadzącą
przez środek naszego obiektu, wystarczy że żółta linia
ścieżki zawiera się w kształcie naszego obiektu. Po
narysowaniu ścieżki upewniamy się, że warstwa jest
zaznaczona i wybieramy Effect → Generate → Stroke.

>
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Flower ornament – animowane akanty
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Włączamy warstwy z liśćmi, przesuwamy suwak
czasu do momentu, aż rozrost łodygi ominie miejsce,
w którym jest liść – to miejsce startowe. Przesuwamy warstwę tak, aby jej początek znalazł się właśnie
w tym miejscu. Animacja liścia będzie się składała
głównie z animacji skali obiektu. Korzystamy ze skrótu S - Scale. Przedtem musimy ustawić anchor point
na wysokości łodygi. Będzie to punkt, wg. którego
nastąpi skalowanie. Naciskamy klawisz Y i przesuwamy niewielkie kółeczko w miejsce styku liścia z łodygą.
Teraz naciskamy klawisz S i klikamy stoper. Zaczynamy od wartości 35%, następnie przesuwamy 4 klatki
do przodu (Page Down) i ustawiamy skalę na 120%,
ponownie 4 klatki do przodu i ustawiamy na 100%.
Dzięki temu liść uzyska sprężystość podczas wzrostu.
Zaznaczamy dwie ostatnie klatki kluczowe i naciskamy klawisz F9. Spowoduje to wyhamowanie animacji
przed i po klatce kluczowej. Na pierwszej klatce klu
czowej naciskamy CTRL+SHIFT+F9. Pozostałe liście
wykonujemy w identyczny sposób. Pozostałe obie
kty animujemy w sposób omówiony w punktach
5-7. Animowane łodygi można używać oddzielnie
lub jako całość. W celu dodania życia do naszych
akantów polecam zastosowanie na nich koloru przy
użyciu Hue/Saturation oraz filtru Glow.
Kreatywny Bazar, nr: 2 / 2011
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Efekty specjalne w fotografii
- przesunięcie kolorów i
praca ze światłem
Zwiększanie wizualnego oddziaływania fotografii to
kluczowy element każdego przekazu marketingowe
go. W pierwszym rzędzie należy dobrać odpowiednie
materiały i zastanowić się nad dalszą edycją. W tym
tutorialu zobaczymy, jak wykorzystać dobre zdjęcie
i zwiększyć jego estetyczne walory w kontekście
konkretnego przekazu.

Zobacz zdjęcie
przed edycją…

spis treści
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Cel kampanii to prezentacja fikcyjnej marki związanej z ubezpie
czeniami zdrowotnymi. Grupa docelowa kampanii to seniorzy. Pracę
rozpocząłem od poszukiwań zdjęcia, którego tematyka jest zgodna
z kampanią. W tym celu posłużyłem się stock’ową fotką (Fotolia), która
przedstawia badanie lekarskie.
Obraz w swojej tematyce jest neutralny. Nie prezentuje specja
listycznego badania lekarskiego tylko diagnostykę ogólną. Jest to o tyle
ważny wybór, gdyż nie zależy nam na wąskiej grupie docelowej związanej
z konkretnymi dolegliwościami, które pojawiają się wraz z wiekiem.
To, co pokazuje nam zdjecie, jest właściwie najważniejszą częścią pracy. Musimy starannie przeszukiwać zbiory stockowe aby precyzyjnie
dobrać materiał a następnie dzięki edycji nadać mu kontekst. My zaj
miemy się właśnie tą częścią pracy.
Moim celem było dodanie ciepła, światła oraz zmiękczenie obrazu. Poza tym chciałem popracować nad szczegółami i wprowadzić
kilka prawie niewidocznych efektów, które razem powinny dać
zadowalający rezultat. W tym celu przeniosłem zdjęcie do 32-bitowego
workflow, które daje nam znaczną swobodę podczas pracy z kolorami i przezroczystością, warto jednak pamiętać, że tracimy dostęp do
większości trybów mieszania warstw.

>
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Tonowanie dla szczegółów

wartości RGB przyjmują postać zmiennoprzecinko
wą: R-1,9520, G-1,5108, B-0,3215. Po wypełnieniu
nowej warstwy kolorem zmieniłem tryb mieszania
na Multiply i obniżyłem przezroczystość warstwy do
ok. 20%. Ociepliłem tym samym całą fotografię.

Pomimo tego, że dysponowałem zdjęciem 8-bitowym mogłem spokojnie skorzystać z tonowania
HDR, które symuluje wizualnie poszerzony zakres
tonalny. Tonowanie wykorzystałem do uzyskania
większej ilości detali w odniesieniu do obu postaci.
Podczas tonowania warto pracować na kopii obrazu.
W Moim przypadku dopasowałem tylko kilka parametrów (Radius, Strenght, Detail). Najważniejszy
był kontrast i rozjaśnienie.

Blask
Ten element wizualny można wykonać w podobny
sposób jak przesunięcie koloru w poprzednim kroku.
Aczkolwiek w tym przypadku wystarczy posłużyć
się miękkim Pędzlem o bardzo dużej średnicy. Po
wprowadzeniu pojedynczego dużego, wtopionego
punktu (kolor: R-1,7915, G-0,7928, B-0,2991) wy
starczy przesunąć go w lewo i obniżyć przezroczystość.
Dzięki temu zabiegowi uzyskałem wrażenie ciepłego
światła, które znajduje się za plecami pacjenta.

Wkomponowanie stonowanej kopii
Po zatwierdzeniu zmian przeniosłem warstwę
do oryginalnej fotografii i zmieniłem tryb mieszania
na Soft Light – to złagodziło efekt. Nałożyłem maskę
i białym, miękkim pędzlem odkryłem tonowaną
warstwę na postaciach oraz w prawym dolnym
narożniku. Po wykonaniu tych operacji spłaszczyłem
obrazek i skonwertowałem do 32-bitów.

Dodatkowy efekt wizualny
Kolejny efekt związany jest optyką obiektywu. Można go utworzyć wprowadzając twardym
Pędzlem okrąg o określonym kolorze, najlepiej bar
dzo intensywnym (R-3,2622, G-1,0758, B-0,7164).
Następnie skorzystałem z niewielkiej wartości rozmycia gaussowskiego, co pozwoliło uzyskać ciekawy
efekt halo; obniżyłem także przezroczystość wa
rstwy do ok. 10%. To jednak nie wystarczyło. Aby
wzmocnić efekt wykonałem obrys o szerokości 2px.
wokół zaznaczenia eliptycznego o wielkości zbliżonej
do plamy. Warto wykorzystać ten sam kolor jednak
o większej intensywności, a następnie rozmyć obrys.

Modyfikacja głębi ostrości
Postanowiłem rozmyć element najbliżej kamery
(łóżko) oraz tło. W tym celu nie korzystałem z zaawansowanych narzędzi tylko skopiowałem warstwę
i rozmyłem filtrem gaussowskim. Rozmycie w 32-bitach jest o wiele efektywniejsze niż w 8- lub 16-bitach.
Korzystając z maski ukryłem rozmycie głównie
w obszarze postaci. Ten zabieg pozwoli podkreślić
relację między pacjentem i lekarzem.

Kolor dominujący

Winieta

Pracując w 32-bitach dysponujemy prawie nieograniczonymi możliwościami edycji kolorów. Co
więcej, mieszanie kolorów jest o wiele bardziej natu
ralne. Z próbnika kolorów dobrałem żółtą barwę
i zwiększyłem jej intensywność. W przypadku 32bitów

Na nowej warstwie wprowadziłem pseudo
winietę. Nie jest ona regularna jak zwykle w przypadku
tego typu artefaktu. Dzięki niej mogłem kontrolować
jasność wybranych krawędzi i narożników obrazu.

>
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Logo
Kompozycja zdjęcia nie sprzyja typografii dla
tego najważniejsze informacje umieściłem u góry
i bliżej środka zdjęcia. W jednym wersie użyłem
kapitalików i wyjustowałem tekst do środka. Marka jest oczywiście zapisana większym stopniem
pisma, zaś informacja „ubezpieczenia zdrowotne”,
„potraktowałem” sporym trackingiem.

Podświetlenie logo
Ten efekt powstał dzięki: skopiowaniu warstwy
tekstowej, wypełnieniu tekstu kolorem o wysokiej
intensywności, rasteryzacji skopiowanej warstwy
i zastosowaniu rozmycia gaussowskiego. Oczywiście
warstwa ze światłem znajduje się bezpośrednio pod
warstwą tekstową.

Dodatkowe informacje
Ostatnie informacje związane są ze sloganami.
W tym przypadku posłużyłem się prostym bezsze
ryfowym fontem i wstawiłem kropki pomiędzy
słowa, które to kropki podniosłem dzięki baseline
shift. Dodałem to tekstu lekki cień. Tło pod tekstem
utworzone jest na bazie kopii warstwy zdjęcia, którą
rozmyłem i wyciąłem odpowiedni fragment oraz
dodałem lekki obrys.

Konwersja do 8-bitów
Po przygotowaniu wszystkich elementów można
pozostać w 32-bitach lub skonwertować obraz do innego zakresu. Jeśli chcemy zachować wygląd pracy to
najlepiej wybrać podczas konwersji operator Exposure & Gamma. Z reguły spłaszczam obrazek podczas
konwersji i dalszą edycję przeprowadzam w 8-bitach,
mając gotową kompozycję na pojedynczej warstwie.

>
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Animowany deszcz w
Premiere Pro CS5.5
W tym tutorialu pokażemy Wam, jak
stworzyć ciekawą animację w najnowszej
wersji programu Adobe Premiere Pro
CS5.5. Więcej praktycznych zastosowań
znajdziecie w publikacji Wydawnictwa
Strefa Kursów.
Przygotowania
Naszą pracę rozpoczniemy od stworzenia nowego projektu oraz nowej sekwencji. Właściwości
takie jak rozmiar, ilość klatek/s itp. nie mają w tym
momencie większego znaczenia. Kolejny istotny krok
to import materiałów do projektu. Właściwie jedyne,
co będzie nam potrzebne, to dowolny klip wideo,
ponieważ sam deszcz wykonamy używając standardowych narzędzi Premiere Pro.

Kompozycja
Projekt, który za chwilę wykonamy, będzie
używał dwóch ścieżek wideo. Na dolnej ścieżce (np.
Video 1) umieszczamy zaimportowany wcześniej
klip. Czyli przeciągamy go z panelu Project na oś
czasu, trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy.
Drugi element to deszcz, który dodamy do oso
bnego klipu umieszczonego powyżej ścieżki Video 1.
Przechodzimy do panelu Project i klikamy prawym
przyciskiem myszy. Z rozwiniętego menu wybieramy
pozycję New Item, a następnie Black Video. Po pojawieniu się okienka z ustawieniami zatwierdzamy,
spis treści

Kliknij i odtwórz animcję.
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Filtr Cell Pattern
Nasz animowany deszcz będzie się składał
z kombinacji różnych filtrów, które będziemy
dodawali do klipu na ścieżce „górnej” (czyli Video
2). Przechodzimy do panelu Effects, wybieramy
Video Effects, Generate, a następnie filtr Cell Pa
ttern. Po przeciągnięciu filtru na oś czasu możemy
zmodyfikować jego ustawienia. Przechodzimy do
panelu Effect Controls, rozwijamy nasz filtr i nadajemy mu nowe wartości: z listy Cell Pattern wybieramy
Crystals, parametr Constrast ustawiamy na ponad
1000, Disperse na ok 1,50, a Overflow na Soft Clamp.
Bardzo ważnym krokiem jest także zmiana wartości
parametru Size (czyli rozmiar). Musimy ustawić rela
tywnie niską wartość np. 2,0.

Rozmycie
Aby uzyskać właściwy efekt kropel poruszających
się na dół z dużą prędkością, musimy dodać rozmycie jako kolejny filtr. Wybieramy Video Effects, Blur
& Sharpen, a następnie Directional Blur. Modyfikujemy jego ustawienia w następujący sposób:
Direction to ok. 3, natomiast Length powinien
zawierać się w przedziale 35-40. Po tym jak do klipu
dodaliśmy filtr Directional Blur, na dole prawdopodobnie pojawiła się ciemna rozmyta krawędź. Aby
ją zlikwidować, będziemy musieli nasz klip nieco
powiększyć. W panelu Effect Controls rozwijamy
pozycję Motion i zwiększamy wartość parametru
Scale (ok. 130 -140%).

spis treści

Animacja
Aby stworzyć animację deszczu, musimy powró
cić do ustawień filtru Cell Pattern. Rozwijamy grupę
Evolution Options. Upewniamy się, że kursor osi
czasu znajduje się na początku klipu. Włączamy
animację parametru Random Seed. Wstawiona zo
stanie pierwsza klatka kluczowa. Teraz przenosimy się
na koniec klipu i ustalamy wartość Random Seed na
ok. 120 (jeśli chcemy uzyskać wolniejszą animację, to
można użyć mniejszych wartości). Tym razem wsta
wiona zostanie druga klatka kluczowa, a my wreszcie
uzyskamy animację kropel deszczu.

Tryb mieszania
Teraz możemy nasz deszcz nałożyć na klip z warstwy Video 1. W tym celu zmienimy tryb mieszania
dla klipu na ścieżce Video 2. W panelu Effect Controls
rozwijamy grupę Opacity i wybieramy odpowiedni
Blend Mode. Warto rozważyć takie tryby jak Overlay
czy Hard Light.

Korekcja koloru
Skoro podstawowa wersja naszej kompozycji
została ukończona, to teraz warto wykonać edycję
kolorów i zakresu tonalnego. W naszym przykładzie
spróbujemy zasugerować deszczowy dzień poprzez
użycie chłodniejszych barw. Wyszukujemy filtr Fast
Color Corrector (w górnej części panelu Effects znaj
duje się wyszukiwarka filtrów). Przenosimy go do
klipu na ścieżce Video 1. Przede wszystkim zmodyfikujemy parametr Hue Balance and Angle. Łapiemy
za uchwyt na środku koła barw i przeciągamy w kie
runku koloru niebieskiego. Można także obniżyć
ogólne nasycenie barw za pomocą parametru Saturation. W tym wypadku używamy wartości poniżej
100.

>

klikając na przycisk OK. Utworzony zostanie klip
wypełniony jednolitym kolorem czarnym. Możemy
go teraz złapać w panelu Project i przeciągnąć na
oś czasu (w naszym przykładzie na ścieżkę Video
2). Opcjonalnie można złapać prawą krawędź klipu
i przeciągnąć tak, aby go przyciąć.

Animowany deszcz w Premiere Pro CS5.5
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O Autorze

www.strefakursow.pl

Wydawnictwo Strefa Kursów w swojej ofercie posiada
szeroki asortyment kursów instruktażowych m.in. pełen
pakiet kursów na temat pakietu Adobe Master Collection.
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Compositing - jak 2D umieścić w
3D- czyli nie taka prosta ustawka
Podstawowym procesem postprodukcyjnym jest compositing. Jego
działanie można sprowadzić do wprowadzania w obszar istniejącego
filmu bądź animacji trójwymiarowych elementów stanowiących
wizualne efekty specjalne obiekty będące elementem wirtualnej
scenografii. Dzisiaj poznamy sztuczki i kruczki pozwalające na
uatrakcyjnienie animacji 3D poprzez wprowadzenie elementów
scenografii i VFX. Naszym zadaniem będzie uatrakcyjnienie animacji
wykonanej przez autora tego artykułu w aplikacji 3ds max.

baza naszych działań

Compositing-jak 2D umieścić w 3D- czyli nie taka prosta ustawka

Animacja , którą się zajmujemy,
została wyrenderowana w formacie rpf. Nie jest to bardzo popularny format graficzny, natomiast
dla tych , którzy chcą tworzyć
postprodukcje w animacji 3d,
wydaje się być jednym z podstawowych formatów roboczych.
Oprócz podstawowych informacji o jasności i barw pikseli,
przechować można w nim dane
dotyczące z-depth, numerów
identyfikacyjnych obiektów
i materiałów sceny 3D (bardzo
pomocne narzędzie w rotoskopii)
oraz kamery filmującej scenę. Ta
ostatnia właściwość będzie nam
bardzo pomocna.

niezbędna kamera
Kliknij i odtwórz animcję.

spis treści

W oknie roboczym kompozycji wciskamy prawy
klawisz myszy na aktywnej warstwie podstawa [000500].rpf. W menu podręcznym wybieramy Keyframe
Assistant>RPF Camera Import. Po chwili w oknie
roboczym kompozycji pojawi się kamera. Ma ona
wprowadzone klatki kluczowe zmiany pozycji. Pier
wszy poważny krok za nami. Ale do pełni szczęścia
jeszcze daleko. Niestety kamera, którą otrzymaliśmy
w wyniku powyższych operacji, jest słabo dopaso
wana do naszej sceny. Nie widać tego wprawdzie,
ale w następnym kroku problem uwidocznimy
i usuniemy.

porada „co z ta kamerą jest nie tak”
Poprzedni krok doprowadził nas do obecności
kamery w scenie. Jak już wspomniano, kamera nie
jest usytuowana prawidłowo. Wynika to z faktu, iż
w formacie rpf współrzędne globalnego układu

>

Zacznijmy od skrótu klawiaturowego [Ctrl]+[I]
i z katalogu roboczego importujemy sekwencję plików
podstawowa.rpf. W oknie importu upewniamy się, czy
opcja RLA/RPF sequence jest aktywna. Wybór potwier
dzamy, klikając Open. W następnym oknie Interpret
Footage wybieramy opcje Straight- Unmatted. Dzięki
tym zabiegom unikniemy w miejscu zawierającym
przeźroczystość czarnej obwódki stanowiącej niepo
żądany w naszej pracy efekt. Możemy teraz uczynić
z sekwencji plików kompozycję. W tym celu za
pomocą mechanizmu przeciągnij i upuść przerzu
camy sekwencję na ikonę Create New Composition.
Utworzyliśmy w ten sposób kompozycję, której nazwa
stanowi nazwę sekwencji plików animacji ”podstawa”.
Animacja przedstawia wnętrze wykonane w stylu scifi. W centralnym punkcie znajduje się fantom sylwetki
kobiety. Celem naszych działań będzie wprowadzenie
w obszar animacji paneli kontrolnych w stylu sci-fi oraz
pola siłowego otaczającego postać fantomu.

tuning kamery cz.1- układ optyczny
sceny w 3ds max są bezpośrednio przenoszone na
współrzędne globalnego układu After Effects. Brzmi
zawile, ale jeżeli uświadomimy sobie, że w obu tych
układach zwrot osi układu jest odmienny, to problem
staje się dość oczywisty. Różnica wynika również
z faktu, iż układ współrzędnych w Adobe After Effects
zaczyna się w lewym górnym rogu kadru kompozycji.
Natomiast w 3ds max znajduje się w środku sceny.
No i najważniejsza różnica: kamera, która filmowała
scenę w 3ds max, była kamerą z celem (Target
Camera) .Wyekstrahowana z sekwencji rpf kamera
jest go pozbawiona. W After Effects cel taki nazywa
się Point of Interest. Dodatkowo utworzona z plików
rpf kamera posiada odmienne parametry optyczne
w stosunku do tej, która filmowała scenę w 3ds max.
Postaramy się wszystkie te różnice zniwelować.
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Dwa razy szybko klikamy na warstwę RPF Camera.
Uzyskamy dostęp do okna Camera Settings. Zajmiemy się najpierw właściwościami optycznymi kamery.
Zmieniamy odpowiednio: w opcji Type wybieramy
Two-Node Camera- dzięki temu kamera będzie po
siadała cel (Point of Interest), ustalamy Zoom na
210.40 mm, rozmiar taśmy (Film Size) na 36mm, kąt
obiektywu (Angle of View) na 67.70, i jako osta
tni parametr zmieniamy długość ogniskowej (Focal
Length) na 26.84 mm. Wprowadzenie zmian potwie
rdzamy wciskając przycisk OK. Parametry, które
wprowadziliśmy, odpowiadają parametrom kamery
z Autodesk 3ds max.
Z układem optycznym przed momentem upora
liśmy się, teraz pora wprowadzić poprawki dotyczące
współrzędnych położenia kamery i jej celu.
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tuning kamery cz.2- pomocna dłoń
czy raczej pomocny Solid

troszkę matematyki i odkręcania
zakręconego

Aby obrazowo przedstawić skutek zmian
funkcjonowania kamery w naszej kompozycji wpro
wadzimy obiekt pomocniczy. Tworzymy warstwę
Solid. Wciskamy kombinacje klawiszy [Ctrl]+[Y].
Uzyskamy dostęp do okna Solid Settings. Nadajemy obiektowi Solid nazwę ekran1. Ustalamy
jego wysokość i szerokość na odpowiednio: 800px
(Height) i 1260px (Width). Wprowadzone zmiany
zatwierdzamy. Nadajemy warstwie ekran 1 chara
kter warstwy trójwymiarowej. Warstwa zniknęła
z obszaru kadru kompozycji. Wyjaśnienie tego fa
ktu jest bardzo proste. Obiekt znajduje się obecnie
poza obszarem objętym obiektywem kamery. Nadajemy mu współrzędne, które pozwolą umieścić go
w polu widzenia kamery. Korzystamy ze skrótu P, aby
rozwinąć parametry pozycji naszej warstwy. Wpisujemy dla współrzędnych X,Y,Z odpowiednio wartości:
2420,-604,-440. Współrzędne te to parametry poło
żenia miejsca jednej z metalowych ram w scenie
stworzonej w 3ds max. Oczywiście zostały one zmodyfikowane z uwzględnieniem wszystkich poprawek,
które wynikają z różnic pomiędzy aplikacjami. Jak
już zapewne czytelnik się zorientował, pomimo
zmiany położenia warstwy ekran1 nadal nie jest ona
widoczna w kompozycji. Znajdzie się ona na swoim
miejscu wtedy, gdy skończymy pracę z kamerą.

Dla warstwy kamery uwidaczniamy parametr
Position klikając klawisz [P] na klawiaturze. Wciskamy klawisz [Alt] i nie puszczając go, klikamy na stoper
znajdujący się przy parametrze Position. Przeszliśmy
w ten sposób do trybu tworzenia równania. Do
pozyskanej formuły transform.position dodajemy
wyrażenie [400,225,0]. Położenie zostało naprawione.
Teraz zajmiemy się nieodpowiednim zwrotem kamery
w stosunku do osi układu współrzędnych Adobe After Effects. Wciskając klawisz [R] na klawiaturze,
uzyskamy dostęp do parametrów rotacji. Zerujemy
wszystkie wartości. Kamera jest już na swoim miej
scu. Możemy się o tym przekonać, przechodząc do
zerowej klatki animacji. Ekran jest już widoczny na
swoim miejscu, jedynie obrócony pod nieodpo
wiednim kątem. Naprawimy to teraz, wpisując dla
niego wartości orientacji wynoszące odpowiednio:
1800,40.60,1800. Teraz jest już on w 100% na swoim
miejscu. Tak przygotowane środowisko kompozycji
gotowe jest na nasze dalsze posunięcia.

W 4 kroku zmieniliśmy układ optyczny kamery
i nadaliśmy jej dodatkowy parametr w postaci
celu. Zaznaczamy warstwę RPF Camera i wciskamy
klawisz [A] na klawiaturze. Uwidocznimy parametry
pozycji celu kamery (Point Of Interest), dla których

spis treści

>

tuning kamery- poprawki położenia

wpisujemy odpowiednio dla osi X, Y,Z wartości:
1260.5,-887.1, 924.7.
Pora zająć się położeniem kamery. Aby wyeli
minować różnice wynikające ze współrzędnych
położenia kamery w Adobe After Effects i Autodesk
3ds max, należy uwzględnić wielkość kadru animacji.
Do współrzędnych X,Y kamery wyekstrahowanej
z plików rpf należy odpowiednio dodać połowę
szerokości kadru i połowę wysokości kadru. W na
szym przypadku będzie to odpowiednio 400 i 225
pikseli. Ponieważ kamera posiada klatki kluczowe dla
każdego momentu animacji. Należy te działania objąć
ramami równania. Nie będziemy przecież dla każdej
z 500 klatek ustalali parametry pozycji oddzielnie.

Compositing-jak 2D umieścić w 3D- czyli nie taka prosta ustawka

bezbolesna rotoskopia
Na pewno czytelnicy zwrócili uwagę na to, iż
ekran przykrywa postać fantomu. Należy postać
umiejscowić z przodu naszej kompozycji. Oczywiście
moglibyśmy starać się zastosować jakieś tradycyjne
metody separacji obiektów, ale posiadając pliki
w formacie rpf, proces ten będzie bajecznie prosty.
Skopiujmy warstwę podstawa [000-500].rpf. Kopie
przesuńmy na pierwszą pozycję w układzie warstw
kompozycji. Na kopii zastosujmy następujący efekt:
Effects>3D Channe> ID Matte. W opcjach zastoso
wanego efektu zmieniamy parametr ID Selection na:
1. W kopii sekwencji pozostanie tylko obiekt, który
w 3ds max posiadał numer identyfikacyjny jeden,
czyli fantom. Tak wygląda obraz po korekcji.
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Budujemy panel cz1

Budujemy cz.3 – szkielet gotowy

Aby nie dopasowywać kolejnych fragmentów
panelu do położenia ekranu, należy zawrzeć je wszy
stkie wewnątrz kompozycji osadzonej. Zaznaczamy
warstwę ekran1 i za pomocą kombinacji klawiszy
[Ctrl]+[shift]+[C] tworzymy kompozycję osadzoną.
W oknie Pre-compose, do którego uzyskamy dostęp,
nadajemy kompozycji nazwę ekran1 oraz zaznaczamy opcję Live all attributes. Ostatnia opcja pozwoli
nam na zachowanie pozycji i rotacji dla nowoutwo
rzonej kompozycji. Nasze dalsze działania będziemy
przeprowadzali wewnątrz kompozycji ekran1.

Postępując w sposób opisany w punkcie powy
żej, dobudujmy kolejne liniowe i geometryczne
elementy naszego panelu. Kolejne elementy to ko
lejne warstwy kształtu. Jest ich dość sporo, aby
ułatwić sobie pracę i zwiększyć porządek w naszych
działaniach, zawrzyjmy je wszystkie w kompozycji
osadzonej. Zaznaczamy wszystkie warstwy kształtu
i w sposób opisany w kroku 9 tworzymy kompozycje osadzoną, nadając jej nazwę „rusztowanie”. Po
tych zmianach w naszej kompozycji widnieje już tyl
ko jedna warstwa. Zajmiemy się teraz animowanymi
elementami panelu.

Budujemy cz.2 – niech się zacznie

Budujemy cz.4 – niech się kręci

Dwa razy szybko klikamy na warstwę ekran1.
Weszliśmy do wnętrza kompozycji. Usuwamy z niej
warstwę solid. Dobrym zwyczajem przy tego typu
działaniach jest ustalenie położenia gridu, który
określi obszar naszych działań projektowych.
Oczywiście każdy może ten problem rozwiązać indywidualnie. Autor tego artykułu natomiast proponuje
następujące rozwiązanie.
Wciskamy klawisz [G] na klawiaturze, aby uzyskać
dostęp do narzędzia piórka (Pen Tool). Wykreślamy
pierwszy linearny element naszego panelu. Linia
w układzie naszych warstw to nic innego jak warstwa
kształtu (Shape Layer). Rozwijając opcje tej warstwy,
możemy uzyskać dostęp do parametrów związanych
z grubością linii (Stroke Width) oraz jej barwą (Color).
Każdy czytelnik może zarówno te, jak i pozostałe
parametry warstwy modyfikować zgodnie ze swoją
własną ideą projektową.

Większośc ekranów stylizowanych na futurologi
czne obiekty posiada kilka animowanych elementów.
My również wprowadzimy takie do naszego projektu.
Zaczniemy od stworzenia warstwy solid o rozmiarach
400 na 400 pikseli. Proces ten opisano w kroku 5. Nadajmy mu nazwę „kola”. Uczyńmy z niej kompozycję
osadzoną, nadając jej nazwę „kola”. Wchodzimy do
wnętrza naszej nowoutworzonej kompozycji „kola”. Eliminujemy warstwę Solid „kola”. Wciskamy klawisz [Q]
do momentu, aż w menu tworzenia geometrycznych
warstw kształtu pojawi się elipsa. Z jednocześnie
wciśniętym klawiszem [Shift] wykreślamy koło. Jest ono
warstwą kształtu, dlatego też dokonamy niezbędnych
zmian w jego formie, uprzednio rozwijając wszystkie
opcje dla tej warstwy.
Nadajemy obrysowi warstwy jaskrawę barwę (autor
wybrał żółtą). Grubość obrysu (Stroke Width) ustalamy
na 53. Wreszcie aby zlikwidować ciągłość linii obrysu,
aktywujemy opcję Dashes, klikając na ikonę +, ustalamy
dla tej opcji parametr Dash na poziomie 155. Nasze koło
będzie wyglądało jak fragment znaku biohazard.
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niech się kreci cz.2

niech się kręci więcej

Jeden element za nami. Teraz pora dodać coś, co
naprawdę zacznie się kręcić . Tworzymy warstwę So
lid i nakładamy na nią efekt Effect > Generate > Circle.
Nasza warstwa solid przyjmie kształt koła. W opcjach
zastosowanego efektu zmieniamy następujące parametry: dla opcji Edge wybieramy Edge radius - dzięki
temu koło będzie miało formę obręczy, parametry Radius i Edge radius ustalamy na 130 i 96 - określiliśmy
w ten sposób zewnętrzny i wewnętrzny promień
obręczy, ustalamy Opacity (przeźroczystość) warstwy
na 60 %. Pozostaje nam dodać do tej obręczy obrót,
uwidoczniony lepiej poprzez jej ciągłe odtwarzanie.

Przydałoby się więcej takich poręczy. Można
oczywiście powielać kroki opisane powyżej. Jednak
zastosowanie funkcji wiggle w naszych wcześniej
szych poczynaniach spowoduje, że kopiąc warstwę
Solid z naszą poręczą, dla każdej kopii wartość tej
funkcji będzie odmienna. Wiggle zależny jest od indeksu danej warstwy, czyli pozycji danego elementu
kompozycji. Stwórzmy kilka kopii naszej warstwy
solid. Dla każdej z nich pozmieniajmy parametry
w efekcie Circle, opisane w kroku 13 ( Radius, Edge
radius, Opacity i Color). Nasza kompozycja „kola”
przyjmie następującą postać.

niech się kreci cz.3

trochę typografii – znowu nasz
przyjaciel wiggle

Na warstwie Solid dodajmy efekt: Effect > Transition > Radial Wipe. Efekt ten promieniowo maskuje
(tworzy kolistą maskę na warstwie) daną warstwę.
Poddamy teraz animacji parametry zastosowanego narzędzia. Rozwijamy opcje efektu w warstwie
solid. Aktywujemy możliwość wpisywania równań
dla opcji Transition Completion. Proces ten opisano
w kroku 7. Wpisujemy dla animowanego parame
tru następujące równanie: wiggle(0.2,90). Funkcja
wiggle to nic innego jak mechanizm randomizujący
zmiany. Parametr Transition Completion odpowie
dzialny jest za poziom maskowania warstwy. Wiggle
w całym zakresie czasowym naszej animacji będzie
ten poziom zmieniał.
Postępując w sposób opisany powyżej, wpiszmy
równanie wiggle (0.5,120) dla opcji Start Angle. Parametr ten odpowiedzialny jest za położenie osi obrotu
maski. Dzięki tym zabiegom nasza poręcz będzie
w sposób ciągły odtwarzana i obracana w trakcie
całego zakresu czasowego kompozycji.

Typografia jest zawsze mile widziana w tego typu
projektach. Zmieniające się cyfry utrzymują projekt
w konwencji sci-fi. Stwórzmy warstwę tekstową, sto
sując kombinację klawiszy [Ctrl]+[Alt ]+[Shift]+[T].
Wpisujemy dowolny ciąg cyfr. Rozwijamy opcję
tekstu i w opcji Animate wybieramy parametr Chara
cter Offset. Parametr ten odpowiedzialny jest za
przesuwanie znaków tekstu w porządku alfanume
rycznym. W opcjach dodanego parametru ustalamy
wartość Character Offset na 8. Przesuniemy znaki
o osiem pozycji . Aby przesunięcie to było przypa
dkowe i zmieniało się w trakcie trwania animacji,
znowu zaprzęgniemy do działania funkcje wiggle.
Rozwijamy opcję Add i wybieramy w niej Selector >
Wiggle. Efekt został osiągnięty
Kopiując warstwę tekstową, możemy zbududo
wać matryce zmieniających się cyfr.
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panel czas kończyć

pora kończyć

Możemy powrócić do kompozycji ekran1. Teraz
wygląda ona następująco. Skopiujmy warstwę i ro
zmieśćmy obie warstwy, tak aby zajęły oba skrzydła
panelu. Możemy również jedną z nich przeskalować.
Wprowadźmy jeszcze odrobinę elementów: doda
tkowe warstwy tekstowe i siatkę tworzącą tło panelu
– utworzoną z narysowanych za pomocą warstw kształtu.
Proces tworzenia tych elementów był przedmiotem
opisu w poprzednich punktach. Nasz panel po tych
poprawkach może wyglądać następująco. Ostatnim
naszym posunięciem będzie rozświetlenie wszystkich
elementów kompozycji efektem Glow. Najprościej
uzyskać taki efekt na wszystkich warstwach, dodając
go do warstwy dopasowania (Adjustment Layer).
Warstwę dopasowania wstawiamy za pomocą kombinacji klawiszy [Ctrl]+[Alt]+[Y]. Następnie nakładamy
na niego Effect > Stylize > Glow. Parametry zastosowanego efektu powinny wyglądać następująco. Sam
panel możemy uważać za zakończony.

Importujmy plik pole.flv i wprowadźmy go
do wnętrza naszej kompozycji. Proces ten został
opisany w kroku 1. Animacja pola sił została wykonana za pomocą procedur zewnętrznych, które nie
znajdują się w standardowych ustawieniach Adobe
After Effects. W skład ich wchodziły trapcode form
i Optical Flares. Autor ma nadzieję takim procedurom poświęcić jeden z następnych artykułow. Nasza
praca została zakończona. Wystarczy wyrenderować
animacje. Katalog roboczy zawiera plik podstawa.flv,
który jest finalnym obrazem naszych działań.

Podsumowanie
Postprodukcja jest bardzo istotnym aspektem
pracy animatora i filmowca. W tym artykule przedstawiono podstawowe narzędzia w uzupełnianiu
animacji 3d o efekty wizualne. Jedno, co należy
podkreślić, to to, że gdy tworzymy animacje, musimy
przemyśleć każdy etap pracy nad nią. Dotyczy to
zarówno wyboru formatu animacji, zadbania o
odpowiedni porządek i hierarchię obiektów w sce
nie. Wszystkie te podstawowe elementy ułatwiają
późniejsze działania w postprodukcji.
W następnym artykule autor przedstawi informacje na temat, jak dokonać compositingu materiału
video.

następne ekrany
Możemy przejść do naszej głównej kompozycji „podstawa”. Mamy przygotowany pierwszy ekran.
Prezentuje się on bardzo okazale w obszarze animacji.
Możemy oczywiście rozpocząć pracę nad każdym
z następnych paneli od nowa, nadając im indywidualny
charakter. Jednak zważywszy na ograniczoną pojemność
tego artykułu, autor proponuje inne rozwiązanie. Skopiujmy warstwę z ekranem pięciokrotnie, a następnie
odpowiednim kopiom nadajmy parametry położenia
i orientacji przedstawione na schemacie. Parametry
te będą pomocne również, gdy czytelnicy będą chcieli
zindywidualizować każdy z paneli. Wszystkie ekrany są
już na swoim miejscu. Ostatni punkt to pole siłowe.

O Autorze
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Marcin Dziomdziora,
grafika i animacja 3D; postprodukcja oraz multimedia.
Wykładowca ASP i Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi.
Twórca programów nauczania, szkoleń oraz kursów z
zakresu multimediów i VFX na w/w uczelniach.
Warsztat pracy: Autodesk 3ds Max, Maya; Adobe Photoshop, Illustrator; Adobe After Effects, Premiere Pro;
The Foundry Nuke, Eyeon Fusion, PFtrack, SynthEyes.
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O Thorgalu i nie tylko
- rozmowa z Grzegorzem Rosińskim
Co sądzi Grzegorz Rosiński o komputerach, tabletach, mangach, ekrani
zacji Thorgala ? Co robi oprócz rysowania komiksów i kto ma wpływ na
wygląd „gwiezdnego dziecka” i jego przygody? Odpowiedzi znajdziecie,
drodzy czytelnicy, w tym wywiadzie.
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Fot. Piotr Rosiński
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Nad czym obecnie pracuje Grzegorz Rosiński? Ostatni tom z serii
Thorgala ukazał się w 2010 roku. Kolejny ma się pojawić jeszcze
w tym roku pod tytułem „Statek miecz”.Czy może Pan powiedzieć,
o czym będzie traktował nowy album?
Statek miecz jest pierwszym lodołamaczem, jaki został wybudowany
w Średniowieczu, co jest oczywiście fikcją, bo pierwszy prawdziwy
lodołamacz powstał w XIX w., ale musiałem go narysować na potrzeby
komiksu. A nowy album... będzie traktował o Thorgalu i jego dalszych
przygodach (śmiech), tzn. nie będzie o tym, kto kogo zabił, bo to
byłoby mało ciekawe, będzie głównie o poszukiwaniu Aniela, syna
Thorgala z nieprawego łoża. O całej historii Thorgala z najnowszego
albumu nie będę opowiadał, czytelnicy sami się przekonają.
W każdym razie szykuje się duża kampania promocyjna we Francji,
Belgii i Szwajcarii. W tym roku będzie można zobaczyć duże billboardy
na wszystkich dworcach kolejowych i stacjach metra paryskiego, więc
Thorgal będzie bardzo widoczny. Poza tym zapraszam na moją dużą
wystawę w Saint-Ursanne (czynna do 15 września), gdzie pokazuję nie
tylko komiksy, ale i inne rzeczy, które robię. Są tam też prace, z których
się mnie nie zna, bo robiłem np. obrazy historyczne o początkach
chrześcijaństwa dla muzeum w Belgii.
Poza tym aktualnie pracuję nad tym, aby nie pracować, co jest
najtrudniejsze (śmiech).
Seria o Thorgalu to świetny materiał na film. Czy myślał Pan kiedyś
o ekranizacji komiksu i czy padały jakieś propozycję z tym związane?
Na forach internetowych toczy się dyskusja, kto mógłby zagrać
głównego bohatera. Kogo Pan widziałby w roli Thorgala?
Gdybym nazywał się Ridley Scott, to sam bym zrobił film (śmiech),
ale ponieważ nazywam się Grzegorz Rosiński, jestem zdany w kwestii
ekranizacji na innych.
Jeśli chodzi natomiast o osobę, która mogłaby wcielić się w rolę
Thorgala, to dochodzi on już do takiego wieku, że sam mógłbym go
zagrać. (śmiech).
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Grzegorz Rosiński,
twórca rysunków do serii Thorgal, urodził się w 1941
roku w Stalowej Woli. W trakcie stanu wojennego
wyemigrował do Belgii, by później razem z rodziną osiąść
na stałe w Szwajcarii. Jest absolwentem warszawskiej
Akademii Sztuk Pięknych, a pracę w zawodzie
rozpoczynał od tworzenia ilustracji do książek dla dzieci
i projektowania okładek płytowych.
Od dziecka szczególnie interesował się komiksem –
zaczął je rysować jeszcze w Polsce, ale prawdziwa kariera
czekała na niego w Belgii. W kraju znany był jako autor
opowieści o funkcjonariuszu Milicji – kapitanie Żbiku
oraz zeszytów z serii Historia Polski i Pilot śmigłowca.
Był kierownikiem artystycznym legendarnego magazynu
Relax.
W 1976 roku poznał belgijskiego pisarza i scenarzystę
Jeana Van Hamme’a, z którym stworzył niezwykle
popularny i odnoszący wiele sukcesów komiks pt.
Thorgal. Pierwsze wyróżnienie – nagrodę Saint-Michel
w kategorii „komiks roku” otrzymał za tę serię już
w 1979 roku. W ciągu następnych lat posypały się kolejne
wyróżnienia, m.in. Grand Prix Saint-Michel w 2004
r., Złoty Dzik (nagroda główna im. Alberta Uderzo
przyznawana za całokształt twórczości) w 2005 na
festiwalu Komiksowym w Nimes, Krzyż Oficerski Orderu
Polonia Restituta (2006), a także francuski Order Sztuk
i Literatury (2011).
Poza Thorgalem Grzegorz Rosiński tworzył rysunki
do takich popularnych serii, jak: Yans (sc. Andrè-Paul
Duchâteau), Skarga Utraconych Ziem (sc. Jean Dufaux,
oraz albumów Szninkiel, Zemsta hrabiego Skarbka (sc.
Yves Sente) i Western (sc. Jean Van Hamme).
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THORGAL
Statek miecz, tom 33
Scenariusz: Yves Sente
Rysunki: Grzegorz Rosiński
Tłumaczenie: Wojciech Birek
Wydawnictwo: Egmont
Data wydania: 14 listopada 2011

W najnowszym tomie Thorgal wciąż szu
ka swego syna Aniela, porwanego przez
Czerwonych Magów. Aby dotrzeć do ich
położonej daleko na wschodzie siedziby,
zostaje najemnikiem na statku kupieckim,
płynącym rzekami Rusi ku krajom Arabów.
Po drodze będzie musiał walczyć ze ste
powymi bandytami oraz drużyną pewnego
wikińskiego króla. Spotka też znajdującą się
w opałach dawno niewidzianą znajomą. Aby
ją ratować, zdecyduje się na samobójczą
misję.

A mówiąc już całkiem serio, oczywiście mam swoje typy, choć powiem
szczerze, że nie jest to moim głównym idea fixe, żeby zobaczyć
Thorgala na ekranie. Przyjemność znajduję w tworzeniu ilustracji. Film
nie jest moją domeną. Filmy wolę oglądać niż je robić.
Ale oczywiście cały czas się pojawiają propozycje przeniesienia
Thorgala na ekran. Już mija chyba ćwierć wieku, od kiedy pojawił się
pomysł na film. Mam masę dokumentacji, propozycji, kontraktów
niesfinalizowanych i cały czas ktoś coś tam robi w tym zakresie. Są
planowane różne duże produkcje, które się zaczyna robić, a potem
wrzuca do kosza, bo realizatorzy nie dają rady finansowo lub
organizacyjnie. Wczoraj rozmawiałem z pewnym realizatorem, który
zrobił sporo znanych filmów, strasznie chce zekranizować również
Thorgala. Oczywiście, niech robi. Jak znajdzie na to pieniądze, to
proszę bardzo, nie mam nic przeciwko. Słyszę pewne sygnały, na które
mogę się zgodzić lub nie, ale nie moją rolą jest szukanie realizatora
czy producenta. Ja mogę powiedzieć, że bardzo podoba mi się
podkrakowskie studio Alvernia. Jest naprawdę wspaniałe. Można by
tam robić takie produkcje jak ekranizacja Szninkla, ale to właściwie
nie moja działka. Nie ja szukam producentów, ja mogę się tylko na coś
zgodzić lub nie, więc nie mam stresu.
W każdym razie jest szansa , że takiej ekranizacji w końcu się
doczekamy?
Ależ oczywiście, że tak. Przecież Thorgal się nie dezaktualizuje.
Proszę zauważyć przypadek Batmana, komiks powstał przed wojną,
a ekranizacji również się doczekaliśmy (śmiech). Zresztą właściwie
można powiedzieć, że ja też robię filmy, tylko zamiast kamery używam
papieru i ołówka (śmiech). Tak samo robię scenariusz, casting, tak
samo gram moimi aktorami na scenie, dlatego ja nie mam aż tak
wielkiego pragnienia, żeby faceta z blizną na policzku zobaczyć na
ekranie (śmiech).
Jak układa się współpraca z Yvesem Sente i jaka jest różnica między
nim a Jeanem Van Hamme?
W ogóle moja współpraca ze scenarzystami różni się od sposobu pracy
moich kolegów.
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Ponieważ ja wyszedłem z kręgu ilustracji, zawsze dostawałem tekst,
więc wcale nie musiałem znać autora tego tekstu. Czytałem sobie
książkę, maszynopis, jeżeli mi się podobał, to świetnie, jeżeli nie,
to mniej świetnie. Z mojego punktu widzenia to nie jest symbioza,
kolaboracja, ale raczej jedna praca po drugiej. Gdy dostaję scenariusz,
to proszę scenarzystę, żeby pojechał na wakacje odpocząć, a jeżeli
pojawia się jakiś problem, to mam jego numer telefonu i się z nim
kontaktuje, albo sam zmieniam (śmiech).
Kiedy możemy się spodziewać ukazania pobocznych serii
o postaciach z thorgalowego świata?
Już w zeszłym roku były pierwsze owoce. Giulio de Vita, który
zrobił bardzo piękny album „Kris de Valnor”, zaczął i będzie rozwijał
jego przygody. Z kolei „Louve” robi bardzo zdolny Rosjanin Roman
Surzhenko. Pierwszy komiks jest już narysowany, natomiast drugi
odcinek jest na ukończeniu i pojawi się w przyszłym roku.
„Louve” to bardzo thorgalowy świat, czytelnicy nie będą zawiedzeni,
bo będą to klimaty starego Rosińskiego, tzn. dawnego Rosińskiego, bo
stary to jestem teraz (śmiech).
Jest jeszcze pewien Francuz, z którym próbujemy się zgrać, aby mógł
on wejść w ten thorgalowy świat z tzw. „serią równoległą” i tak będą
powstawać trzy, cztery albumy rocznie, z tym, że nie zawsze moje,
bo ja postanowiłem trochę zwolnić, bo mam też w planach trochę
działań pozakomiksowych czy też parakomiksowych, a do tego co ok.
2 lata będzie wychodził mój album. W przyszłym roku akurat nie jest
przewidziany, ale wyjdą z kolei trzy inne.
Poza Thorgalem jest Pan współautorem wielu innych komiksów.
Z których z nich jest Pan najbardziej zadowolony i dlaczego?
„Hrabia Skarbek” i jego słynna zemsta to tytuł, do którego jestem
najbardziej przywiązany.
Z kolei „Szninkiel” był doskonały pod względem scenariuszowym. Na
marginesie dodam, że był to ewenement, bo była to tzw. „pierwsza
fikcja teologiczna”, dla mnie była to zupełna nowość.
Generalnie najbardziej jestem zadowolony z tych komiksów, przy
których miałem przyjemność z samej pracy, ponieważ końcowy
rezultat mnie specjalnie nie interesuje. Tak jak muzyk, który gra nie
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THORGAL – Louve
Raissa, tom 1
Scenariusz: Yann
Rysunki: Roman Surzhenko
Tłumaczenie: Wojciech Birek
Wydawnictwo: Egmont
Data wydania: 14 listopada 2011
Nowa seria, której główną bohaterką
jest Louve, córka Thorgala
i Aaricii. Dziewczynka, która potrafi
porozumiewać się ze zwierzętami, nie
jest tolerowana przez rówieśników
z wioski wikingów Północy. Woli samo
tnie ćwiczyć strzelanie z łuku i włóczyć
się po lesie. Pewnego razu trafia
do stada krwiożerczych wilków, ale
może uda się jej ocalić życie, wszak
jej imię znaczy właśnie Wilczyca? To
dopiero początek jej niezwykłych pr
zygód w baśniowej krainie młodości,
do której przejście znajduje się obok
kryjówki wilczej hordy.

O Thorgalu i nie tylko - rozmowa z Grzegorzem Rosińskim

po to, żeby coś wygrać, tylko żeby grać, tak ja nie robię po to, żeby coś
zrobić, ale robię po to, żeby po prostu robić.
Uważam, że sam fakt obcowania z materią, cała atmosfera, która
temu towarzyszy, zmaganie się z różnymi problemami, pragnienie
ich rozwiązania, to wszystko jest fascynujące i najważniejsze, a nie
rezultat końcowy. Na tym według mnie polega twórczość, być
może inni traktują to inaczej. Zupełnie nie obchodziło mnie nigdy
przypodobanie się krytykom. W innym wypadku dawno bym to rzucił
i zajął się czymś innym, może konstruował bym meble (śmiech).
Otrzymał Pan wiele różnorakich wyróżnień, nagród. Czy któraś z nich
była dla Pana szczególnie ważna?
Jeśli chodzi o te wszystkie wyróżnienia, to są to dowody na
zauważenie mnie, na zauważenie tego, co robię, i muszę przyznać, że
bardzo sobie je wszystkie cenię, choć nie wiem, czy na nie zasługuję.
Najpierw zostałem wyróżniony w Polsce, następnie w Belgii,
gdzie otrzymałem Order Leopolda II, a teraz z kolei bardzo
ważne wyróżnienie nadeszło z Francji, gdzie otrzymałem Order
Sztuki i Kultury. Jeśli chodzi o ten ostatni, to właśnie mi państwo
przypomnieli, że miałem wysłać list z podziękowaniami dla ministra
kultury. Także muszę powiedzieć, że są to dla mnie bardzo ważne
sprawy, bardzo to szanuję.
Czy korzysta Pan z takich dobrodziejstw cywilizacji, jak pogramy
komputerowe do rysowania? Czy używa Pan tabletu graficznego?
Komputera używam do dokumentacji, komunikacji czy
wideokonferencji. Ułatwia mi to np. kontakt z moim synem Piotrem,
z którym obecnie pracuję nad specjalnym, luksusowym wydaniem
Thorgala. Natomiast, nie rozumiem ludzi, którzy siedzą i rysują na
tabletach.
Gościliśmy np. kiedyś na jednym z festiwali pewnych gości z Japonii,
specjalistów od mangi, i tam poproszono ich, aby coś narysowali,
i o dziwo oni w ogóle nie potrafili tego robić ołówkiem.
Także w mojej opinii nie jest to kontakt z materią, z prawdziwym
kolorem czy z formą. To wszystko to po prostu pan Photoshop. Tak
więc nie jest to moje naturalne środowisko.
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Oczywiście, zdaję sobie sprawę, że wszystko zależy od zadania,
rozumiem, że grafik nie będzie robił ręczenie tego, co może zrobić za
pomocą komputera, ale już np. taki ilustrator to nie bardzo.
Moja żona powiedziała, że się ze mną rozwiedzie, jak zobaczy, że będę
robił coś na komputerze (śmiech).
Oczywiście z czystej ciekawości robiłem grafikę wektorową, różne
trójwymiarowe obrazki, pejzaże, konstruowanie postaci, jednak nie
jako zadanie, ale raczej dlatego, że chciałem to poznać.
Jakiej twardości ołówka używa Pan najczęściej do rysowania
komiksów?
Ja w ogóle ołówka rzadko używam, od razu atakuję dużym pędzlem
i farbą.Zaczynam jakby z drugiej strony, bo normalnie ołówkiem się
coś tam wyrysowuje, a potem się narzuca na to materię.
No a ja robię odwrotnie, farba i pędzel, a jak mi się robią plamy, to
i tak wykorzystuję je do swoich celów. Moją domeną jest działanie
instynktowne, mam radość tworzenia. Jak miałbym usiąść przed pustą
kartką, to byłbym przerażony, ludzie, którzy tworzą, wiedzą o czym
mówię.
Jakie programy komputerowe do rysowania komiksów może Pan
polecić i dlaczego?
Papier i ołówek (śmiech). A mówiąc serio, to tak już wspomniałem,
(...) nigdy nie robiłem niczego na komputerze, (...) komputera
używam jako narzędzie do komunikacji, dokumentacji, archiwizacji,
tego typu rzeczy. Zresztą najlepsze komiksy, jego złote lata rzekłbym,
miały miejsce wtedy, gdy nie było nawet telewizora, nie mówiąc już
o komputerze.
Poza tym myślę, że z komputerem jest jak z ołówkiem, jak ktoś nie
ma talentu do rysowania, to nawet najlepszy ołówek mu nie pomoże,
a komputer nie będzie rysował za człowieka.
Ja oczywiście wiem, że żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy
i uważam, że komputer to znakomite narzędzie, ale z drugiej strony,
jeżeli będziemy robić wszystko na komputerach, to gdzie my się
znajdziemy?
Najpierw trzeba obraz stworzyć, a potem dopiero doskonalić za
pomocą techniki. Człowiek powinien sobie uświadomić, że narzędzie
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nie może wziąć nad nim góry. Taka jest moja opinia na temat
aktualnych tendencji.
Jak długo powstaje jeden odcinek Thorgala?
Nie ma na to reguły. Wszystko zależy od konkretnego zadania oraz od
stopnia emocji.
Jak mam np. historię, która dzieje się w scenerii zimowej i wędrowiec
od początku do końca przedziera się przez zaspy w śniegu, to ja mogę
to narysować w ciągu trzech dni.
Natomiast jeśli w danym odcinku jest np. zawarta jakaś dokumentacja
historyczna, to i 3 lata można taki odcinek tworzyć.
Co Pan sądzi o sytuacji i poziomie komiksu w Polsce, czy ma Pan
swoje ulubione tytuły?
Nie mam dokładnej orientacji. Teraz, jak co roku jadę do Łodzi i wtedy
mogę coś zaobserwować.
Ale z tego, co widzę, to oni próbują łapać wzorce ze wszystkich stron,
trochę od Amerykanów, trochę od Japończyków, i jeszcze od innych,
ponieważ nie ma mamy specjalnie swojej tradycji. Podpatrują,
w jakim stylu mają pracować, a rzadko przychodzi im do głowy, żeby
we własnym. Problemem jest, że każdy każdego naśladuje, a przecież
mamy w Polsce talenty, są świetni rysownicy, np. Piotr Kowalski jest
rewelacyjny, świetnie się rozwija. W Polsce wydano serię „Wydział
Lincoln” jego autorstwa. Poza nim jest cała masa innych zdolnych
ludzi. Żeby być sprawiedliwym, dodam, że na tutejszym rynku
(Szwajcaria) też wszyscy się nawzajem naśladują, a przecież tradycja
tu jest. W efekcie powstaje kilka tysięcy różnych pozycji, ale tylko kilka
z nich się przebija, ja mam to szczęście, że do nich należę.
Być może dlatego, że nigdy nikogo nie naśladowałem, może ludzie to
doceniają.
Skąd pomysł, aby jeden z albumów Thorgala namalować, a nie
narysować?
To był taki moment wyzwolenia, byłem już znużony, bowiem
najtrudniej było dla mnie robić wciąż to samo.
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Thorgal to wielokrotnie nagradzana i najpopularniejsza seria
komiksowa na kontynencie europejskim. Pomysł sagi o Thorgalu
zrodził się w 1976 roku, kiedy Grzegorz Rosiński poznał Jeana Van
Hamme`a. Cztery lata później, w 1980 roku ukazał się pierwszy
album serii zatytułowany Zdradzona Czarodziejka. Od tego
momentu seria jest wydawana nieprzerwanie. Dotychczas ukazały
się 32 tomy.
Cykl ukazuje się w oryginale po francusku w belgijskim wydawnictwie
Le Lombard; w Polsce seria była kilkakrotnie wznawiana, od
1994 roku wydaje ją Egmont Polska. Oprócz wersji francuskoi polskojęzycznej, Thorgal ukazał w kilkudziesięciu językach
(w całości lub w kilku odcinkach), m.in. po czesku, niderlandzku,
angielsku, turecku, rosyjsku, koreańsku, włosku, hiszpańsku, duńsku,
niemiecku, portugalsku i bretońsku.
Tytułowy bohater serii nie jest zwyczajnym człowiekiem.
W pierwszym tomie (Zdradzona Czarodziejka) kruczowłosy
barbarzyńca przypomina swoim zachowaniem bohatera celtyckich
legend. Dziki i nieokiełznany, o tajemniczej przeszłości, nie lęka się
niczego. Mimo że wychował się wśród Wikingów, nie jest jednym
z nich. Jest ostatnim potomkiem załogi statku kosmicznego,
która przybyła na Ziemię w poszukiwaniu źródeł energii. W czasie
lądowania kosmolot uległ ciężkiej awarii i przybysze nie mogli
już wystartować. Wyniszczyła ich epidemia nieznanej choroby.
Z pogromu uratował się noworodek, którego Wikingowie znaleźli
w kapsule na morzu, przygarnęli i postanowili wychować. Nadali
mu imię Thorgala Aegirssona na cześć dwóch germańskich bogów –
Thora, władcy piorunów i Aegira, władcy mórz.
Ukochaną (a później również żoną) zostaje Aaricia, księżniczka
Wikingów, z którą dorastał. Thorgal i Aaricia mają dwójkę dzieci
– Jolana (uzdolnionego telepatycznie) i Louve (rozmawiającą
ze zwierzętami), które staną się głównymi bohaterami nowych,
równoległych serii, rozpoczynającego się od tomu 30.
Kolejne albumy opowiadające o przygodach Thorgala i jego rodziny
czerpią z wielu konwencji: science fiction, mitologii, horroru. Budują
niezwykły i plastyczny świat pełen magii i tajemnicy.
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Czy pamięta Pan jakieś wpadki, nietypowe sytuacje podczas
tworzenia komiksów o Thorgalu?
Zawodowo nigdy nie miałem żadnej wpadki, czuję się przesadnie
perfekcjonistą, chociaż ciągle prowokuję jakieś niekontrolowane
wydarzenia, np. nawet jak kawa mi się rozlała kiedyś na plansze, to
wykorzystałem to, bo nigdy nie przewidziałbym takiego efektu. Im
plansze brudniejsze, niechlujne, tym potem efekt bardziej elegancki,
taki paradoks (śmiech).

Jak długo fani Thorgala będą się cieszyć nowymi albumami?
Nie mają powodów do zmartwień, niech tylko dbają, żebym się
dobrze odżywiał i za bardzo nie szalał (śmiech). Po prostu nie mam
prawa tego zakończyć. Jestem człowiekiem odpowiedzialnym i nie
mógłbym opuścić wszystkich dzieci, które noszą imię Jolan, Aaricia,
Thorgal czy Alinoe. Imię Thorgal nosi nawet mistrz judo w Belgii
(śmiech). Wciąż dostaję zawiadomienia, że urodziło się jakieś dziecko,
które nosi imię moich bohaterów i nie ukrywam, że jest to bardzo
przyjemne.
Czy ma Pan w planach nowe inicjatywy, nie związane
z dotychczasową twórczością?
Jak najbardziej tak. Ja mam wyłącznie plany niezwiązane z komiksem,
ale naturalnie są związane z obrazem. Mam w głowie różne szalone
pomysły, tylko że na ich realizację mam mało czasu. Myślę o nowej
formie książki obrazkowej, która nie byłaby komiksem. Mam trochę
innowacyjnych pomysłów na połączenie tekstu z ilustracją: nie tak
jak próbują robić to np. Amerykanie, tylko coś bardziej czytelnego
i dającego podobną przyjemność, jaką daje komiks.
Teraz też wyjdzie specjalny album z moimi ilustracjami, nad którym
pracuje mój syn Piotrek. To będzie bardzo luksusowa publikacja,
kolekcjonerska, coś czego wcześniej nie wydaliśmy. Ale ja myślę też
nad czymś o większym nakładzie, bardziej w kierunku popularnej
literatury. Razem z synem próbujemy robić ciekawe rzeczy. Piotrek
jest znakomitym grafikiem, i nie mówię tego tylko dlatego, że jest
moim synem. Miałem i mam wiele okazji współpracy i kontaktów
z najlepszymi grafikami, bo sam jestem grafikiem, więc mam
spis treści

Blender 2.5: od interfejsu do modelowania

porównanie i wiem o czym mówię. Z synem jesteśmy pewnym
rodzajem połączenia przeszłości z przyszłością. On patrzy w przyszłość,
a ja czerpię inspirację z przeszłości i z historii sztuki. Wydaje mi się, że
jest to najbardziej optymalna współpraca między nami.

Kurs „Blender 2.5: od interfejsu do modelowania” to wprowadzenie w arkana znakomitego programu do modelowania i animacji obiektów 3d. Szkolenie
zostało podzielone na dwa moduły. Pierwszy pozwoli zapoznać się z podstawami programu począwszy od pracy z interfejsem poprzez manipulację
obiektami, a skończywszy na pracy z komponentami i edycją siatki. Drugi – prawie ośmiogodzinny – moduł to praktyczne zastosowanie Blendera w
procesie modelowania skrzypiec. Przez 24 rozdziały będziesz budować poszczególne elementy instrumentu, które łączą w sobie cechy twardych i
organicznych powierzchni. W toku modelowania wykorzystasz podstawowe
techniki wytłaczania komponentów, nauczysz się modyfikować topologię siatki
oraz wykorzystywać modyfikatory do przyśpieszenia pracy.

Czyli korzysta Pan z porad pańskiego syna np. przy tworzeniu
nowych odcinków Thorgala?
Lubię pracować z zawodowcami, bo oni lubią być wolni i rozumieją, co
to jest wolność dla mnie.
Mój syn sam się nie wtrąca do mojej pracy, ale ja go o to proszę. To co
robię, poddaję jego ocenie, choć nie tylko jego.
Gdy u mnie w pracowni wiszą świeże plansze z kadrami z komiksów,
zawsze pytam osoby, które przychodzą do mojego miejsca pracy: „Co
tu nie gra, co tu jest nie tak?”. Przecież to, co robię nie jest dla mnie,
tylko dla nich. No i to samo jest z moim synem, który jest bardzo
surowym krytykiem, wtedy w panice zaczynam coś tam zmieniać
(śmiech).
Choć tylko detale, bo jeśli chodzi o sprawy generalne, to nikt się do
tego nie wtrąca – biorę za to pełną odpowiedzialność. Oczywiście,
ja również przekazuję synowi swoje uwagi podczas jego pracy
zawodowej, z niektórych korzysta bardziej, z innych mniej.

Pierwszy, bezpłatny moduł traktujący o podstawach pracy z Blenderem
dostępny jest pod wskazanym linkiem.

rekla ma

O Thorgalu i nie tylko - rozmowa z Grzegorzem Rosińskim

W jaki sposób można zdobyć Pana komiks z autografem?
Wystarczy przyjechać do Łodzi na Międzynarodowy Festiwal
Komiksów i Gier, gdzie będę miał seans dedykacji. W tym roku
Festiwal rozpoczyna się 30 września. Serdecznie zapraszam.
I na koniec pytanie, czy ma Pan swój ulubiony album Thorgala?
To byłoby niemoralne, gdybym powiedział, które dziecko najbardziej
preferuję. Jak to się mówi, wszystkie dzieci kocha się tak samo. Na
pewno albumy, przy których mogłem wynajdywać nowe wynalazki
techniczne.
Bardzo dziękujemy za rozmowę i oczywiście będziemy kupować
i czytać kolejne odcinki Thorgala.
Bardzo dziękuję, będę miał na spaghetti (śmiech).
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Mimo iż jego rodzice są Hiszpanami, Fernando Gutierrez urodził się i wychował w wielokulturo
wym Londynie. W 1986 roku ukończył z wyróżnieniem London College of Printing, następnie pracował
w agencjach Londynu i Barcelony. W 1993 roku połączył swoje siły z Pablo Martinem - tak powstała
Grafica, znane hiszpańskie studio będące laureatem wielu nagród. W środowisku designerów znany jest
dzięki projektowaniu materiałów przeznaczonymi do druku, co jest oczywistą kontynuacją zainteresowań
wykazywanych w trakcie studiów. Za swoje osiągnięcia został uhonorowany członkostwem AGI. Po
zwieńczonej sukcesami pracy w Hiszpanii i we Włoszech powrócił do Londynu, gdzie od 2006 roku prowadzi
własne studio projektowe.

Fernando Gutierrez - matador nad Tamizą
Styl Fernando Gutierreza i jego pojmowanie projektowania wywodzą się ze starej, klasycznej
szkoły. Projektant wyznaje zasadę służebności designu wobec obrazu i tekstu, które pełnią w publikacji
nadrzędną rolę, tworząc jej treść. Nie stara się wyrobić charakterystycznej dla siebie maniery
powielanej w kolejnych pracach. Nie ściga się z czasem, ograniczając się do najnowocześniejszej
typografii. Rola designera, sprowadzająca się, zdaniem Gutierreza, do usprawnienia przekazu
i emocjonalnego uwiarygodnienia tej treści, nie powinna być przesadnie akcentowana, wręcz przeciwnie
- powinna zmierzać do neutralności. Taka dyskrecja w działaniu jest znamienna dla wielu projektantów
współpracujących z wydawnictwami. Kiedy zespół Neville’a Brody’ego otrzymał zlecenie na opracowanie
nowej szaty graficznej dla dziennika „The Times”, wydawcy mieli tylko jedno życzenie: zmiany mają być
przeprowadzone tak, aby nikt ich nie zauważył i faktycznie - z ponad 300 poprawek, większośc dotyczyła
spraw niesłychanie subtelnych - formatu strony, wartości interlinii, proporcji kolumn czy “ciężaru” bloków
tekstu. Dla Fernando Gutierreza pewną odmianą i okazją do nieograniczonej ingerencji w strukturę stał się
wydawany w Madrycie MATADOR, o którym od początku było wiadomo, że będzie magazynem innym niż
wszystkie.

spis treści
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W odróżnieniu od reanimującego ponad dwustuletni tytuł

Fernando Gutierrez - matador nad Tamizą

MATADORA. Dążenie do pełnej niezalezności widać na każdym

i muzyki tej części świata. Butelki i płyty sygnowane logo MATADORA

Neville’a, pracujący nad MATADOREM Gutierrez nie musiał

kroku - począwszy od nietypowego formatu 30cm x 40cm, poprzez

to gwarancja, że ich zawartość jest najwyższej jakości. Fernando

respektować wypracowanej przez poprzedników wieloletniej

elegancką pod każdym względem zawartość, aż po niecodzienną

Gutierrez zaprojektował produkt kolekcjonerski, który świat biznesu

tradycji. Jego zadanie polegało na czymś zgoła innym - miał pomóc

formę dystrybucji. Poświęcone szeroko pojętej literaturze, sztuce,

i kultury chce zdobyć i się z nim utożsamiać. Czasopismo łamiące

MATADOROWI w osiągnięciu statusu magazynu nowoczesnego,

kulturze i nowym trendom pismo wydawane jest raz do roku

obowiązujące w wydawniczym świecie normy, niewygodne z uwagi na

raczej opiniotwórczego niż poddającego się modom, magazynu-

w niewielkim nakładzie 3000 numerowanych egzemplarzy o objętości

rozmiar, bardzo kosztowne w produkcji ze względu na użyte techniki

ikony. Wprowadzenie na rynek takiego tytułu to największe

ok. 170 stron. Kolejne 4000 sztuk (w tym 1000 w języku angielskim)

i materiały (a także czas druku, który w przypadku jednego numeru

marzenie wszystkich wydawców, pojawiło się więc pytanie: co zrobić,

przeznaczone jest do sprzedaży w wybranych muzeach i bibliotekach

wynosi ok. 3 miesięcy). Jeden z recenzentów napisał, że MATADOR to

aby obiecujące deklaracje nie stały się powielanym przez każdy

specjalistycznych. Numerację liczbową zastąpiły kolejne litery alfabetu.

dzieło sztuki oprawione w najlepsze wina i świetną muzykę. Branża

nowopowstały periodyk sloganem. Kluczem do sukcesu było odejście

Ponieważ hiszpański alfabet ma ich 28, a pierwszy egzemplarz

uznała Gutierreza za artystę.

od standardowych rozwiązań już na etapie obmyślania koncepcji

MATADORA ujrzał światło dzienne w 1995 roku, łatwo obliczyć, że

pisma. W zapomnienie poszły kluczowe w przypadku większości

ostatni numer tego cyklu ukaże się w 2022 roku. Poza wysmakowanym

w dziesiątkę, otwierającym projektantowi wiele drzwi. W 1997 roku

wydawnictw pojęcia jak “rentowność” czy “opłacalność”. Elitarność

layoutem i ekskluzywną tematyką, ważnym elementem kreowania

Gutierrez został mianowany członkiem AGI (Alliance Graphique

i podporządkowanie otoczenia własnej wizji jest wpisana w charakter

wizerunku pisma jest zaangażowanie w promocję hiszpańskich winnic

Internationale). Dwa lata później, we włoskim Treviso, objął stanowisko

spis treści
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Fernando Gutierrez - matador nad Tamizą

dyrektora kreatywnego wydawanego przez Benettona kwartalnika
Colors. Posada w Treviso, objęta po śmierci legendy Benettona - Tibora
Kalmana była dla Gutierreza zupenie nowym doświadczeniem. Kalman
słynął z tego, że na potrzeby każdego numeru Colors tworzył zespół od
podstaw i powoływał innego dyrektora artystycznego, na co większość
redakcji do dziś nie może sobie pozwolić. Był też znany z twierdzenia,
że design jest w gruncie rzeczy nieistotny i powinien pozostawać w tle,
choć jak mało kto zdawał sobie sprawę z wartości i roli dobrego proje
ktu. Podzielający ten pogląd mistrza Gutierrez został zaproszony do
współpracy i spędził we Włoszech dwa lata. Praca dla Benettona
umożliwiła projektantowi dotarcie do odbiorców na szerszą skalę.
Colors, będące (podobnie jak całe imperium włoskiej rodziny) częścią
popkultury, zachowało jednocześnie swój styl i autonomiczność.
Zorientowane prospołecznie, zaangażowane w naprawianie świata,
trzymające rękę na pulsie współczesnej polityki i gospodarki różniło
się od MATADORA zasięgiem i poruszaną problematyką, dzieląc z nim
jednocześnie pewien upór i konsekwencję w kreowaniu rzeczywistości,
a nie tylko biernym jej komentowaniu. Oba tytuły stanowiły poza
tym miłą odmianę dla Gutierreza, który na początku swojej kariery
projektował głównie szaty graficzne dzienników. - Praca z prasą
codzienną sprawia, że zawsze myślisz o numerze, który musi być
gotowy na jutro, dzień dzisiejszy w ogóle nie istnieje. - wyjaśniał
projektant. - Tempo pracy powoduje, że tak naprawdę nie ma czasu
na zastanowienie się nad treścią i sposobem jej przekazania. Wszystko
odbywa się jakby maszynowo i po pewnym czasie masz wrażenie, że
sam jesteś częścią tej maszyny*.
* wypowiedzi Fernando Gutierreza zostały zaczerpnięte z wywiadu, którego projektant udzielił
Seanowi O’Toole w 2001r.
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Każdy
potrafi
zaprojektować

Po zakończeniu współpracy z Benettonem Gutierreza mianowano

LOGO

dyrektorem kreatywnym Muzeum Prado w Madrycie. Upomniał się
o niego także Pentagram - największa na świecie agencja założona
w 1972 roku, mająca swoje oddziały w Londynie, Nowym Jorku,
San Francisco, Austin i Berlinie. Projektant znajduje ponadto czas
na kierowanie artystyczne hiszpańskim magazynem „Vanidad”
i współpracę z renomowanym dziennikiem „El Pais”. W 2006 roku
otworzył własne studio, skąd do dzisiaj zarządza wieloma projektami
na całym świecie.Pytany, co myśli na temat przyszłości druku, mówi -

Przykręcanie kaloryferów, podłączanie

Lubimy obcować z przedmiotami, dotykać je. To nasza natura i dzięki

“Projektant w Polsce nie jest
traktowany jak ekspert w
swojej dziedzinie. Jego prace
prawie zawsze są opiniowane
przez inne osoby, najczęściej
niemające kompletnie nic
wspólnego z tematem, na jaki
się wypowiadają.“

zrobione, to i tak nie uzyskuje aprobaty. Pani Kasia

umywalki czy wstawianie drzwi. Za takie usługi płaci

wie lepiej, przecież przegląda branżowe czasopisma

i jego kariera opierają się właśnie na umiejętności obserwacji

się bez szemrania podaną sumę, nie komentując,

i z tego powodu uważa się za „Kubicę dizajnu”.

i wyciągania wniosków. W jednej z poświęconych mu publikacji

tylko przytakując z uznaniem dla fachowca. On

Takie lekceważenie odbija się na zapłacie, bo każdy

wydawnictwa Taschen zdradził listę nieodłącznych etapów pracy nad

się zna, to jego praca. Po prostu - full respect.

zna kogoś, kto zrobi to taniej. I tak dochodzimy do

każdym swoim projektem: - Na proces tworzenia zawsze składają się:

Sprawa zupełnie inaczej zaczyna wyglądać, jeśli

absurdalnej sytuacji, kiedy projekty graficzne robi

konfrontacja, zrozumienie, utożsamienie, wizualizacja, analiza, synteza,

chodzi o usługi, nazwijmy to, kreatywne. Nagle

się za bułkę.

podjęcie decyzji, realizacja, produkcja. Być może warto zapamiętać to

Polak przeobraża się w eksperta od projektowania

zdanie i potraktować je jako lekcję od bardziej doświadczonego kolegi

graficznego, copy czy malarstwa.
Wiadomo, że w każdym Polaku drzemie ułan

po fachu - przepis na sukces, który w przypadku Fernando Gutierreza
sprawdził się znakomicie.
O Autorze
Łukasz Smutek,
Autor animacji i instalacji multimedialnych. Z grafiką
i projektowaniem związany zawodowo .Ukończył
wydział artystyczny Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie, w pracowni grafiki proje
ktowej i serigrafii. Obecnie prowadzi zajęcia w ramach
Koła Naukowego Sztuki Mediów Cyfrowych na
macierzystej uczelni. Kontakt.
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O tym, jak powszechne (niestety) jest to
zjawisko, świadczy utworzone niedawno na
Facebooku wydarzenie: „Jestem ilustratorem

i polityk, ale równie często możemy się przekonać,

– zrobię grafikę za bułkę”. Myślę, że autorom

że także artysta. Projektant w Polsce nie jest

nie przyszło do głowy, że w ciągu kilkunastu dni

traktowany jak ekspert w swojej dziedzinie. Jego

zgromadzą prawie 8 tysięcy osób. Przerażające?

prace prawie zawsze są opiniowane przez inne

Warto poczytać, jakie sytuacje z życia opisują tam

osoby, najczęściej niemające kompletnie nic

ludzie. To jest dopiero masakra.

wspólnego z tematem, na jaki się wypowiadają.

Mam wrażenie, że zawód grafika to jeden

Opinii projektanta często się w ogóle nie słucha.

z najbardziej niedocenianych i lekceważonych

Nawet, gdy wyraźnie i głośno mówi, że coś jest źle

zawodów. Dlaczego? Otóż, dlatego, że żeby być
Kreatywny Bazar, nr: 2 / 2011
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Każdy potrafi zaprojektować logo

grafikiem, to trzeba mieć talent, a nie jedynie

„portfolio” miała skany rysunków na kartkach

reklama. Litości. Ostatnio widziałem konkurs na

pirackiego Photoshopa. Zdaje sobie sprawę, że to

w kratkę, często z marginesem – rysunki pewnie

mural zorganizowany przez jakiś lokal w Polsce,

dość mocne słowa, ale uważam, że rynek psują

powstały na nudnej lekcji. Spędziłem na oferii.pl 10

gdzie zapłatą będzie to, że można go wykonać, co

osoby, które nie mają pojęcia o grafice, a jednak

minut, a niesmak będę miał chyba prze tydzień…

w założeniu zleceniodawców jest „dużą” reklamą

bardzo chcą być grafikami.

Parafrazując obecną sytuację grafików:

Z tego powodu całkiem ciekawa platforma

dla autora + 150zł na przepicie w tym lokalu…

moja wiedza na temat samochodu ogranicza

Najgorsza w tym wszystkim jest beznadzieja tej

– oferia.pl, w zakładce dla grafików stała się

się właściwie do umiejętności kierowania. Jeśli

sytuacji. Co z tego, że kilku projektantów powie, że

de facto platformą żebraczą, gdzie padają

chodzi o mechanikę, to wiem, gdzie jest silnik.

za bułkę nie robi? Zawsze znajdzie się ktoś, kto zrobi

abstrakcyjne stawki, typu 50zł za projekt logo ! Albo

Ale grałem trochę w Need for Speed i mój brat

to taniej, choćby sekretarka szefa, co trochę się zna

przykład z bliskiej mi dziedziny: „Zlecę rysowanie

kupował gazety o samochodach. W sumie fajnie

na „pejncie”. Co z tego, że szkoła, a potem etat, 10

komiksowych ilustracji na stronę www oraz do

by było być mechanikiem. Co robię? Biorę jakieś

lat w zawodzie, skoro moje projekty opiniuje np.

poradnika”. Jako przykład podany jest rysunek

śrubokręty, młotek i postanawiam koło trzepaka

ktoś od e-commerce albo HR? Może trochę naiwnie,

z bloga rysunki.bardzofajny.net, co już jest pewnym

otworzyć warsztat. Plany mam ambitne i za

ale wierzę, że to się będzie zmieniać, że Polska po

nietaktem, ale widocznie autor bloga był za drogi.

wymianę rozrządu biorę 50zł. Szczerze wątpię,

prostu dojrzeje, trochę się od kolegów z zachodu

żeby ktokolwiek skorzystał. Dlaczego więc tego

nauczy, ogłady nabierze, gust sobie wyrobi. Mam

na oferty „grafików”. Oto kilka przykładów: „jestem

typu oferty graficzne mają popyt? Przecież tym,

nadzieję, że jak ktoś za kilka lat przeczyta ten tekst,

zainteresowany zleceniem; mam dyplom z komiksu,

czym dla samochodu dobry rozrząd, tym dla firmy

to zwyczajnie nie będzie rozumiał, o co mi chodziło.

od wielu lat rysuję komiksy, mogę przesłać

dobra identyfikacja, strona WWW czy opakowanie

przykłady na maila, ponad 20 wykonanych własnych

produktu.

Zresztą nietrudno być za drogim, jeśli spojrzy się

komiksów – cena 14zł”. I mój ulubiony: „Witam!

tyle, że ocieramy się, ale kąpiemy się na całego

się współpracy. Mam wprawną rękę i dostosowuję

w morzu absurdu. Nie zapłacić to jeszcze za mało,

styl do potrzeb, tak rysunkowo, jak graficznie.

ponieważ często pojawia się przeświadczenie, że

Rysunki tego typu wykonam szybko i sprawnie.

jakieś tam zlecenie to wielkopańska łaska i klient

Gwarantuję profesjonalizm, jakość i terminowość

staje się mecenasem biednego graficzusia. Ma gest.

oraz bdb kontakt ze mną – cena 10zł”. Niespecjalnie

Słuchaj – zrób nam projekt za free (nie ważne, że

mnie zdziwiło, że większość zamieszczonych

to zajmie tydzień), to będzie dla ciebie świetna

>
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Pojawia się jeszcze jedna kwestia i tu już nie

Jestem grafikiem i rysownikiem i chętnie podejmę
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Już po napisaniu tego tekstu, na kilka dni przed publikacją
zobaczyłem na goldenline.pl zlecenie dotyczące pasków komi
ksowych. Tym razem to mój komiks podany był jako przykład…
Natknąłem się też na drukarnie/studio graficzne, które to rekla
mowało swoje usługi m.in. menu jakiegoś baru zrobione z moich
“zuchowych” postaci i całych rysunków żywcem ukradzionych z
bloga… sprawa w toku.

>
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kiedykolwiek!

się wzbogaciła. Pamiętam jak kilka lat temu robiłem rozeznanie
w związku z projektem klienta, który robiłem dla znajomej agencji,
i opcja, jaką wtedy miałem do wyboru, żeby skonwertować czcionkę
do potrzebnego formatu, opiewała na kwotę dwóch tysięcy dolarów.
Już nie pamiętam, jaki dokładnie udział w tej cenie miała opłata
licencyjna za użycie oprogramowania, którego firma twórca (przez
litość nie wspomnę, ale to jedna z czołowych firm fonterskich) nijak
nie chciał mi odsprzedać w formie software’owej. To jednak już tylko
złe wspomnienie, bo teraz mam do wyboru różne rozwiązania, które

Muszę się przyznać, że jako webdesigner z przeszłością na składzie

postaram się opisać z moimi uwagami.

jeszcze do niedawna żyłem niejako w dwóch światach. Z jednej strony
ciągle mam do czynienia z DTP, od czasu do czasu składam foldery,
ulotki i katalogi. Rola, jaką odgrywa tam typografia, jest moim zdaniem

Wyobraźmy sobie na początek konkretny problem, który jak sądzę

nasz artwork to karygodny flat image bez warstw, to nadal możemy

fundamentalna. Wybór czcionki jest równie ważny, o ile nie ważniejszy,

kilkakrotnie napotkali ci co bardziej zaprawieni w bojach designerzy.

wyciąć fragment z nieznanym krojem, zapisać go do jpega i załadować

od layoutu dokumentu. Decyduje bowiem o tym, jak stylistycznie

Klient dostarcza artwork do strony internetowej, ale nie załącza

na stronę. Serwis zapyta nas następnie, czy dane litery to te lub inne

przedstawia się skład i końcowy rezultat. Z drugiej strony był

informacji o foncie. To nagminna praktyka, szczególnie kiedy nie

znaki i dzięki temu porównaniu dobierze krój. Bardzo sympatyczne

webdesign i reżim kilku podstawowych „webowych” fontów. Każdy,

mamy dostępu do ich designera, a klient niejako przejmuje rolę

i przydatne narzędzie.

kto miał do czynienia z tym tematem, wie, że za bardzo nie można

konsultanta technicznego przy swoim projekcie. Pomijam fakt, że

było sobie w tym układzie „poszaleć”. Prawda, zawsze był ratunek

taka sytuacja nie kończy się dobrze – albo inaczej – trzeba dużo

wcześniej konwerterów czcionek online, jest Cufon. Jest następcą

w postaci ładowania tekstu w grafice, w jpegach, gifach, wszelkiej

cierpliwości i wytrwałości ze strony webdesignera, żeby klienta dobrze

starszych patentów, które na potrzeby tego artykułu przejrzałem

maści skryptowe konwertery „on the fly” etc. (o najlepszych, które się

„poprowadzić”. Musimy zidentyfikować dany font. Z pomocą mogą

i niechcący odświeżyłem koszmarne wspomnienia, bo w odróżnieniu

mimo wszystko bronią, wspomnę niżej) . Niemniej jednak cały czas

przyjść tam serwisy, które po „uploadzie” obrazka z fragmentem

od Cufona jego poprzednicy potrzebowali na przykład wtyczki

w tle pozostawało odczucie, że to tylko obchodzenie tematu dookoła

tekstu, w miarę swoich możliwości i wielkości bazy, pomogą nam

flashowej do wygenerowania czcionki. Jeśli ktoś nie miał wtyczki,

bez konkretnego wdrożenia solidnego rozwiązania.

rozpoznać odpowiednią czcionkę albo przynajmniej dobrać bardziej

nie oglądał czcionki. Zgroza. Cufon też jest ciągle oparty na zasadzie

lub mniej podobną. Moim faworytem jest WhatTheFont!, używam go

konwersji w trakcie ładowania strony, ale dzięki instrukcjom zawartym

dużo stron, które za darmo lub za niewielką opłatą oferują czcionki

dość często, chodź ostatnio rzadziej, bo na szczęście mam do czynienia

na ich sajcie można to ustawić w sposób bezbolesny i nie wpływający

przygotowane do formatu sieciowego. Tym samym oferta znacznie

z designerami po stronie klientów. Zasada jest prosta. Nawet jeśli

tak na czas ładowania w naszym projekcie, a co ważniejsze bez flasha

Obecnie sytuacja uległa zmianie. Na rynku i po sieci krąży już dość

spis treści
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Screenshot serwisu
coopertype.org

Stare (dobre) rozwiązania
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Screenshot serwisu
Cufon

Kolejnym rozwiązaniem, które jest jakby następcą wspomnianych
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i tym podobnych prowizorek. Użyłem go na stronie www.satyryk.pl do
wygenerowania nagłówka strony w kroju staroangielskim. W wypadku
Cufona potrzebne są pliki danej czcionki, którą chcemy wykorzystać.
Możemy załadować osobny plik dla kroju normalnego, inny dla
boldowego, a jeszcze inny do italica. Opcji jest znacznie więcej.
Możemy wyregulować kerning danego fontu, możemy ładować cyrilicę
i alfabet grecki. Sądzę, że z tym rozwiązaniem nie można przesadzać.
Będzie dobre do generowania nagłówków, ale nie renderowałbym
w ten sposób całego tekstu na stronie, bo to już może solidnie
obciążyć serwer przy większej ilości użytkowników. Koniec końców to
nadal rozwiązanie javascriptowe i gdzieś ten skrypt trzeba załadować.

Rozwiązania płatne
O ile poprzednie rozwiązania istnieją już od jakiegoś czasu i można
ich używać raczej sporadycznie, o tyle te, o których teraz opowiem,
są sporą nowością i właśnie one wprowadzają cały nowy wachlarz
możliwości dla webdesignera. W branży są już leaderzy, każdy, kto
pogugluje, wpisując chociażby ‘web fonts’, jest w stanie szybko
zorientować się, które strony oferują przyzwoite bazy fontów. Część
rozwiązań jest płatna. Muszę tu przyznać, że z komercyjnych rozwiązań
nie korzystałem – po prostu wybór wśród darmowych jest tak duży
i konkurencyjny, że nie miałem jeszcze dylematu, czy płacić za usługę
czy nie. Inna sprawa, że może przyjść dzień, w którym klient zażyczy
sobie taki konkretny font, który będzie dostępny jedynie komercyjnie
– wtedy po prostu musimy go zakupić. Póki co nie płacę, ale kilka

spis treści

płatnych sajtów tu opiszę. Generalnie zasada jest taka, że oferują one
usługę tzw. embeddowania fontów czy jak kto woli, font-as-service.
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Screenshot serwisu processtypefoundry.com
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To bezpośrednio związane z tym, jak font jest osadzany na naszym
sajcie i odróżnia to te usługi od następnych w kolejności, osadzanych
w css. Liderem tu zdaje się być Typekit, choć w ilości fontów ustępuje
serwisowi fonts.com. Oba są za to płatne, różnią się rzecz jasna tym,
jak kasują za fonty. Warto tu też wspomnieć w Fontspring i Fontdeck.
Zainteresowanych odsyłam do świetnego zestawienia na stronie
Smashing Magazine. Zasada jest prosta, dodajemy linijkę kodu do
naszego sajtu i możemy korzystać z dobrodziejstw fontów. Darmowym
rozwiązaniem, które jest moim zdaniem wyjątkowe ze względu na
inwestora i potencjał rozbudowy, jest Google Web Fonts. Baza fontów
jest skromna, ale ciągle się rozrasta, możliwości osadzenia w kodzie
też dają kilka, bo nie tylko przez javascript, ale też css. Zdecydowanie
będę tam od czasu do czasu zaglądał, bo jestem pewny, że będą to
rozbudowywać.

@font-face
Kolejna grupa rozwiązań, najbardziej obiecująca, wiąże się
bezpośrednio z CSS i @font-face. Ta zasada była już stosowana
w przeglądarkach pod koniec lat dziewięćdziesiątych – ale jedynie
w Safari i Internet Explorer. Było to pierwsze podejście do tematu,
jednak strony renderowane przy użyciu tej metody były po prostu
brzydkie. Brało się to z tego, że pomimo iż można było cieszyć
się wolnością i załączać każdy font załadowany na serwerze, to
antyaliasing tych fontów pozostawał tak dużo do życzenia, że
zrezygnowano z tego rozwiązania w późniejszych wersjach. Nigdy nie
osiągnął on statusu standardu w przeglądarkach innych producentów.

Screenshot serwisu barleysgville.com

Sytuacja uległa zmianie dopiero po wprowadzeniu przez Apple

>
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z wszystkimi przeglądarkami, włączając Iphone i Android. Jestem
ostrożny w nazywaniu czegoś ‘rewolucyjnym’, ‘przełomowym’, ale
tutaj mam świadomość, że ta zmiana raczej zagości u nas na stałe
i stanie się niezbędnym elementem warsztatu webdesignera. Ostatnio
ukończyłem prace nad dwoma serwisami, korzystając z @font-face,
ze względów prawa autorskie nie mogę ich tu jednak przytoczyć.
Natomiast jedna z agencji, z którą współpracuję, stworzyła serwis Alba
Travel również korzystający z dobrodziejstw tej cssowej metody.
Polecam wszystkim korzystanie z @font-face. Myślę, że wśród
kilku sposobów, które tu opisałem, każdy znajdzie coś dla siebie. Wiele
zależy od projektu, który dostaniecie od klienta. Natomiast w sytuacji,
kiedy sami robicie projekt, dobrze jest przy wyborze czcionki
zatrzymać się na Squirrelu i sprawdzić sobie, czy któryś z gotowych
krojów może pasować do projektu. Ja tak robię, mam wtedy pewność,
że font, którego używam, będzie wyglądał tak samo na końcu

Screenshot serwisu
ilovetypography.com

w przeglądarce.

przeglądarki Safari 3.1, która renderowała czcionki przy użyciu

fragmentem tekstu i ściągamy na lokalny dysk zestaw @font-

subpixeli. Po raz pierwszy także można było załączać na stronach

face, w którym są czcionki, plik css i demonstracyjny plik html.

czcionki w formacie truetype’owym i opentype’owym bez uprzedniej

W taki sposób działa serwis Font Squirrel, który na dodatek oferuje

konwersji do formatów sieciowych. Od tego momentu możemy już

generowanie sieciowego zestawu z fontów uploadowanych z naszego

mówić o rozwoju tej metody do stanu obecnego, kiedy mamy do

komputera. To daje dodatkowe pole manewru w razie braku wyboru

dyspozycji serwisy czcionkowe z generatorami zestawów @font-face,

z gotowych zestawów fontów na stronie. Obecnie serwis oferuje

z których obecnie korzystam.

690 krojów pisma podzielonych na kategorie (szeryfowe, sans-serif,

Zasada jest prosta – wynajdujemy sobie w sieci stronę

ręczne, inicjały itd.) To podstawowe narzędzie do pracy z moimi

oferującą czcionki. Wybieramy krój, płacimy lub nie w zależności od

projektami i obecnie trudno mi sobie wyobrazić powrót do wyboru

strony. Następnie możemy sobie przetestować z naszym własnym

kilku fontów webowych sprzed kilku lat. Czcionki są kompatybilne

>
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www.satyryk.pl

Jan Filipowiak,
szczeciński grafik, rysownik i ilustrator. Właściciel studia graficznego Drawart.com i tygodnika rysunkowego
Satyryk.pl. Współpracował z tytułami prasowymi, m.in
z Newsweek Polska.  Na stałe współpracuje z kilkoma firmami komercyjnymi, agencjami reklamowymi
i wydawnictwem Helion. Rysował także dla organizacji
m.in. Amnesty International. Rysuje na zamówienia
firmowe i indywidualne.
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Czy na Mac’u można korzystać z pakietu Office?
Mac Expert: Tak, jest dostępny w wersji Mac.

W każdą środę, w godzinach 16‑18,
w salonie RCS, przy Wieniawskiego 64, w Krakowie.

Czy komputery Mac otwierają te same pliki co PC?
Mac Expert: Oczywiście, zabierzesz ze sobą
wszystkie pliki.
Czy bez problemu podłącze moją lustrzankę,
drukarkę?
Mac Expert: Tak, niemal wszystkie
urządzenia są gotowe do działania od razu
po podłączeniu.
Zastanawiasz się czy kupić Mac’a?
Masz jeszcze pytania, wątpliwości?
Nie czekaj i przyjdź do RCS na Mac Expert Day.
Nasz Ekspert pokaże Ci, który Mac jest dla Ciebie najlepszy...
i dlaczego pokochasz go od razu!
A może kupiłeś już komputer Mac i nurtuje Cię kilka kwestii,
czy też nie znasz jeszcze wszystkich funkcjonalności Twojego
nowego komputera?
Mac Expert Day jest dla Ciebie.

41

>

>

felieton
Piotr Peszko

/

Edukacyjne zauroczenie
wersja 5.5
Zapewne wszyscy pamiętamy jeszcze stare, niedobre
czasy, kiedy programy do rozliczania rocznej deklaracji
podatkowej, tak zwanego PIT-a nie były dodawane do
każdej gazety i zakładaliśmy, że nie jesteśmy tego w sta
nie zrobić, więc zlecaliśmy to księgowej, lub komuś ze
znajomych, kto posiadał wręcz magiczną moc rozumie
nia urzędowych tabelek.

i sprawia, że świat się kręci, ale zamieszczone przy programie

Właśnie do tworzenie takich filmów instruktażowych Adobe

sugestie, iż klient kupuje program, dzięki, któremu rozliczy PIT, gdy

stworzyło bardzo ciekawy produkt, który w swojej ostatniej odsłonie

w rzeczywistości wciska się mu elektroniczną wersję formularza

jest faktycznym kombajnem do tworzenia materiałów szkoleniowych.

z Urzędu Skarbowego, ociera się o oszustwo, bo jeśli będziemy szli

Jednocześnie nie wymaga posiadania doświadczenia z Flashem,

w tę stronę za kilka lat dostaniemy po prostu PDF z opcja wypełniania

a pozwala produkować tutoriale dla Windows, iOS oraz w postaci

formularza i kalkulator do samodzielnego złożenia a’la szwedzki

odpowiednio przystosowanych plików mp4 także dla iPhone’a i iPada.
Captivate wywodzi się z programu o nazwie RoboDemo, który

koncern meblowy na “i”.
Kiedy termin złożenia deklaracji zbliżał się z prędkością myśliwca

jak wskazuje nazwa służył do nagrywania wersji demonstracyjnych

Eurofighter wspierającego libijskich rebeliantów, musiałem poszukać

oprogramowania, a następnie prezentowania ich w postaci, którą

pomocy. Okazało się, że wystarczyło 10 minut patrzenia na kursor

można było dystrybuować. Ktoś na szczęście doszedł do wniosku, że

Świat poszedł jednak do przodu i mądrzy ludzie opracowali

prowadzony przez znajomą, która pity rozlicza i sprawa się rozwiązała.

skoro można tworzyć wersję demonstracyjną oprogramowania, to

programy, które mają księgową zastąpić. Ja w tym roku skusiłem się

Cały dumny i blady rozliczyłem deklarację, wysłałem ją przez internet

może i da się stworzyć wersję edukacyjną. Oczywiście potrzeba jako

na ten eksperyment po raz pierwszy. Zainstalowałem wspomniany

i szybko dostałem zwrot podatku, który zrekompensował moje

rodzicielka wynalazków sprawiła, że Captivate rozwinął się w kierunku

program i rozliczyłem PIT. Choć... nie do końca. Tak naprawdę,

zmagania z oprogramowaniem.

narzędzia do tworzenia dość specyficznych, bo dotyczących

miałem program i stertę papierów, z których ponoć można stworzyć
deklarację PIT. Jeśli posiada się tytuł profesora rachunkowości...
Oczywiście jeśli wcisnąłem F1 dostałem pomoc, a raczej kiepską

Cały problem leżał więc w 10 minutach szkolenia, screencastu,
czy jakkolwiek go nazwiemy. Wyprodukowanie takiego minitutoriala

Swoją popularność zyskał zwłaszcza dlatego, że nagrywanie
tego co działo się na ekranie w postaci edytowalnej jest dużo

instrukcję obsługi, wyjaśniającą, że do rozliczenia podatku wystarczy

czy zaprojektowanie zmyślnego interfejsu, i właśnie w tym momencie

przyjemniejsze niż tworzenie screencastu, gdzie po nagraniu jakiejś

kilka dokumentów i oczy jak sokół wędrowny oraz rozumienie tego co

przechodzimy do sedna tego tekstu, a mianowicie do narzędzia,

sceny nie mamy większego wpływu na to co prezentowane jest na

się zobaczy. Dziwnym trafem okazało się, że nie posiadam nic oprócz

o którym twórcy PIT-omatów nie wiedzą, albo nie chcą wiedzieć, bo

ekranie. Captivate w polskiej branży elearningu pieszczotliwie zwany

sterty papierów.

jest ono na rynku w zjadliwej formie od dobrych 10 lat.

“kapciem” stał się dzięki temu bardzo popularnym narzędziem.

Było to naprawdę niezwykłe przeżycie - przekonałem się, że
generalnie nie zrobiono nic, aby ten proces ułatwić. Nie poddając

Po nagraniu jakiegoś działania na ekranie pozostaje ono w dużej

Screencastem szkolenia stoją

mierze edytowalne, więc można nanosić korekty, np. na ruchy

się kupiłem kolejną gazetę z kolejnym programem, niestety rezultat

Idealnym rozwiązaniem zastępującym pomoc koleżeńską i nędzną

myszy, czy wpisywane w formularze teksty. Daje to dużą swobodę

był podobny, bo po prostu nie miałem pojęcia co mam gdzie wpisać.

pomoc pod F1 byłoby stworzenie screencastu pokazującego, którą

w edytowaniu, i jak już wspomniano nie wymusza powtórnego

Jasną sprawą jest, że pochwalam każde działania mające na celu

wartość, z której rubryczki należy wpisać i co zrobić, żeby było ok.

nagrywania scen. Jeśli już wiemy, co Captivate robi, zobaczmy, gdzie go

usprawnienie pracy i ułatwienie życia innym. To jest kapitalne
spis treści

Ekran powitalny
Adobe Captivate
5.5

oprogramowania materiałów szkoleniowych.

zajęłoby pewnie mniej czasu, niż stworzenie bezużytecznej pomocy,
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Gdzie mój kapeć?
Adobe od pewnego czasu proponuje swoje produkty w pakietach.

wiele na atrakcyjności. Wracają do tematu eLS, jest on kompletnym
i profesjonalnym zestawem narzędzi do produkcji multimediów.

Edukacyjne zauroczenie wersja 5.5

Ewentualnie istnieje też możliwość eksportu stworzonego
screencastu do Flasha w wersji CS5 i CS 5.5.

Najlepiej chyba znana jest cała rodzina Creative Suite, w której
przeplatają się prawie wszystkie produkty. Są jednak trzy pakiety,
Interfejs programu i filmstrip

Podsumowanie

które wyspecjalizowane są jeszcze bardziej: Acrobat X Suite, eLearning

Adobe Captivate posiada interfejs bardzo podobny do innych

Zastosowanie tego sprytnego narzędzia do przygotowania szkoleń

Suite i Technical Communication Suite.

programów Adobe i przesiadka z np. z Photoshopa nie powinna

jest niezwykle proste. Oczywiście „im dalej w las, tym więcej

powodować żadnych problemów. Jeśli pominiemy kwestie

drzew”, a różnych gałęzi Captivate ma sporo, jednak jak na pierwszy

zestawie produkt, który jest moim zdaniem mocno niedoceniany

narzędziowe zauważymy, że aplikacja wygląda trochę jak połączanie

raz wystarczy sama wiedza, że takie narzędzie jest i jeśli ktoś by

w Polsce. Według ostatniego raportu Rapid eLearning Authoring:

PowerPointa i Flasha.

z niego skorzystał to mielibyśmy mniej problemów np. z PIT-ami, że

Każdy z nich służący innym celom, ale posiadający w swoim

Top Tools Research Library opracowanego przez eLearning Guild

Linia czasu

Jak to działa?

Pasek Filmstrip pokazuje nam miniaturki, które na głównym

na świecie korzysta z niego nieco ponad 70% profesjonalistów

ekranie pokazuje nam szczegóły slajdu, a poniżej widoczny jest pasek

zajmujących się e-learniniem!

czasu Timeline, na którym każdy z obiektów ma swoja tekstową

Publikowanie

o (rowerze) innych programach nie wspomnę.
Eksportowanie
do Flash

reprezentację i zarezerwowaną linijkę ze znacznikami kiedy ma się

Adobe eLearning Suite
Ponieważ elearningiem zajmuję się zawodowo i hobbystycznie, co jest

Cała zabawa z Adobe Captivate zaczyna się od nagrania

pewnym przekleństwem, przedstawię Adobe Captivate właśnie na tle

określonych czynności na ekranie, odbywa się to automatycznie.

tego pakietu, jednak nie tylko z racji mojego upodobania, ale także

Wszystko co musimy zrobić to wyklikać określoną sekwencję oraz

współpracy z pozostałymi narzędziami zawartymi w tej paczce.

zatrzymać proces nagrywania.

Podobnie jak w przypadku innych pakietów z Adobe eLeanring

Jeśli to zrobimy Captivate automatycznie utworzy listę

Suite było tak, że w okolicach lipca 2010 roku pojawiła się długo

odpowiednich ekranów wraz z animacjami, a jeśli będzie to potrzebne,

oczekiwana wersja o numerze 2, a niedługo później wersja 2.5, na

również z odpowiednimi objaśnieniami, które można będzie edytować.

której się tutaj skupimy.
Adobe eLearning Suite (dalej nazywane eLS ) promowane jest jako
kompleksowe rozwiązanie do tworzenia szkoleń online i w zasadzie

niemalże dowolnych obiektów graficznych, a także materiałów video,
dźwięków, czy slajdów z programu PowerPoint.

producenci pakietu mają rację. Niektórych może dziwić moje dość

Wszystko to, po odpowiedniej obróbce, o której mowa będzie

ortodoksyjne podejście, ale uważam, że gdyby nie produkty takie

w kolejnych artykułach, nadaje się do wyeksportowania w postaci

jak Flash dzisiejszy e-learning wyglądałby zupełnie inaczej i straciłby

flasha, plików .exe, czy materiałów wideo.

spis treści

Adobe eLearning Suite zawiera:
Adobe Captivate 2.5
Flash Professional CS5.5
Dreamweaver CS5.5
Photoshop CS5 Extended
Acrobat X Pro

Adobe Presenter 7 (jedynie Windows)
Audition CS5.5
Bridge CS5
Device Central CS5.5

Oprócz samego nagrania ekranu możliwe jest też dodawanie

>

Elementy grafi
czne

pojawić lub zniknąć.
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http://blog.2edu.pl
Piotr Peszko,
specjalista ds. szkoleń i rozwoju w Sabre Holdings Polska, ekspert elearningu, autor bloga, pomysłodawca
i organizator konferencji Educamp.
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DealDriver - Inteligentne zwiedzanie
Aplikacja DealDriver to pierwsza na polskim rynku platforma do wyszukiwania
atrakcyjnych ofert w lokalach gastronomicznych i odkrywania ciekawych miejsc
na mapach dużych miast Polski. DealDriver skierowany jest głównie do turystów
zagranicznych oraz studentów przyjeżdżających do Polski na wymianę.

Dzięki mobilnej aplikacji mogą odnaleźć ciekawe
miejsca i specjalne oferty zniżkowe w lokalnych kawiarniach, restauracjach i klubach, tym samym zaplanować
wycieczkę po najatrakcyjniejszych zakątkach miast
i aglomeracji. Jest to również rewolucyjne narzędzie
promocyjne dla lokalnych przedsiębiorców, którzy
chcą przyciągnąć do swoich lokali zagranicznych
klientów. Projekt funkcjonuje już w Krakowie, gdzie
posiada ponad 130 miejsc i lokali wartych obejrzenia.
W planach jest powiększenie zasięgu na takie miasta
jak: Warszawa, Wrocław, Poznań, Łódź, Zakopane,
aglomerację Śląską i trójmiejską.
Do projektu zostałem zaproszony przez firmę
320px sp. z o.o. z Krakowa, która jest pomysłodawcą
i twórcą całego start-up’u.
Moim zadaniem było zaprojektowanie i stworzenie materiałów graficznych do prezentacji w Internecie, na urządzeniach mobilnych i nośnikach drukowanych.
Pierwsza rzecz, jaką należało wykonać, to pod
stawowa księga identyfikacji do istniejącego już
znaku DealDriver.
Logo w kształcie litery “D” z dodatkowym elementem trójkąta przypominać ma popularny marker
do oznaczania miejsc znany z Google Mapy.
Symbol DealDriver’a przeszedł lekki lifting na
potrzeby stworzenia całej książki znaku wraz z jego
spis treści
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różnymi wersjami kolorystycznymi, formami do pre
zentowania na różnych tłach, wymiarowaniu itp.
Dodatkowo w ramach rozszerzenia podstawowej
księgi znaku zostały stworzone materiały do druku
takie jak: papiery firmowe, wizytówki, koperty, teczki
firmowe, naklejki do oznaczania lokali, instrukcje dla
lokali widniejących na mapie DealDriver.
Cała identyfikacja została wykonana przy użyciu
pakietu oprogramowania Adobe CS5, w programach
Illustrator, InDesign i Photoshop.
Po przebrnięciu przez fazę przygotowywania
identyfikacji wizualnej i jej wszystkich niezbędnych
elementów przyszła pora na wykonanie kluczowych
projektów graficznych, na której bazuje start-up.
Strona internetowa www.dealdriver.pl, która
agreguje wszystkie dostępne oferty dla poszcze
gólnych miast, wykonana została na podstawie
wcześniej przygotowanych mock’upów w programie
Balsamiq Mockups. Podczas procesu prototypowania
wykorzystywałem również tradycyjną metodę, ko
rzystając z zestawu Portable Kit od firmy UXPin.
Obok przygotowanych projektów stron internetowych, do wykonania pozostało kilka elementów
stricte przeznaczonych do użytku na potrzeby Internetu, takie jak szablony mailingów, ekrany logowania,
wizualizacja panelu administratora dla klientów itd.

>
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ekranów, jakie oferują producenci urządzeń mobilnych (m.in Retina Display w iPhone 4).
Z uwagi na wzrastającą liczbę osób korzystających
z tego typu rozwiązań oraz ogólnemu wzrostowi
popularności urządzeń mobilnych, silną uwagę na
leżało w tym projekcie skupić na użyteczności samej
aplikacji. Nie mogło więc obejść się bez przejścia
przez żmudny proces prototypowania (tu z pomocą
przyszedł program Axure) oraz badań użyteczności
layoutu aplikacji.

>

Najważniejszy element w całym projekcie Deal
Driver stanowi aplikacja przeznaczona na urządzenia
mobilne dla systemów iOS oraz Android, dzięki któ
rej użytkownik może odnaleźć i przemierzać miasto
w celu poszukiwania najlepszych ofert.
Na kompletny projekt graficzny aplikacji składa
się więc kilka elementów, m.in: ikona, interfejs
aplikacji - złożony z 12 ekranów, intuicyjna ikonografia oraz jednolity styl graficzny dla obu systemów.
Wszystko to wykonane pod najwyższe rozdzielczości

DealDriver - Inteligentne zwiedzanie
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Kliknij aby
odtworzyć
animację

O Autorze

DealDriver - Inteligentne zwiedzanie

Co do narzędzi, które zostały wykorzystane przy
tworzeniu tego projektu, to bardzo pomocne stały
się szeroko dostępne w Internecie szablony i elementy GUI. Do testów usability wykorzystywałem bardzo
przydatny serwis , a sam wygląd aplikacji na iPhone
testowałem przy użyciu aplikacji. Czasowo cały proces tworzenia interfejsu aplikacji trwał ok. 3 tygodni.
Po wykonaniu wszystkich niezbędnych elemen
tów, bez których projekt nie mógłby funkcjonować,
pozostały do wykonania materiały promocyjne, za
równo te do prezentacji w Internecie, w social media,
jak i w przestrzeni publicznej (ulotki, broszury, karty
zaproszeniowe itp.)
Pracę nad tym projektem uważam za bardzo
owocną i dającą dużo satysfakcji. Na pewno wiele
nauczyłem się, współpracując z ekipą tworzącą
projekt DealDriver. A pomimo faktu, iż projekt wy
konywałem na zlecenie, to otrzymałem bardzo duży
kredyt zaufania od właścicieli, z którymi wspólnie
wypracowaliśmy najlepsze modele rozwiązań i to jak
wizualnie przedstawia się DealDriver, a ja przy tym
nie czułem się w żaden sposób ograniczany.

http://rzmota.com

Jan Żmuda,
freelancer, webdesigner, specjalizuje się w tworzeniu
interfejsów i aplikacji webowych. Od ponad 6 lat
obecny w Internecie pod pseudonimem rzmota. W tym
czasie stworzył ponad 400 projektów stron i aplikacji
internetowych. Współpracował z wieloma agencjami
interaktywnymi w Polsce i za granicą. Na swoim
koncie ma projekty wykonywane dla największych
firm i światowych korporacji. Osobiście woli jednak
pracować w swoim studiu graficznym w Krakowie nad
małymi, cieszącymi oko projektami. Od roku wykonuje
projekty dla kilku prężnie rozwijających się startupów.
Obecnie tworzy interfejsy aplikacji na platformę iOS.

>
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Kompozycja render’u Ambient Occlusion
z pędzlami Photoshopa
Są sytuacje, w których musimy szybko zaprezentować owoce naszej pracy w
postaci rysunku koncepcyjnego lub prostej ilustracji. Do tego celu znakomicie
nadaje się render Ambient Occlusion oraz niestandardowe pędzle Photoshopa.
Za ich pomocą możemy w krótkim czasie przygotować ilustrację, która oddaje
wygląd obiektu 3d, jak i pozwala wprowadzić kilka dodatkowych elementów
graficznych.

spis treści
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Kompozycja render’u Ambient Occlusion z pędzlami Photoshopa

Organizacja
Kluczem do szybkości jest skuteczne zarządzanie
obiektami. Mam tutaj na myśli obranie metody, któ
ra pozwoli błyskawicznie dobierać te obiekty, które
akurat są nam potrzebne. Taka metoda może być po
wiązana z wykorzystaniem warstw lub grupowania.
Ja zdecydowałem się na grupowanie.
Za nim zacząłem grupować obiekty przeprowa
dziłem wśród nich inspekcję i uspójniłem nazwy.
Wychodzę z założenia, że każda nazwa jest lepsza
niż ta nadana przez program, przykł. „polymsh476”.
Oczywiście, można wskazywać obiekty bezpośrednio
w widoku i zmieniać konkretne parametry, nie jest
to jednak wydajna metoda. Szczególnie jeśli musimy
znaleźć jakiś element, który jest ukryty wśród innych
siatek. Tutaj przydaje się odpowiednia organizacja,
która pozwoli szybko wyszukać obiekt w menadżerze
obiektów typu Explorer, Outliner, Schematic, etc.
Dzięki temu możemy poszczególne elementy chronić
przed zaznaczeniem, zaś ich położenie na scenie
kontrolować za pomocą obiektów kontrolujących
typu Null.
Samo grupowanie obiektów podporządkowuje
konkretnym celom. W moim przypadku utworzyłem
grupy, aby móc osobno kontrolować kilka aspektów
pracy: zaznaczanie, obracanie kół, przypisanie mate
riału CarPaint, widoczność obiektów na scenie, jak
i dla renderera oraz wygładzanie siatki na poziomie
rendering’u.

Grupa: zaznaczanie
Jest to największa grupa, czasami kilka dużych
grup. Służą mi one tylko do tego, aby móc za pomocą
ustawień grupy włączać/wyłączać możliwość zazna
czania obiektów w widokach. Pomimo tego, dalej
mogę wskazywać obiekty w menadżerze typu Ex- Widok siatek z kamery renderującej. Wszystkie elementy są zabezpieczone przed
plorer. Dzięki temu jednym kliknięciem mogę chronić przypadkową edycją. Niezabezpieczony jest tylko obiekt Null, który kontroluje
cały pojazd przed niechcianą edycją.
położenie pojazdu. Resztę obiektów mogę wskazywać za pomocą Explorera lub

>
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innych edytorów. W przypadku XSI grupy można zagnieżdżać; jeden obiekt może
przynależeć do różnych grup; liczba grup nie wpływa na szybkość pracy programu, gdyż
obiekty nie są powielane tylko adresowane do konkretnej grupy.
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Kompozycja render’u Ambient Occlusion z pędzlami Photoshopa

Jeśli chcę zmienić położenie całego pojazdu, to
wtedy korzystam z obiektu kontrolującego typu Null,
który jest rodzicem w stosunku do wszystkich elementów składających się na pojazd.

Grupa: obracanie kół
Przednie koła umieściłem w dwóch grupach.
Lepsze rozwiązanie to wprowadzenie elementu
kontrolującego jednocześnie oba koła. Szczególnie
pomocne, jeśli przygotowujemy animację. W tym
przypadku wystarczyło mi najprostsze rozwiązanie.

Grupa: materiał CarPaint
Utworzyłem również grupę, w której umieściłem
wszystkie elementy maski dzielące ten sam materiał
odpowiedzialny za lakier samochodowy (CarPaint).
Tego typu rozwiązanie, czyli grupowanie ze względu
na materiał, możemy zastosować do wielu obiektów:
opony, plastiki, szyby, etc.

Grupa: widoczność obiektów na
scenie i dla renderera

spis treści

w ramach tej grupy nie mogą być zaznaczane bezpośrednio na scenie, aczkolwiek
nic nie stoi na przeszkodzie, aby wskazywać je za pomocą Explorera.

>

Grupy dysponują podstawowymi ustawieniami, które wpływają na wszystkie obiekty
znajdujące się w danej grupie. Oprócz tego, możemy podobne parametry kontrolować
za pomocą właściwości samego obiektu. Na ilustracji widać wyraźnie, że obiekty
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Podobnie, jak w przypadku zaznaczeń warto
utworzyć grupy, które kontrolują wyświetlanie obie
któw na scenie. Jest to szczególnie pomocne podczas
render’u wybranych części kompozycji, przykł.: sam
pojazd bez drogi lub sama droga bez pojazdu, etc.
Takie grupy dają mi dwie korzyści. Po pierwsze mogę
całkowicie wyłączyć wyświetlanie obiektów dla wi
doków oraz dla renderera za pomocą właściwości
samej grupy. Po drugie mogę szybko zaznaczyć obie
kty w ramach danej grupy i ograniczyć ich obecność
dla renderera, czyli przykładowo wyłączyć podglad
ale pozostawić cień, które rzucają na inne elementy.
W ten sposób wyizolowałem elementy maski, które
chciałem render’ować tylko i wyłącznie z materiałem
lakier samochodowy, bez kół, drogi, etc.
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Grupa: wygładzanie

Możliwość zaznaczania lub obecność obiektu podczas
renderingu mogłem kontrolować z poziomu grupy (ilu
stracja powyżej), ustawień ogólnych widzialności
obiektu (ilustracja po lewej u góry) oraz ustawień
szczegółowych obiektu, odnoszących się do renderera
(ilustracja po lewej).
Dwa ostatnie edytory należą do tego samego zbioru
ustawień Visibility właściwych dla pojedynczego obie
ktu. W przypadku ustawień ogólnych Display/General,
jak nazwa wskazuje wpływamy na ogólne właściwości
siatki. Na zrzucie po lewej u góry możemy zauważyć,
obok parametru Selectability, cyjanową ikonę z grotem
– sugeruje ona, że ten parametr, czyli „zaznaczalność”,
jest już kontrolowany z innego poziomu (w tym przypadku z poziomu właściwości grupy – zrzut u góry).
Bardziej szczegółowe opcje wyświetlania dla Renderera
znajdują się w zakładce Rendering – zrzut po lewej. Tu
taj możemy wpływać na wiele aspektów widzialności.
Podstawowe opcje związane są z pierwszymi i drugimi promieniami, które kontrolują obecność obiektu
na obrazie i jego wpływ na inne obiekty. W ten sam
sposób możemy kontrolować inne fenomeny silnika
renderującego, które powiązane są głównie z tym, że
dany obiekt może rzutować lub przyjmować na siebie
fenomen.

>
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Niektóre obiekty znajdują się bliżej kamery,
niektórych w ogóle nie widać w konkretnym ujęciu,
zaś inne nie wymagają wygładzenia. Z tego powodu
ostatnia grupa, jaką utworzyłem była odpowie
dzialna za wygładzenie wybranych siatek low-poly.
Obiekty geometryczne w XSI mogą być wygładzane
bezpośrednio na scenie (podczas pracy) lub mogą
być wygładzane podczas rendering’u. Osobiście
wolę korzystać z drugiej metody i umieszczać w oso
bnej grupie obiekty, które powinny być wygładzone
podczas rendering’u. Grupa pozwala mi szybko za
znaczyć wszystkie potrzebne obiekty i zmodyfikować
odpowiedni parametr dla całego zaznaczenia.
Korzystając z właściwości Geometry Approximation mogłem w zakładce Polygon Mesh, w sekcji Subdivision,
kontrolować poziom wygładzenia każdego obiektu z osobna lub dla obiektów w danej grupie - parametr Render
Level. Tym samym nie obciążam procesora podczas rysowania siatek bezpośrednio w widoku, zaś na wyjściu
uzyskuje wygładzoną wersję obiektów.

Rendering
Kompozycja wymagała wykorzystanie renderów
do dalszej postprodukcji w Photoshopie z wykorzysta
niem pędzli. Potrzebny był mi render Ambient
Occlusion całej kompozycji (pojazd plus podłoże)
oraz osobny render wybranych części karoserii
z materiałem lakier samochodowy. Profilaktycznie
wykonałem również render samego pojazdu, render
drogi bez pojazdu jednak z jego „cieniem” oraz render maski samego pojazdu (White Matte). Razem 5
obrazów.
Strategia renderingu jest uzależniona od programu, silnika renderującego oraz celu naszej pracy.
Wykorzystałem silnik Mental Ray i posłużyłem się
trzema przebiegami (render pass). Standardowy był
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związany z render’em lakieru na karoserii, dodatko
wy związany był z Ambient Occlusion, zaś ostatni to
domyślny przebieg White Matte. Z racji tego, że renderowane obrazy nie są zbyt wymagające mogłem
spokojnie zainwestować moc procesora w wyso
kie ustawienia próbkowania. Na wyjściu uzyskałem
obrazy w formacie 16:9, HD 1080.
Założyłem również uzyskanie obrazu szeroko
kątnego, dlatego przygotowałem osobną kamerę
renderującą, która pozwoliła mi uzyskać odpowiedni
efekt. Zaś w przypadku renderu lakieru posłużyłem
się domyślnymi ustawieniami shader’a CarPaint oraz
wprowadziłem osobny obiekt, który rzucał na pojazd
proste odbicie.
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Trzy dodatkowe rendery
– na wszelki wypadek.
Zasadniczy render, który
wykorzystałem w pracy z
Photoshopem, to pojazd
i podłoże na pojedyn
czej warstwie patrz il. po
prawej). Dodatkowe rendery mogą pomóc w nie
których sytuacjach.

Kompozycja render’u Ambient Occlusion z pędzlami Photoshopa

Kompozycja/Tło
Po wyrenderowaniu całości do formatu TIFF,
umieściłem wszystkie obrazy w kompozycji Photoshopa i na samym początku odwróciłem ją
horyzontalnie. W przypadku XSI stosując domyślne
ustawienia shader’a Ambient Occlusion renderujemy obraz w bieli i przezroczystości, oznacza to, że
informacje o cieniowaniu muszę być uzupełnione
przez dodatkową warstwę, która powinna być umie
szczona poniżej warstwy Ambient Occlusion.

Na początku musiałem ustalić dominujący kolor,
który odpowiedzialny jest za ciemne tony w całym
obrazie. Z reguły jest to czerń, jednak nic nie stoi
na przeszkodzie aby ją zabarwić. W tym przypa
dku zdecydowałem się na granatowy. Najprostszy
sposób to wykorzystanie neutralnej (szarej) warstwy
i dodanie do niej stylu warstwy – nakładka koloru,
tym samym możemy szybko powrócić do tej war
stwy i zmienić zabarwienie.

Po lewej stronie obrazka zastosowałem czerń zaś po prawej granat. Po porównaniu ostatecznie wybrałem ten
drugi. Będzie on dominował w całej kompozycji na równi z bielą.

>
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Kompozycja render’u Ambient Occlusion z pędzlami Photoshopa

Pędzle
Końcówki pędzli, które wykorzystałem w tym
projekcie pochodzą z popularnej strony Brusheezy.
Licencja przytłaczającej większości zestawów umo
żliwia komercyjne wykorzystanie pędzli. Aby znaleźć
odpowiednie końcówki wystarczy posłużyć się w
wyszukiwarce odpowiednimi słowami kluczowymi:
splatter, watercolor, ink drops, blood, etc. Większość
końcówek, które wykorzystałem symulują plamy,
pociągnięcia i rozmazania.

Plamy na podłożu
Plamy na podłożu nałożyłem na osobnej warstwie, dobrałem czerwony kolor oraz końcówki typu
Splatter, czyli krople, plamy i rozbryzgi. Po nałożeniu
plam musiałem zdeformować warstwę w taki
sposób, aby przynajmniej z grubsza pokrywała się
z perspektywą. Wystarczyło skorzystać ze swobo
dnego przekształcenia i ze skrótem [Ctrl] zmieniać
położenie narożników.
Oczywiście można byłoby przygotować nakładkę
UV i osobną teksturę lub przynajmniej za pomocą
shader’a kamery wyrenderować siatkę drogi. Jednak
przy tak niewielkich zmianach gra nie jest warstwa
świeczki. Sama deformacja zajęła kilka sekund. Jeśli
jednak staramy się nałożyć coś więcej niż plamy, to
oczywiście warto zastanowić się nad precyzyjniejszą
kontrolą.

Po lewej widzimy płaskie plamy, zaś po prawej plamy
po deformacji. W tej sytuacji wystarczyło dopasować
skrzynkę przekształcającą do boku pojazdu.

>
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Kompozycja render’u Ambient Occlusion z pędzlami Photoshopa

Plamy lakieru
Plamy lakieru uzyskałem dzięki renderowi pojazdu
z materiałem „lakier samochodowy” (tylko wybrane
obiekty). Następnie w Photoshopie wystarczyło za
kryć warstwę z lakierem za pomocą czarnej maski,
a następnie pomalować wybrane obszary maski odpo
wiednimi końcówkami pędzla (biel odkrywa warstwę).
Wykorzystałem głównie końcówki symulujące plamy Wykorzystałem tylko
(Splatter).
niewielką część lakieru
samochodowego. Dla
Malarski cień
tego w tym przypadku
render nie uwzględniał
Malarski cień pod samochodem utworzyłem za innych elementów, które
pomocą pędzli wodnych. Wystarczy w wyszukiwarce znajdują się na obrazie
Brusheezy wpisać słowo kluczowe „watercolor” i uzy AO, i które wyraźnie stoją
skamy dostęp do kliku ciekawych zestawów.
w sprzeczności do warPrzed przystąpieniem do malowania utworzy stwy z lakierem.

łem białą warstwę zaraz nad warstwą tło. Wyłączając
podgląd pozostałych warstw i tworząc nową pustą
warstwę uzyskałem czysty obszar roboczy i dzięki
temu mogłem namalować figurę zbliżoną do wymia
rów obrazka (patrz il. na kolejnej stronie).
Podczas tworzenia plamy starałem się jednak
nie nanosić pikseli w taki sposób, aby pociągnięcia
były przycinane przez ramy obrazu. Po namalowaniu
formy zbliżonej do “prostokąta” musiałem ją w miarę
wiarygodnie zdeformować.
Do tego celu posłużyłem się osobnym renderem
AO samego podłoża z uwzględnieniem cienia
rzucanego przez pojazd. Aby uzyskać taki render wy
starczyło wszystkim obiektom odpowiedzialnym za
pojazd wyłączyć parametr odpowiedzialny za pier
wsze promienie i zostawić promienie drugie.
Dzięki temu mogłem dopasować plamę do cienia. Po dopasowaniu przeniosłem warstwę z pla
mą powyżej kompozycji i przywróciłem podgląd
pozostałych warstw. Spowodowało to przykrycie
kompozycji. Aby szybko wyeliminować ten problem

>
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wyrenderowałem odpowiednia maskę (White Matte)
która zawierała w sobie tylko i wyłącznie pojazd.
To zaś pozwoliło mi wprowadzić odpowiedni plik
do Photoshopa i na jego bazie wykonać zaznacze
nie pojazdu, które wykorzystałem do utworzenia
maski na malarskiej plamie. Maskę warto odpiąć od
warstwy tym samym możemy przesuwać warstwę
i zniekształcać niezależnie od maski.
Całość starałem się utrzymać w tej samej granatowej tonacji. Wykorzystałem także plamkowe
końcówki pędzli, aby wprowadzić trochę detali do
wielkiej plamy.

spis treści

A jednak osobny render podłoża z cieniowaniem pojazdu
okazał się przydatny – pozwolił mi z grubsza dopasować
plamę.

Osobny render AO pojazdu lub skopiowana warstwa z całą kompozycją AO pozwala dodatkowo dopasować plamę. Wystarczyło przenieść warstwę powyżej i obniżyć
przezroczystość. Widać tutaj problem nakładania plamy na pojazd, aby go uniknąć moglem ręcznie wymaskować obszar pojazdu lub posłużyć się odpowiednią maską, patrz
kolejna ilustracja.

Render Pass: White Matte (patrz il. w rozdz. poświęconym renderingowi),
pozwolił mi uzyskać odpowiednią maskę pojazdu, którą mogłem wykorzystać
w tej konkretnej sytuacji. Maska zakryła obszar plamy, który pokrywał się z
pojazdem. Pomogła także w budowie detali. W tym przypadku krople.

>

Wystarczyło “na oko” dopasować skrzynkę przekształcającą do cienia na podłożu.
Warto również skorzystać z wyginania, gdyż nie mamy tutaj do czynienia z płaskim
podłożem.

Wykorzystane końcówki pędzli oraz sama plama, która powstała na
przezroczystej warstwie.
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Warstwa odcinania. Widać wyraźnie mieszaninę różnych końcówek. Taka kompozycja powstaje na bieżąco. Oznacza to, że najpierw wprowadzamy prosty kształt, konwertujemy go do warstwy odcinania i dalej pracujemy z pędzlami. Oczywiście, tam
gdzie jest biel na zrzucie ekranowym faktycznie znajduje się przezroczystość. Na bazie
przezroczystości Photoshop ukrywa piksele warstwy powyżej, czyli warstwy na którą
działa warstwa odcinania.

Kompozycja jest gotowa do odcięcia. Widzimy tutaj jeszcze granatowe tło, które
w większości zniknie po odcięciu na bazie warstwy odcinania, aczkolwiek to tło
zastąpiłem bielą, a właściwie posłużyłem się tymczasową biała warstwę, którą
wcześniej utworzyłem.

Warstwa odcinania

spis treści

odcinania za pomocą odpowiednich końcówek. Jeśli wybranej barwy, a następnie rozmyć plamę i prze
musiałem usunąć wybrane obszary to wykorzystywa nieść ją do kompozycji 8-bitowej. Jeśli plama została
łem gumkę i te same zestawy końcówek.
naniesiona na czarno tło, to również wykorzystujemy
Screen.

Podsumowanie

Ostatnie zabiegi edycyjne były związane z kontra
stem oraz ściemnieniem pojazdu. Dodałem również
blask w prawym, górnym narożniku. Ten efekt mo
żemy uzyskać za pomocą filtra Lighting Effects, który
stosujemy na czarną warstwę, a następnie konwertujemy ją do trybu mieszania Screen. Możemy także
posłużyć się obrazem 32-bitowym i wprowadzić
pojedynczy punkt pędzlem o dużej intensywności
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Końcowe odcięcie. Warstwa odcinania podobnie jak maska odkrywa wybrane obszary
obrazu na bazie swojej zawartości. Widzimy dzięki temu przebitki granatowego tła. Aczkolwiek większość warstwy w obszarze granatowego tła jest ukrywane i zastępowane
przez biała warstwę leżącą poniżej. Jeśli nie zastosowałbym białej warstwy, to kompozycja wyglądałaby tak, jak na obrazku poniżej.

Bez białego tła warstwa odcinania odsłania pierwotne granatowe tło.

>

Warstwa odcinania pomogła wprowadzić ramy
kompozycji i uzyskać malarski efekt. W tym przypadku nie ma właściwie żadnej reguły. Taka warstwa
musi uwzględnić proporcje obrazu oraz rozmieszcz
enie głównych elementów. Warto na początku
namalować ogólny zarys warstwy odcinania, który
powinien pokrywać się z najważniejszym obiektem
obrazka. Dobrze jeśli ten zarys w 100% odsłania
obiekt. Możemy do tego celu wykorzystać chociażby
elipsę.
W moim przypadku utworzyłem taki zarys na pustej
warstwie. Następnie scaliłem kompozycję do pojedyn
czej warstwy i na bazie zarysu odciąłem większą część
ilustracji. Dało mi to możliwość malowania warstwy

Kompozycja render’u Ambient Occlusion z pędzlami Photoshopa
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[click]
pozostałe kursy wideo

Modelowanie
sportowego
samochodu
kurs wideo
premiera: druga połowa
września

Nowy kurs to przeszło 12h modelowania exterior’u
pojazdu z wykorzystaniem najprostszych technik
i narzędzi. Wszystkie elementy zostały wykonane
na poziomie siatki, bez użycia dodatkowych map.
Zaprezentowane techniki można z powodzeniem
wykorzystać w większości aplikacji 3d. Kurs to
także kontynuacja „Zaproszenia do XSI”.
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Przyciski, etykiety, czyli pakiety GUI dla
Flasha i Haxe
Tworzenie aplikacji z bogatym interfejsem GUI w przypadku technologii Flash
to zadanie dla narzędzia Flash Builder. Jednakże istnieją także darmowe
rozwiązania, o sporych możliwościach oraz, co ważne, znacznie mniejsze i
elastyczniejsze niż narzędzia Adobe. W artykule zostaną przedstawione trzy
pakiety, które mogą okazać się użyteczne w tworzeniu własnych projektów.

Popularność technologii Flash w bogatych
aplikacjach internetowych (ang. RIA – Rich Internet Application), a także w prostych apletach, jest
niepodważalna. Choć tworząc aplety czy mniejsze
aplikacje, zazwyczaj nie trzeba budować wyspecjali
zowanego interfejsu, to taka konieczność wcześniej
lub później może się pojawić. Naturalnie, zawsze
można skorzystać z narzędzi Adobe do tworzenia
aplikacji internetowych jak np.: Adobe Flash Builder.
Jednak, jeśli chcemy, aby tworzony aplet Flasha był
bardziej przenośny, bowiem nie chcemy, aby projekt
wymagał stosowania tak rozbudowanych narzędzi
jak np.: Flash Builder, to można próbować poszukać
darmowych rozwiązań. Obecnie istnieje kilka pakie
tów, które pomagają w tworzeniu GUI w ramach
technologii Flash przy wykorzystaniu kompilatora
Haxe.
Naturalnie, z racji ograniczonego miejsca, sze
rzej przedstawione zostaną tylko pakiety o nazwach
Artic, MinimalComps, które pozwalają na tworzenie
elementów GUI bardziej w stylu Flasha oraz pakiet AsWing, który jest podobny do pakietu
SWIG dostępnego w Javie i oferuje elementy oraz
funkcje GUI charakterystyczne dla „dużych” apli
kacji. Pakiety Artic i MinimalComps to przykłady
niewielkich i zwartych bibliotek. Mimo to są to
spis treści

elastyczne rozwiązania, warte przeanalizowania
pod kątem przydatności we własnych pakietach.
Zawsze, w przypadku wymienionych pakietów, poszczególne elementy GUI są oparte o pojęcia Flash’a,
jak MovieClip czy Sprite, a nawet wykorzystywane są
wbudowane elementy GUI jak TextField czy Button.
Jednakże istnieją dodatkowe funkcje ułatwiające
o nazwie haxe-2.07-win.zip) oraz maszyną Neko
budowę GUI.
(plik o nazwie neko-1.8.1-win.zip) należy obydwa arHaxe oraz FlashDevelop
chiwa rozpakować np.: w katalogu c:\dev. Kolejne
czynności polegają na utworzeniu dwóch zmiennych
W projektach przedstawionych w tym artykule środowiskowych HAXEPATH oraz NEKOPATH:
będziemy korzystać z dwóch darmowych narzędzi.
HAXEPATH=c:\dev\haxe-2.07-win
Pierwszym jest kompilator Haxe, dostępny dla
Linuxa, Windows oraz systemu MacOS. Instalację NEKOPATH=c:\dev\neko-1.8.1-win
kompilatora w przypadku systemu Windows można
przeprowadzić na dwa sposoby: albo wykorzystując oraz dopisaniu zmiennych środowiskowych bądź
wersję instalacyjną hxinst-win.exe bądź też samo ścieżek do zmiennej PATH:
dzielnie. Instalacja za pomocą hxinst-win.exe wymaga
aktywnego połączenia z siecią Internet, bowiem po- set PATH=%PATH%;%HAXEPATH%;%NEKOPATH%
szczególne elementy będą ściągane z sieci. Instalując
Haxe samodzielnie, należy pamiętać o tym, iż trze- naturalnie, najwygodniej skorzystać z własności sy
ba zainstalować jeszcze maszynę wirtualną Neko. stemu i opcji Environment Variables..., w ten sposób
Aktualnie numery wersji stabilnych to 2.07 w przy- uaktualniona zmienna PATH będzie dostępna dla
padku Haxe oraz 1.8.1 w przypadku maszyny Neko. wszystkich aplikacji w systemie Windows.
Po ściągnięciu archiwum z kompilatorem Haxe (plik
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Po instalacji kompilatora można zainstalować Strona domowa
środowisko FlashDevelop. Niestety środowisko projektu FlashFlashDevelop zostało oparte o technologię .NET, Develop
występują więc kłopoty z prostym i łatwym uruchomieniem na innych platformach niż Windows,
choć można skorzystać z maszyny wirtualnej oraz
katalogów wirtualnych. Instalacja FlashDevelop
jest trywialna, bowiem po ściągnięciu wersji instalacyjnej FlashDevelop-3.3.4-RTM.exe należy plik
uruchomić, po czym instalacja przebiega w typowy
dla Windows sposób. Aktualnie wersja stabilna nosi
numer 3.3.4, ale dostępna jest już wersja beta 4.0.0,
więc jeśli przypadnie nam do gustu FlashDevelop,
warto wypróbować nową wersję.

Pakiet Artic
Pakiet Artic to nieskomplikowany zestaw komponentów do tworzenia środowiska GUI dla aplikacji
Kreatywny Bazar, nr: 2 / 2011
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Przyciski, etykiety, czyli pakiety GUI dla Flasha i Haxe

Umieszczenie plików pakietu Artic w katalogu
Korzystając ze środowiska Haxe, łatwo zainsta
lować ten pakiet, bowiem z poziomu konsoli należy projektu powoduje, iż nie trzeba wskazywać doda
tkowych katalogów dla kompilatora Haxe. Domyślnie,
wydać następujące polecenie:
bowiem nowo utworzony projekt w środowisku
haxelib install arctic
FlashDevelop wskazuje podkatalog src jako źródło
plików źródłowych, a w nim wszakże znajdują się
Po kilku chwilach, bowiem pakiet jest ściągany z In- wszystkie niezbędne pliki źródłowe.
ternetu, instalacja pakietu Artic jest zakończona.

Okno dialogowe
tworzenia
nowego projektu

Tylko jeden przycisk na początek

Listing 1. Przykład z jednym przyciskiem
package ;
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Nie trzeba bezpośrednio korzystać z tego typu, bo
wiem dostępne są pomocnicze funkcje tworzące
odpowiednie obiekty. Poszczególne elementy interfejsu są rozmieszczane za pomocą menadżera układu.
Pakiet oferuje kilka menadżerów jak np.: LineStack,
ColumnStack współpracujące z klasą Filler, która pozwala na dodatkowe wyrównywanie komponentów
w zależności od potrzeb.
Graficzny interfejs użytkownika musi naturalnie
reagować na akcje użytkownika, a są one obsłu
giwane za pomocą funkcji typu callback, czyli np.:
podczas tworzenia przycisku wystarczyć podać nazwę
metody i obsługa kliknięcia na przycisku została już
zaimplementowania.

import arctic.Arctic;
import arctic.ArcticView;
import arctic.ArcticBlock;
class HelloWorld {
private var arcticView : ArcticView;
public function new(parent :
ArcticMovieClip) {
var helloWorldButton = Arctic.
makeSimpleButton(“Witaj Świecie!!!”,
doNothing, 40);
arcticView = new ArcticView(
helloWorldButton, parent );
arcticView.display(true);
}
static public function main() {
new HelloWorld(flash.Lib.current);
}
public function doNothing() { }
}
</listing>

>

Gadżet 1. Witaj Świecie !!! Nr 1
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Projekt
pierwszego
przykładu w
środowisku
Haxe

opartych o technologię Flash. Jedną z jego głównych
zalet jest wspieranie technologii Flash w wersjach
7, 8 oraz 9 bez konieczności zmiany kodu GUI, co
niewątpliwie może okazać się bardzo przydatne. Pakiet jest oparty o bardziej liberalną licencję, jaką jest
BSD, nie trzeba również wymieniać w określonej
aplikacji, iż stosowany jest pakiet Artic.
Choć pakiet Artic ma dość prostą strukturę, to
warto poznać jej główne elementy, bowiem umożliwi
to ewentualne dodawanie nowych własnych komponentów i funkcji, jakie byłyby niezbędne w naszej
aplikacji. Interfejs użytkownika jest oparty o kilka
klas np.: klasa widoku to ArticView. Poszczególne
elementy interfejsu jak np.: ramka, tło, przyciski zawarte są w typie ArcticBlocks będącym typem enum.

Listing 1 przedstawia krótki przykład pokazujący
podstawowe funkcje pakietu Artic. Nim jednak
zostanie przedstawiona jego analiza, należy podać
informacje o tym, w jaki sposób należy utworzyć
projekt w środowisku FlashDevelop.
Aby utworzyć nowy projekt, należy wybrać
z głównego menu opcję Project, a następnie opcję
New Project..., gdzie z okna dialogowego należy wy
brać odpowiedni typ projektu; w naszym przypadku
będzie to Haxe AS3 Project. Podajemy nazwę pro
jektu, wskazujemy katalog, gdzie projekt ma zostać
zapisany, i możemy jeszcze zaznaczyć opcję Create
directory for project, jeśli chcemy utworzyć doda
tkowy katalog.
Pliki pierwszego projektu zostaną zorganizowane
w następujący sposób, w podkatalogu src tworzymy
plik HelloWorld.hx, o postaci takiej jak z Listingu 1.
Dodatkowo utworzony zostanie także podkatalog
o nazwie Artic, w którym umieszczane będą pliki
źródłowe pakietu Artic. Wystarczy tylko przegrać
pliki z pakietu Artic z podkatalogu lib, znajdującego
się w kompilatorze Haxe. Ogólnie, pliki źródłowe
dołączone do projektu powinny przedstawiać się tak
jak na rysunku obok (miniatura po lewej).
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Co siedzi w przykładzie numer jeden

Oprócz funkcji pomocniczej makeSimpleButton,
zastosowano inną funkcję pomocniczą makeText, tym
Sam przykład zaprezentowany na Listingu 1 jest
razem do tworzenia etykiety tekstowej: makeText.
jak widać krótki. Utworzona została tylko jedna klasa
Przyjmuje ona trzy argumenty, w pierwszym określa
o nazwie HelloWorld. W tak prostym przykładzie nie
się tekst (można także stosować podstawowe zna
ma potrzeby wprowadzać dziedziczenia. Utworzenie
czniki HTML), w drugim argumencie określamy
elementów interfejsu jest realizowane w konstru
wielkość czcionki, i jak można zgadnąć w trzecim
Gadżet 2. „Witaj Świecie !!!” Nr 2
ktorze klasy, funkcja o nazwie new. Przyjmuje ona jak
argumencie określony zostaje kolor czcionki (format
widać jeden parametr, którym jest tzw. rodzic, czyli i to już wszystko, co trzeba wykonać w konstrukto RGB w zapisie szesnastkowym, przy czym jak widać,
kontrolka zarządzająca naszym obiektem GUI. Choć rze. Pozostaje już tylko w statycznej funkcji main opis koloru podajemy jako ciąg tekstowy).
typ rodzica to ArcticMovieClip, to w rzeczywistości utworzyć nowy obiekt:
Kalkulator na cztery działania
jest to typ flash.display.Sprite jeśli stosowany jest
Flash 9, albo flash.MovieClip dla Flash 7 oraz Flash 8. new HelloWorld(flash.Lib.current);
Korzystając z biblioteki Artic, warto zbudować
Łatwo zmodyfikować nasz przykład, np.: doda trudniejszy program, a będzie to czterodziałaniowy
Pierwsza linia konstruktora:
jąc dwa dodatkowe pole tekstowe, przed oraz po kalkulator. Rozpoczniemy od utworzenia interfejsu
var helloWorldButton = Arctic.
przycisku. W tym celu wykorzystamy menadżer naszego kalkulatora, przy czym w pierwszej kolejności
makeSimpleButton(“Witaj Świecie!!!”,
rozmieszczenia o nazwie LineStack. Głównym argu należy zadeklarować dwie zmienne prezentujące
doNothing, 40);
mentem jest tablica z elementami naszego interfejsu widok, czyli arcticView oraz pole tekstowe textIngraficznego, choć tych argumentów jest więcej, bo putField, funkcjonujące jako wyświetlacz naszego
jest odpowiedzialna za utworzenie obiektu repre pozostałe przedstawiają się następująco:
kalkulatora. Potrzebne są też deklaracje dwóch
zentującego przycisk. Pierwszy argument metody
funkcji do obsługi pola tekstowego. Przedstawia się
makeSimpleButton to etykieta, jaka zostanie umie LineStack(blocks: Array<ArcticBlock>,
to następująco:
szczona na przycisku, drugi argument to funkcja, ?ensureVisibleIndex: Null<Int>,
public var arcticView : ArcticView;
która zostanie wywołana w momencie kliknięcia na ?useScrollbar : Bool, ?useIntegerFillings:
public var textInputField : ArcticBlock;
przycisk (w naszym przypadku funkcja doNothing Bool, ?lineAlign : Float);
static var controlFun: TextInputModel ->
zgodnie ze swoją nazwą nie wykonuje żadnych
W skrócie pozwalają one precyzyjniej określać TextInputModel = null;
czynności), natomiast ostatnia wielkość określa ro
zachowanie się kontrolek na ekranie, w naszym przy static var eventsFun: TextInputEvents ->
zmiar czcionki, użytej do wyświetlenia etykiety.
Pozostaje już tylko utworzyć tzw. widok, gdzie kładzie dodanie pozostałych elementów do LineStack Void = null;
umieścimy przycisk oraz wskażemy rodzica naszego jest następujące:
widoku:

a następnie nakażemy wyświetlić widok,
arcticView.display(true);

spis treści

>

arcticView = new ArcticView(
helloWorldButton, parent );

var helloWorldStack = LineStack( [
Arctic.makeText(“Można dodać tekst
ala <b>HTML</b>”, 16, “#ff0000”),
Arctic.makeSimpleButton(“Witaj
Świecie !!!”, doNothing, 50),
Arctic.makeText(“przed oraz po
przycisku.”, 16, “#00ff00”)
] );

Gadżet 3. Kalkulator
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Listing 2 przedstawia fragment kodu tworzącego
interfejs, pierwsze linie jednak nie dotyczą bezpo
średnio interfejsu:
lastOp = -1;
isDot = 0;

Bowiem te zmienne określają, jaka ostatnia
operacja arytmetyczna była wykonywana przez kal
kulator, a także czy użytkownik wcisnął przycisk
kropki. Następnie zajmujemy się już tylko tworzeniem
interfejsu. Na początek tworzone jest pole teksto
we textInputField, w którym wyświetlane są wyniki
obliczeń. Parametrów jest dość sporo, trzy pierwsze
to tekstowa wartość początkowa, następnie mamy
szerokość i wysokość kontrolki. Istotną wielkością
jest wartość true, oznacza ona, iż pole będzie typu
numerycznego. Bardzo ważne są ostatnie dwa parametry, gdyż odczytujemy tam odniesienia do funkcji
przeznaczone do kontroli pola tekstowego.
Po utworzeniu obiektu pola tekstowego, przystę
pujemy do systematycznego budowania interfejsu.
Stosowane są dwa menadżery układu ColumnStack
oraz LineStack. Pierwszy służy do ułożenia przycisków
kalkulatora w wierszu np.: przyciski 7, 8, 9, przycisk
operacji plus oraz przycisk zmiany znaku. Menadżer
LineStack jest stosowany na samym końcu do po
łączenia poszczególnych wierszy. Dodatkowo, aby
urozmaicić dość surowy wygląd naszego kalkulatora,
dodamy tło za pomocą bloku o nazwie Background:
Background(0xdddddd, ArticBlock , 100.0,
20);

Pierwszy argument to opis koloru, następnie podaje się zmienną reprezentującą blok, który będzie
otoczony tłem. W trzecim argumencie określamy
przezroczystość w ostatnim argumencie podajemy
wartość kąta w stopniach, jak bardzo mają zostać
zaokrąglone boki prostokąta stanowiącego tło.
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Listing 2. Konstruktor klasy kalkulatora
tworzący interfejs gadżetu

Zwróćmy też uwagę, iż podczas tworzenia przycisków interfejsu zawsze określamy, jaka funkcja ma
zostać wywołania w momencie kliknięcia na przycisk:

] );
// usunięte fragmenty

public function new(parent :
ArcticMovieClip) {
lastOp = -1;
isDot = 0;
textInputField = TextInput(“0”, 200,
16, null, null, 11, true, 0xffffff, null,
null,
function (fun) { controlFun =
fun; },
function (fun) { eventsFun = fun;
} );
var headStack = ColumnStack( [
Filler,
Arctic.makeText(“Kalkulator”,
16, “#0000ff”),
Filler,
] );
var textInputStack = ColumnStack( [
textInputField
] );

spis treści

“7”,
“8”,
“9”,
“+”,

Arctic.makeSimpleButton( “7”,
onBtn7Click)

“0”,
“C”,
“.”,
“/”,
“=”,

var guiStack = Background(0xdddddd,
LineStack( [
headStack,
textInputStack,
rowStack3,
rowStack4,
rowStack5,
rowStack6
] )
, 100.0, 20);
arcticView = new ArcticView(
ConstrainWidth(100,100,
ConstrainHeight(220, 220, guiStack)),
parent );
var root = arcticView.display( true
);
}
</listing>

“±”,

>

var rowStack3 = ColumnStack( [
Arctic.makeSimpleButton(
onBtn7Click),
Arctic.makeSimpleButton(
onBtn8Click),
Arctic.makeSimpleButton(
onBtn9Click),
Arctic.makeSimpleButton(
onBtnPlusClick),
Arctic.makeSimpleButton(
onBtnPlusMinusClick),

var rowStack6 = ColumnStack( [
Arctic.makeSimpleButton(
onBtn0Click),
Arctic.makeSimpleButton(
onBtnClrClick),
Arctic.makeSimpleButton(
onBtnDotClick),
Arctic.makeSimpleButton(
onBtnDivClick),
Arctic.makeSimpleButton(
onBtnEqnClick),
] );

W tym przypadku oczekujemy naturalnie, iż
do wielkości, jaka znajduje się na wyświetlaczu
kalkulatora, zostanie dopisana siódemka, co jest realizowana jedną linią kodu, czyli wywołaniem funkcji:
addNumerToDisplay(“7”);. Kod źródłowy tej funkcji
przedstawia Listing 3. Odczytanie zawartości pola
tekstowego jest realizowane w następujący sposób:
var t : TextInputModel = controlFun( null
);

W zmiennej t znajdują się różne pola, ale
w przypadku odczytu danych interesuje nas pole
html albo text. Funkcja addNumerToDisplay korzysta
z obydwu pól, różnią się one tym, iż pole html dopu
szcza także stosowanie znaczników HTML. W funkcji
specjalnie traktujemy też wartość zerową. Bowiem,
jeśli kalkulator wyświetla zero i użytkownik wciśnie
znak kropki czy też przecinka, to kolejna wielkość
powinna zostać dodana po kropce. A następnie wy
wołanie controFun, gdzie tym razem w argumencie
podajemy zmienną t, powoduje, że wartość pola te
kstowego zostanie zmieniona.
Listing 3. Funkcja dodająca cyfrę do
wyświetlacza
public function addNumerToDisplay( n :
String) {
var t : TextInputModel = controlFun(
null );
var v : Float = Std.parseFloat(
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t.text );
var outStr : String;
if (v == 0.0 && isDot==0) {
outStr = n;
}else {
outStr = t.html + n;
isDot = 0;
}
controlFun( {
html: outStr,
text: null, focus: null,
selStart: null,
selEnd: null, cursorPos: null,
disabled: null,
cursorX: null } );
}
</listing>

Pierwiastek oraz operacja
dodawania
Nim przejdziemy do krótkiego przedstawie
nia dwóch pozostałych pakietów, opiszemy jeszcze,
w jaki sposób zaimplementowano obsługę operacji
obliczenia pierwiastka oraz dodawania. Obliczenia
związane z obsługą przycisku pierwiastka jest rea
lizowana przez funkcję onBtnSqrtClick. W pierwszej
kolejności odczytujemy zawartość pola tekstowego
oraz odczytany ciąg znaków zamieniamy na wielkość
typu Float:
var t : TextInputModel = controlFun( null
);
var v : Float = Std.parseFloat( t.text );

Następnie sprawdzamy, czy odczytana wielkość
jest większa od zera (omijamy w ten sposób
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konieczność obliczenia pierwiastka dla wielkości
ujemnych), jeśli tak, to obliczamy wartość pierwiastka:

podstawowe operacje arytmetyczne), jeśli nie, czyli wartość zmiennej lastOp jest równa -1, to w takim
przypadku odczytana wartość jest zapamiętywana
if (v > 0.0)
w zmiennej lastNumValue, a do kontrolki tekstowej
v = Math.sqrt( v );
wpisywana jest wartość „0”. Jeśli jednak wykonano
przed wciśnięciem przycisku plus jakąś inną operację,
Pozostaje już tylko wpisanie wartości zmien- to w pierwszej kolejności sprawdzamy, czy było to
nej v za pomocą controlFun, wykonując konwersję dodawanie, jeśli tak, to realizujemy tę operację, jeśli
wartości Float do ciągu znaków, czyli do typu String: nie, to pozostałe przypadki są obsługiwane przez
funkcje doLastOperation. Przy czym polega to za
controlFun( {
wsze na wykonaniu określonej operacji przy pomocy
html: Std.string(v),
zmiennej lastNumValue, a do wyświetlacza jest wpitext: null, focus: null, selStart:
sywana wielkość zero.
null, selEnd: null,
cursorPos: null, disabled: null,
cursorX: null } );

Obsługa przycisku dodawania jest bardziej
skomplikowana i została przedstawiona na Listingu 4.
Podobnie jak w przypadku pierwiastka odczytujemy
zawartość naszego „udawanego” wyświetlacza oraz
wykonujemy konwersję. Następnie sprawdzamy, czy
poprzednio była wykonywana jakaś dwuargumentowa operacja (w naszym przypadku są to cztery

Listing 4. Realizacja operacji dodawania
public function onBtnPlusClick() {
var t : TextInputModel = controlFun(
null );
var v : Float = Std.parseFloat(
t.text );
if (lastOp == -1) {

Gadżet 4. Prezentacja pakietu MinimalComps
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spis treści

lastNumValue = v;
setNumericalValue( “0” );
} else {
if (lastOp == 1) {
lastNumValue = lastNumValue +
v;
setNumericalValue( “0” );
} else
doLastOperation();
}
lastOp = 1;
}
</listing>
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stanowi nakładkę na standardowe funkcje Flasha,
więc jego elementy łatwo będzie dołączyć do wła
snej aplikacji.
Przykład korzystania z MinimalComps, a dokła
dniej postać konstruktora klasy o nazwie Test2
została przedstawiona na Listingu 5. Tworzenie
kontrolki tekstowej, jak też innych komponentów,
to alokacja nowych obiektów za pomocą słowa
kluczowego new. W przykładzie pole tekstowe
textCtrl = new minimalcomps.Text( this ,
0 , 0 , “Kontrolka tekstowa” );

wymaga określenia dodatkowych czterech parametrów. W pierwszym wskazujemy na kontrolkę
Pakiet MinimalComps
rodzicielską, następnie określamy współrzędne (x,y)
pod którymi dana kontrolka ma zostać umieszczo
Pakiet MinimalComps to kolejne rozwiązania na, w ostatnim parametrze podajemy tekst do
stanowiące nakładkę na funkcje dostępne w biblio wyświetlenia. Utworzenie nowego okna również
tece standardowej Flash’a. Autorem tego pakietu jest wymaga utworzenia obiektu:
Keith Peters. Nie jest to zbyt duży pakiet, można go
porównywać z pakietem Artic. Przy czym, nie jest za- var win = new minimalcomps.Window( this
warty w zbiorze dodatkowych bibliotek Haxe. Jednak );
nie jest to problem, bowiem ściągnięty kod źródłowy
Określenie współrzędnych, pod którym okno ma
wystarczy umieścić o katalogu src, podobnie jak
postąpiliśmy w pierwszym przykładzie związanym zostać wyświetlone, oraz określenie wymiarów okna
z pakietem Artic. Nie trzeba stosować narzędzi GIT, wymaga wywołania odpowiednich metod:
bowiem choć pakiet ten dostępny jest w postawin.setSize( 400 , 250 );
ci repozytorium GIT, to ze strony projektu możemy
win.setX(180);
ściągnąć archiwum zawierające najnowszą wersję.
win.setY(20);
Sam pakiet w pewnym sensie oferuje jeszcze
mniejsze możliwości niż Artic, bowiem nie poPodłączenie obsługi do kontrolki również sprowa
siada nawet menadżera układu, ale z drugiej
strony stanowi to zaletę, jeśli nie zależy nam na tej dza się do podania nazwy metody, np.: w przypadku
funkcjonalności. Oznacza to, iż wszystkie kontrolki poziomowego paska wygląda to następująco:
GUI trzeba umieszczać samodzielnie pod wskaza
nymi współrzędnymi, wskazując także kontrolkę slider = new minimalcomps.HUISlider(
win , 210 , 80 , “Slider poziomy”,
rodzicielską. Dodatkowo, łatwo po analizie kodu
źródłowego wprowadzić własne kontrolki, i jeszcze onSlideChange );
jedna zaleta: MinimalComps ponownie jak Artic
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Przesuwając ten wskaźnik będziemy zmieniać
wartości dwóch mierników, jeden z nich tworzony
jest w następujący sposób:
meter1 = new minimalcomps.Meter( win.
content , 5 , 10 );

this );
win.title = “Okno”;
win.hasMinimizeButton = false;
win.minimized = false;
win.setSize( 400 , 250 );
win.setX(180);
win.setY(20);

Postać funkcji onSlideChange jest następująca:

Zmianę wartości mierników dokonujemy, zmie
niając wartość pola value. Oznacza to, iż jakakolwiek
zmiana wartości „slidera” będzie natychmiast wido
czna na naszych wskaźnikach.
Listing 5. Postać konstruktora tworzącego
przykładowy interfejs, wykorzystując
pakiet MinimalComps
public function new() {
super();
textCtrl = new minimalcomps.Text(
this , 0 , 0 , “Kontrolka tekstowa” );
var wheel = new minimalcomps.
WheelMenu( this , 6 );
new minimalcomps.PushButton( this ,
50 , 60 , “Menu kołowe” , function(e) {
wheel.show();
} );
var win = new minimalcomps.Window(

spis treści

class PFRondaSeven extends flash.text.Font
{}

na inną reprezentującą nazwę naszej czcionki,
deklaracja ta znajduje się w pliku Component.hx. Dodatkowo w plikach Text.hx oraz Label.hx i InputText.
hx trzeba odszukać występnie tekstu PFRondaSeven
i zamienić na nową poprawną nazwę.

meter1 = new minimalcomps.Meter( win.
content , 5 , 10 );
meter1.value = 0.5;
meter2 = new minimalcomps.Meter( win.
content , 5 , 120 );
meter2.value = 0.5;
slider = new minimalcomps.HUISlider(
win , 210 , 80 , “Slider poziomy”,
onSlideChange );
slider.minimum = 0.0;
slider.maximum = 1.0;
slider.tick = 0.05;
slider.value = 0.5;
}
</listing>

Interfejs w stylu Swing
Ostatni pakiet, który pokrótce zostanie zapre
zentowany, posiada zupełnie inny charakter.
Przedstawione wcześniej rozwiązania są oparte
bezpośrednio o funkcje Flasha. Naturalnie AsWing
również z racji funkcjonowania w ramach technologii Flash korzysta z podstawowych pojęć, ale
jest to biblioteka do tworzenia aplikacji o wyglądzie
i zachowaniu podobnym do typowych aplikacji
okienkowych. Sama nazwa nie jest przypadkowa,
bowiem jest to próba przeniesienia stylu programo
wania aplikacji z biblioteki Swing ze świata Javy do
środowiska Flash. Biblioteka ta jest bardzo obszerna
i jest dostępna nie tylko dla kompilatora Haxe, ale
również dla zwykłych narzędzi Flash/FlexSDK firmy
Adobe.

Gadżet 5. Prosty przykład wykorzystania
biblioteki AsWing
Lib.current.addChild(sp);

Sam proces tworzenia przycisku polega na utwo
Kod źródłowy z Listingu 6 to prosty przykład
Próbując skompilować ten przykład, trzeba prezentacji AsWing. Na początku, jak widać, trzeba rzeniu odpowiedniego obiektu:
zwrócić uwagę na to, iż pakiet ten wymaga obecno wykonać operację zarejestrowania do menadżera
var jb:JButton = new JButton( “Przycisk”
ści pliku pf_ronda_seven.swf. W pliku tym zawarta AsWing aktualnego obszaru rysowania Flash:
);
jest czcionka stosowana do wyświetlania tekstu. Aby
dodać ten plik do projektu, wystarczy go umieścić AsWingManager.initAsStandard( Lib.current
Utworzenie nowego okna również nie jest trudne,
w katalogu projektu, a w oknie Project trzeba wska );
Operacja ta jest ważna, jeśli klasa, którą stosuzać ten plik i następnie prawym przyciskiem myszy
wywołać menu kontekstowe, z którego trzeba wybrać jemy, nie dziedziczy np.: z typu Sprite. Następnie var tt : JFrame = new JFrame( Lib.current,
opcję Add to Library. Można naturalnie utworzyć za możemy do obszaru Lib.current „wrzucać” po- “.: Okno testowe 1 :.” );
sób z inną czcionką, wykorzystując narzędzie swfmill, szczególne kontrolki np.: umieszczenie przycisku
ale trzeba będzie dodać lub zmienić deklarację klasy: zrealizujemy w następujący sposób:

>

private function onSlideChange(v :
Dynamic) {
meter1.value = slider.value;
meter2.value = 1.0 - slider.value;
}

Przyciski, etykiety, czyli pakiety GUI dla Flasha i Haxe
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W pierwszym argumencie wskazujemy tylko na
rodzica naszego okna, ale dodanie nowego przycisku
wymaga utworzenia obiektu:
var jb2 : JButton = new JButton(
“Przycisk2” );

Określanie wymiaru i położenie przycisku jest
następujące:
jb2.setSizeWH(100, 20);
jb2.setLocationXY(10, 35);

A dołączenie przycisku do nowego okna wymaga
wykorzystania metody addChild:

Przyciski, etykiety, czyli pakiety GUI dla Flasha i Haxe

jb.setLocationXY(10, 35);
Lib.current.addChild(jb);
var tt : JFrame = new JFrame( Lib.
current, “.: Okno testowe 1 :.” );
tt.setSizeWH(300,300);
tt.setLocationXY(100,100);
tt.show();
// usunięte fragmenty
}
</listing>

Podsumowanie

tt.addChild( jb2 );

Zaprezentowane rozwiązania naturalnie nie są
Dołączenie obsługi kliknięcia na przycisk spro jedyne, istnieje jeszcze kilka bibliotek, które można
wadza się do wywołania metody addActionListener: odszukać, stosując jakąkolwiek wyszukiwarkę inter
netową. Z pominiętych rozwiązań warto wskazać
Listing 6. Przykład podstawowych
Haxegui. Jednak pakiet ten nie znalazł się w tym
elementów biblioteki AsWing
przeglądzie ze względu na brak miejsca, oraz, co
trzeba podkreślić, błędy w kompilacji oryginalnych
jb2.addActionListener(__buttonAction);
źródeł. Błędy te zresztą pojawią się także w pakie
cie AsWing. Jednak pliki przykładów dołączone do
static function main():Void {
tego artykułu są już pozbawione tych niedogodności.
AsWingManager.initAsStandard( Lib.
Podsumowując, tworząc bardziej skomplikowany
current );
program jako aplikacje Flasha, warto wypróbować
zaprezentowane rozwiązania, dzięki obecności ko
var sp : org.aswing.JLabel = new org.
du źródłowego, łatwo je dopasować do własnych
aswing.JLabel( “Etykieta” );
potrzeb.

var jb:JButton = new JButton(
“Przycisk” );
jb.setSizeWH(100, 20);

spis treści
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»» Biblioteka Artic
»» Pakiet MinimalComps
»» Biblioteka AsWing
»» Pakiet swfmill

Autor zajmuje się tworzeniem oprogramowania systemów Windows oraz Linux. Zainteresowania: teoria
języków programowania klasycznych i kwantowych
oraz dobra literatura.
Kontakt: M.Sawerwain@gmail.com
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sp.setSizeWH(100, 30);
sp.setLocationXY(10, 10);
Lib.current.addChild(sp);

Gadżet 6. Prezentacja kontrolek dostępnych w bibliotece AsWing
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Programowanie HTML/JavaScript na ekrany dotykowe
W niepamięć odchodzą czasy, gdy przygotowanie witryny przeznaczonej dla
użytkowników urządzeń mobilnych sprowadzało się do odchudzenia kodu HTML,
wyrzucenia grafiki i usunięcia bocznych pasków oraz paneli. Ekspansja smartfonów
i tabletów z dotykowymi ekranami powoduje, że projektanci interfejsów stają przed
nowymi wyzwaniami.

spis treści

W tym artykule przyjrzymy się funkcjom pozwa
lającym na tworzenie aplikacji przeznaczonych na
telefony i tablety z ekranami dotykowymi, dostępnym
we frameworku Sencha Touch. Nie jest to jednak jedyne dopuszczalne rozwiązanie. Do dyspozycji mamy
szereg bibliotek JavaScript, wśród których wyróżniają
się Jo, jQuery Mobile oraz Dojo Mobile. Nazwy
mówią same za siebie: najpopularniejsze frameworki doczekały się już swoich mobilnych wersji. Sencha
Touch to kolejny przykład dobrze ilustrujący tę ten
dencję – producent biblioteki stoi także za bardzo
popularnym projektem Ext JS.
Jeśli zaprezentowana tutaj lista frameworków
nam nie wystarcza, to warto zajrzeć na strony producenta narzędzia PhoneGap. Znajdziemy tam listę
wielu projektów, których celem jest jedno: maksymalne ułatwienie tworzenia aplikacji internetowych
na smartfony oraz tablety.
Przebierając wśród frameworków JavaScript
warto również pamiętać, że nie jesteśmy na nie bez
względnie skazani, gdyż przeglądarki www urządzeń
przenośnych oferują zdarzenia HTML pozwalające
na wykorzystanie możliwości ekranów dotykowych.
Pozwala nam to na przygotowanie własnych funkcji
JavaScript, albo przykładowo na napisanie własnej
wtyczki do jQuery. Możliwości jest sporo. Zdarzenia

>

Nowoczesne witryny i aplikacje internetowe dla
urządzeń mobilnych muszą być przyjazne nie tylko
dla użytkowników klikających odnośniki i przyciski,
ale także tych internautów, którzy wskazują je palcem
bądź rysikiem. Wymóg ten staje się coraz ważniejszy
i spycha powoli w cień kwestie związane z odchu
dzaniem kodu i grafiki. Koszty transferu danych
przez sieci 3G obniżają się sukcesywnie, a mnogość
hotspotów Wi-Fi pozwala na szybkie pobieranie
danych. Na znaczeniu traci również – choć w mniej
szym stopniu – obowiązek zwężania stron www tak,
by były one poprawnie wyświetlane nawet na naj
mniejszych ekranach. Upowszechnienie się urządzeń
dotykowych (w przyszłym roku mogą one stanowić
większość smartfonów sprzedawanych w USA oraz
krajach Europy Zachodniej) sprawia natomiast, że
preferencji ich posiadaczy nie wolno już lekceważyć.
W sukurs programistom i projektantom przycho
dzą twórcy popularnych frameworków oraz bibliotek.
Jeśli budujemy serwisy i aplikacje internetowe korzy
stając z duetu HTML/JavaScript, to przystosowanie
naszych projektów do potrzeb właścicieli urządzeń
dotykowych nie sprawi nam większych kłopotów.
Najprawdopodobniej wystarczy zapoznanie się z no
wymi możliwościami tych bibliotek, które już i tak są
nam znane.

touchstart, touchmove oraz touchend pozwalają na
wykrycie momentu dotknięcia ekranu, przeciągnięcia
palcem po jego powierzchni, a także zaprzestania
dotyku. Dodatkowo, w przypadku ekranów wielodotykowych możliwe jest pobranie listy miejsc
dotkniętych w danym momencie, a także elementów
drzewa DOM wskazanych przez użytkownika (touches
oraz targetTouches). Osobną kwestię stanowi obsłu
ga tych zdarzeń przez przeglądarki. Jeśli tworzymy
aplikacje internetowe mające współpracować z naj
nowszymi wersjami systemów operacyjnych iOS oraz
Android, to przypuszczalnie uda nam się
uniknąć poważnych problemów – jednak
mimo wszystko nie powinniśmy zaniedbać
testowania tworzonego serwisu na różnych
smartfonach/tabletach. Dotyczy to jednak
również aplikacji budowanych z użyciem
każdego z wymienionych wcześniej frameworków. Wykorzystanie jednej z tych bibliotek
pozwala mimo wszystko na o wiele łatwiejsze
tworzenie serwisów obsługujących ekrany
dotykowe. Likwiduje to przynajmniej część
problemów związanych z brakiem wsparcia
ze strony przeglądarek i umożliwia wprowa
dzenie obsługi zaawansowanych zdarzeń
związanych z dotykiem.
Istniejące frameworki służące do tworzenia serwisów przeznaczonych dla posiadaczy
urządzeń mobilnych to z reguły rozbudo
wane projekty, wyposażone w bogaty
zestaw funkcji. Dobrze obrazuje to wymie
nione wcześniej Sencha Touch. Pakiet ten
powstał poprzez połączenie trzech bi
bliotek rozwijanych przez Sencha – Ext JS,
jQTouch oraz Raphaël. Pierwszej z nich nie
trzeba przedstawiać. Ext JS to uniwersalny framework, możliwy do wykorzystania
zarówno w niewielkich, jak i rozbudowanych
projektach, bez względu na ich charakter.
Dwie pozostałe biblioteki włączone w skład
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Sencha Touch są dla odmiany wyspecjalizowanymi
narzędziami. jQTouch to wtyczka dla jQuery, która
pozwala na tworzenie interfejsów przeznaczonych
do przeglądania z poziomu urządzeń mobilnych.
Nazwa biblioteki wiele wyjaśnia – rzeczywiście
ma ona na celu upraszczanie procesu tworzenia
aplikacji obsługiwanych dotykiem. Jeśli w dotychczasowych projektach korzystaliśmy z jQuery, a nie
zamierzamy porzucać tego frameworka dla żadnego
innego, to sięgnięcie po jQTouch będzie stanowiło
najrozsądniejsze rozwiązanie.

/

Na stronach
projektu Phone
Gap można
obejrzeć pokaźną
listę bibliotek
JavaScript
pozwalających
na tworzenie
aplikacji dla
urządzeń mobilnych
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Jednym z frameworków ułatwiających pisanie aplikacji
dla urządzeń z dotykowymi ekranami jest jQuery Mobile. Na zrzutce przykładowe kontrolki formularza.

jQTouch
Przyjrzyjmy się teraz dokładniej możliwościom
jQTouch. Wtyczka ta pozwala na wygodne tworzenie
aplikacji uruchamiających się w trybie pełnoekra
nowym. Dodanie pakietu do projektu wymaga
jedynie kilku linijek kodu. Obsługa tematów pozwala na wykorzystanie domyślnego wystroju bądź na
zaprojektowanie własnego – całkowicie od podstaw.
Razem z pakietem rozpowszechniane są dwa szablony. Jeden z nich upodabnia aplikację do programów
działających w systemie iOS.
spis treści
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Tak może wyglądać aplikacja napisana z użyciem jQTouch. Przykład ze strony domowej wtyczki.

jQTouch pozwala na korzystanie z gotowych tematów
oraz na tworzenie własnych, z wykorzystaniem arkuszy
CSS.

Demonstracyjna aplikacja prezentująca możliwości
jQTouch.

Wymienione funkcje to nie wszystko, co oferuje
nam jQTouch. Bibliotekę można użyć w celu obsługi
zdarzeń polegających na obracaniu urządzenia. Dzięki
temu aplikacja będzie reagowała na zmianę orientacji ekranu. jQTouch oferuje też spore możliwości
personalizacyjne. Ponad 20 opcji startowych pozwala między innymi na zablokowanie skalowania,
dodanie ekranu pojawiającego się w trakcie uruchamiania, określenie ustawień animacji oraz ładowania
obrazów. Wszystkie te funkcje powodują, że strony
www budowane z użyciem jQTouch bardziej przy
pominają natywne aplikacje dla systemów iOS oraz

Android niż typowe serwisy internetowe uruchamia
ne w przeglądarce. Dzięki temu przygotowywanie
oprogramowania dla urządzeń mobilnych w językach
HTML/JavaScript staje się całkowicie realne. Jeśli
pracujemy nad rozwojem serwisu www, dla którego chcemy jednocześnie przygotować aplikację
kliencką dla smartfonów i tabletów, to nie oznacza
to konieczności programowania w Objective-C lub
w Javie.
Zaletę jQTouch stanowi również możliwość two
rzenia własnych rozszerzeń. Problemem jest natomiast
nieco chaotyczna i niekompletna dokumentacja.

Warto więc przestudiować przykłady załączone do
biblioteki. Znajdują się one w podkatalogu demos,
powstałym po rozpakowaniu archiwum pobranego
ze strony domowej projektu.
Przygotujemy teraz fragment prostego kodu
korzystającego z jQTouch. Pierwszym krokiem powin
no być dodanie do kodu HTML odnośników do jQuery
oraz wykorzystywanej przez nas wtyczki. Mogą one
wyglądać następująco:

>
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<script type=”text/javascript”
src=”jqtouch/jquery-1.4.2.min.js”></
script>
<script type=”application/x-javascript”
src=”jqtouch/jqtouch.js”></script>

/

<li class=”arrow”><a href=”#trzecie”>Po
trzecie</a> <small class=”counter”>4</
small></li>
</ul>
<div class=”info”>
<p>Informacja o aplikacji.</p>
</div> </div>

var jQT = new $.jQTouch({
icon: ‘jqtouch/demos/main/jqtouch.png’,
preloadImages: [
‘themes/jqt/img/chevron_white.png’
]
});

Wcześniej powinniśmy oczywiście pobrać jQTouch ze strony domowej projektu. Nie musimy
natomiast ściągać jQuery, gdyż potrzebny plik znaj
duje się w archiwum zawierającym jQTouch. Możemy
również załadować ten framework dynamicznie, ko
rzystając z Google Code:

Kod wskazuje ikonę aplikacji oraz pojedynczy plik
(chevron_white.png), który powinien zostać wczytany w trakcie jej uruchamiania. Zmienione są zaledwie
dwa ustawienia wtyczki. Nie powinno nas to dziwić
– domyślne wartości wielu parametrów sprawdzają
się w większości sytuacji.
<script type=”text/javascript”
Teraz pora na skorzystanie z podstawowych fun
src=”http://www.google.com/jsapi”></
kcji oferowanych przez jQTouch. Zwróćmy uwagę na
script>
dwie najistotniejsze kwestie: tworzenie interfejsów
<script type=”text/javascript”> google.
w postaci paneli oraz list, a także na obsługę zdarzeń
load(“jquery”, “1.6.2”); </script>
takich jak naciśnięcie ekranu bądź przeciąganie po
nim palcem.
Pozostaje jeszcze dołączenie do kodu HTML
Najpierw opracujmy prosty interfejs w postaci
deklaracji arkuszy stylów, z których korzysta jQTouch. listy. Wymaga to jedynie przygotowania niewielkiego
Użyjmy tematu jQT – jednego z dołączonych do wycinka kodu HTML – kwestie związane z formato
pakietu:
waniem rozwiązuje za nas jQTouch, korzystając w tym
celu z wybranego wcześniej arkusza CSS. Przykładowe
<style type=”text/css” media=”screen”>@
menu główne tworzonej aplikacji mogłoby wyglądać
import “jqtouch/jqtouch.css”;</style>
następująco:
<style type=”text/css” media=”screen”>@
import “jqtouch/themes/jqt/theme.min.
css”;</style>

Ostatnim krokiem jest zainicjowanie biblioteki. Polega ono na określeniu ustawień jQTouch. Listę
opcji wraz z ich domyślnymi wartościami można
znaleźć na stronie domowej projektu. Biblioteka
odpowiedzialna jest za wygląd strony i sposób jej
wyświetlania, nie należy zatem wiązać jej inicjalizacji
z obsługą zdarzenia onload. Spójrzmy na przykłado
we wywołanie:

spis treści

<div id=”home” class=”current”>
<div class=”toolbar”>
<h1>Test jQTouch</h1>
</div>
<ul class=”rounded”>
<li class=”arrow”><a href=”#pierwsze”>Po
pierwsze</a> <small class=”counter”>3</
small></li>
<li class=”arrow”><a href=”#drugie”>Po
drugie</a> <small class=”counter”>5</
small></li>
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Ten krótki fragment kodu HTML wygeneruje
prostą stronę zawierającą nazwę aplikacji, linki do
trzech kolejnych oraz krótką informację. Nie trzeba
przy tym przejmować się odpowiednim formatowa
niem przycisków. Efekt będzie podobny do wyglądu
demonstracyjnej aplikacji dołączonej do jQTouch.
Pozostaje nam jeszcze zaprojektowanie – w identy
czny sposób – kolejnych ekranów. Każdy z nich
musi zostać osadzony w osobnym elemencie <div>.
Ich atrybuty id określone są poprzez atrybuty href
przypisane do odnośników widocznych w przedsta
wionym przykładzie.
Kolejnym krokiem jest zmodyfikowanie domy
ślnego sposobu obsługi dotknięć ekranu. W tym celu
trzeba napisać skrypt JavaScript. On także będzie
bardzo niewielki objętościowo. Nie musimy się bo
wiem poświęcać uwagi tworzeniu przekierowań
pomiędzy kolejnymi ekranami (wystarczy dodanie
linków z odpowiednim atrybutem href w treści strony) ani podstawową obsługą naciśnięć i przesunięć.
Oto przykładowy kod:
$(‘#przeciaganie’).swipe(function(evt,
data) {
$(this).parent().
after(‘<li>przeciągnięty!</li>’)
});
$(‘#nacisniecie’).tap(function(){
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$(this).parent().after(‘<li>naciśnięty!</
li>’)
});
$(‘a’).click(function() {
$(this).parent().after(‘<li>kliknięty!</
li>’)
});

Skrypt wykrywa naciśnięcie ekranu (tap), prze
ciąganie palcem (swipe) oraz kliknięcie odnośnika,
wyświetlając odpowiedni komunikat. Dla programi
sty mającego doświadczenie z jQuery nie ma
tu nic nowego – zmieniają się jedynie rodzaje
obsługiwanych zdarzeń. Dzięki temu możliwe jest
wykorzystanie potencjału tkwiącego w urządzeniach
z dotykowymi ekranami.
Ważną zaletę jQTouch stanowią animacje. Przygotowanie atrakcyjnych przejść pomiędzy kolejnymi
ekranami wymaga tylko wywołania funkcji goTo()
wraz z odpowiednim parametrem:
Biblioteka
Raphaël pozwala na genero
I gotowe. jQTouch obsługuje łącznie osiem
wanie efe
przejść. Są one zaimplementowane z wykorzysta
ktownej grafiki
niem arkuszy CSS3.
oraz animacji za
pomocą JavaSRaphaël
cript.
jQT.goTo(‘#ekran1’, ‘fade’);

jQTouch stanowi potężne narzędzie, które może
być swobodnie wykorzystywane bez sięgania po
cały pakiet Sencha Touch. Jej głównym zadaniem
jest obsługa ekranów dotykowych – a więc to, co
interesuje nas najbardziej. W cieniu tej biblioteki
znajduje się projekt Raphaël, który również został
włączony w skład Sencha Touch. Jego przeznaczenie
jest jednak zupełnie inne. Raphaël to rozbudowany
framework JavaScript wyspecjalizowany w obsłudze
Kreatywny Bazar, nr: 2 / 2011
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skomplikowanych przekształceń geometrycznych
oraz na obsługę interakcji z użytkownikiem. Raphaël
działa także jako samodzielna biblioteka, z której
można korzystać niezależnie od pakietu Sencha
Touch. Wygenerowanie grafiki wektorowej na
stronie www jest banalnie proste – najbardziej podstawowe rozwiązanie polega na napisaniu funkcji
JavaScript obsługującej zdarzenie onload. Obraz
zostanie wówczas wygenerowany w momencie zała
dowania strony. Oczywiście możliwe jest również
wykorzystanie dowolnych innych zdarzeń, co wpro
wadza element interakcji z użytkownikiem serwisu.
Aby wykreślić obraz wektorowy w oknie przeglą
darki należy wskazać element drzewa DOM, w którym
umieszczona zostanie grafika. Wystarczą trzy linijki
kodu, by narysować prostokąt i wypełnić go dowolnym kolorem:
var rysuje = Raphael(“element”, 200, 200);
var prostokat = rysuje.rect(10, 10, 80,
80);
prostokat.attr({fill: “yellow”});

Sencha Touch rewelacyjnie ułatwia obsługę zdarzeń
związanych z dotknięciami ekranu.

Sencha Touch

Wszystkie wymienione wcześniej biblioteki spo
grafiki wektorowej. Zakres zastosowań jest zatem tykają się w projekcie Sencha Touch. Sam fakt, że
mniej związany z pisaniem aplikacji internetowych stanowi on połączenie frameworka Ext JS z dwodla urządzeń mobilnych – jeśli jednak zechcemy stwo ma innymi, też bardzo rozbudowanymi pakietami,
rzyć serwis wykorzystujący zaawansowane funkcje dobrze świadczy o jego sile i mnogości zastosowań.
graficzne, a nie ograniczający się do wyświetlania My skupimy się wyłącznie na funkcjach i zdarzeniach
ekranów wypełnionych listami, to Raphaël okaże się pozwalających na pracę z ekranami dotykowymi.
przydatny.
Warto jednak zapoznać się z dokumentacją uła
Opisywana biblioteka działa na wszystkich współ twiającą rozpoczęcie pracy z tym frameworkiem. Na
czesnych przeglądarkach, w tym Internet Explorerze dobry początek można przestudiować dokument
w wersji co najmniej 6. Pozwala ona na generowanie Getting Started with Sencha Touch.
grafiki zgodnej z SVG. Poza tym twórcy tego graficzneAby skorzystać z dobrodziejstw frameworka
go frameworka wyposażyli go w funkcje pozwalające należy wskazać w nagłówku strony HTML plik JavaSna przygotowywanie wykresów, wykonywanie cript zawierający Sencha Touch, a także domyślny
spis treści
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arkusz stylów. Deklaracje te mogą wyglądać
następująco:

Zwróćmy teraz uwagę na sposób obsługi
zdarzeń polegających na interakcji z użytkownikiem
za pośrednictwem dotykowego ekranu. Wspiera<script type=”text/javascript”
nych gestów jest całkiem sporo – pozwalają one
src=”sencha-touch/sencha-touch.js”></
na wywoływanie dowolnych funkcji w momencie
script>
rozpoczęcia, jak i zakończenia dotyku, naciśnięcia oraz
<link rel=”stylesheet” type=”text/css”
przeciągania. Aby zapoznać się z tymi możliwościami
href=”sencha-touch/resources/css/senchawarto zajrzeć do źródeł Sencha Touch, do podkatatouch.css” />
logu src/gestures. Domyślny sposób obsługi zdarzeń
można zmieniać, tak jak zostało to opisane przez
Teraz wystarczy już tylko przygotować kod Java Chrisa Rossi.
Script tworzący główny panel aplikacji. Umieścimy
Powiązanie naciśnięć ekranu z konkretnymi
w nim dwa przyciski, jeden pod drugim:
funkcjami nie wymaga dużych ilości kodu:
<script type=”text/javascript”>
Ext.setup( {
onReady: function() {
new Ext.Panel({
fullscreen: true,
items: [
{
xtype: “panel”, layout: “vbox”,
items: [
{ xtype: “button”, ui: “normal”, text:
“Przycisk 1” },
{ xtype: “button”, ui: “normal”, text:
“Przycisk 2” }
] } ]
});
} });
</script>

O sposobie rozmieszczenia przycisków na stronie decyduje linijka xtype: “panel”, layout: “vbox”.
Zauważmy też, w jak prosty sposób nakazujemy
wyświetlenie panelu w trybie pełnoekranowym,
a także dodajemy kolejne widgety. Sencha Touch
oferuje programiście o wiele więcej niż tylko przyci
ski, pozwalając na tworzenie naprawdę atrakcyjnych
interfejsów.
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onTouchStart: function(e){
console.log(‘Wielodotyk: ‘ + e.touches.
length);
}

Przypuszczalnie będziemy chcieli jednorazowo określić zachowanie programu w reakcji na
kilka zdarzeń. Możemy tego dokonać na przykład
w następujący sposób:
listeners : {
afterrender : function() {
this.mon( this.el, {
touchstart: this.Touchstarthandle,
touchmove: this.Touchmovehandle,
touchend: this.Touchendhandle,
scope: this
} ) } }

Powyższy fragment kodu należy osadzić
w deklaracji elementu strony, który będzie wrażliwy
na gesty użytkownika (linijki zaczynające się od
xtype, znajdujące się w zaprezentowanym wcześniej
listingu przedstawiającym sposób tworzenia panelu
aplikacji). Oczywiście konieczne jest jeszcze napisa
nie funkcji obsługujących poszczególne zdarzenia.
Kreatywny Bazar, nr: 2 / 2011
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Demonstracyjna aplikacja
Kitchen Sink,
przedstawiająca
wszystkie
podstawowe
funkcje pakietu
Sencha Touch

Przykład jednej z nich znajduje się na poprzednim
listingu.
Przed rozpoczęciem tworzenia własnych programów reagujących na dotknięcia ekranu warto
zapoznać się z interesującą aplikacją demonstracyjną
opublikowaną na stronach forum Sencha. Zaprezentowano w niej sposób obsługi dotknięć oraz
przeciągania.
Firma Sencha bynajmniej nie zaprzestaje prac
nad produktami skierowanymi do programistów
tworzących aplikacje na urządzenia z ekranami dotykowymi. Najnowszy projekt to Sencha Touch Charts,
który pozwala na wizualizowanie danych, a następnie
sterowanie infografikami i animacjami za pomocą
spis treści

/

dotyku. Ma on umożliwiać wygodne powiększanie, do postaci natywnego oprogramowania dla kilka
obracanie oraz przesuwanie wykresów tylko za po najpopularniejszych platform: Apple iOS, Google
mocą palca.
Android, Microsoft Windows Mobile, Nokia Symbian, HP webOS, a także RIM BlackBerry. Dzięki
Zamiast strony www: natywna
temu z jednego serwisu internetowego dla urządzeń
aplikacja
mobilnych można wygenerować aplikacje dla wszy
stkich najważniejszych systemów operacyjnych
Skupiliśmy się na tworzeniu mobilnych serwisów działających na tabletach i w smartfonach. Co wię
internetowych – warto jednak wiedzieć, że apli cej, producent zamierza wprowadzić wsparcie dla
kacje napisane w językach HTML/JavaScript można kolejnych platform.
zaimplementować również jako natywne programy,
Jak najszybciej rozpocząć pracę z PhoneGap?
działające we wszystkich popularnych systemach Wiele zależy od systemu operacyjnego, dla którego
operacyjnych dla urządzeń przenośnych. Ogromnie chcemy wygenerować natywną aplikację. W niektó
ułatwia to rozwój oprogramowania, gdyż możliwe rych sytuacjach konieczne może być wykonanie całej
staje się przygotowanie mobilnej wersji serwisu procedury na konkretnej platformie (na przykład na
działającej przykładowo na smartfonach i tabletach komputerze z MS Windows w przypadku RIM Blackpracujących pod kontrolą Androida bez konieczności Berry). Zawsze niezbędne jest natomiast pobranie
tworzenia od podstaw kodu Java. To samo dotyczy pakietu SDK oraz samego PhoneGap. Szczegółowe
oprogramowania dla iOS. Co więcej, możliwe jest informacje znajdziemy na stronie Get Started
także napisanie programu działającego w trybie off Guide, po kliknięciu ikony odpowiadającej właściline, bez łączności z siecią. Nawet to nie wymaga wej platformie.
sięgnięcia po inne języki programowania niż duet
Sama kompilacja kodu może wymagać jedy
HTML/JavaScript.
nie wpisania polecenia make/ant (oczywiście po
Kwestia tworzenia aplikacji offline to obszerny uprzednim przygotowaniu kodu HTML/JavaScript),
temat, z którym warto się zapoznać, jeśli planu- ale w niektórych przypadkach wskazane będzie
jemy tworzyć za pomocą Sencha Touch bardziej skorzystanie ze środowisk Eclipse bądź Aptana. Skonzaawansowane oprogramowanie. Szczegółowy prze- figurowanie potrzebnych komponentów wymaga
wodnik znajdziemy w dokumentacji frameworka. niekiedy trochę wysiłku, zwłaszcza jeśli zamierzaTeraz zapoznamy się natomiast z rozwiązaniami my tworzyć aplikacje działające w Androidzie. W tej
pozwalającymi na przygotowanie natywnej aplikacji sytuacji konieczne jest dodanie obsługi PhoneGap
mobilnej na podstawie serwisu napisanego z użyciem do środowiska Eclipse. Kwestia ta została opisana
dowolnej biblioteki JavaScript.
krok po kroku w dokumentacji.
Najbardziej znanym pakietem pozwalającym
PhoneGap nie jest jedynym narzędziem pozna kompilację kodu HTML/JavaScript do posta- walającym na tworzenie natywnego oprogramowa
ci natywnego oprogramowania działającego na nia na podstawie kodu HTML/JavaScript. Podobną
urządzeniach mobilnych jest PhoneGap. Został on rolę spełnia projekt Appcelerator Titanium. Także
udostępniony na otwartej licencji, tak jak wszystkie i to środowisko dostępne jest na otwartej licencji;
rozwiązania przedstawione wcześniej. PhoneGap i także ono wspiera dwa najważniejsze (praw
pozwala na skompilowanie aplikacji internetowych dopodobnie) mobilne systemy operacyjne – Apple
napisanych z użyciem HTML, JavaScript oraz CSS iOS oraz Google Android. Programy dla iOS muszą
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być kompilowane na komputerach z Mac OS X. PhoneGap również nakłada na programistę takie samo
ograniczenie. Aplikacje dla innych platform można
kompilować w dowolnym systemie operacyjnym.
Pod tym względem oba rozwiązania prezentują się
podobnie. Appcelerator ustępuje jednak swojemu
konkurentowi pod względem liczby obsługiwanych
platform – brakuje wsparcia dla webOS, BlackBerry
oraz Symbiana.
Tworzenie natywnych aplikacji nie zawsze jest
bezwzględnie potrzebne. Jeśli jednak koniecznie
chcemy uniezależnić rozwijane przez nas oprogramowanie HTML/JavaScript od przeglądarki
internetowej, to warto zainteresować się także
usługą Adobe AIR. Jest to środowisko uruchomie
niowe pozwalające na uruchomienie na urządzeniach
mobilnych oraz na komputerach aplikacji Flash
oraz serwisów JavaScript. To kolejne rozwiązanie
pozwalające na wyprowadzenie technologii HTML,
CSS oraz JavaScript poza internet. Jego szczegółowe
przedstawienie, tak samo jak opis PhoneGap wykra
cza jednak poza ramy tego tekstu, poruszającego
zagadnienia związane z tworzeniem aplikacji dla
urządzeń z ekranami dotykowymi. Faktem jest jednak
to, że technologie te mogą stanowić przyszłość programowania dla smartfonów i tabletów, otwierając
przed duetem HTML/JavaScript nowe, atrakcyjne
horyzonty.
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Kilka zdań o książce “Rough cut”

Nadszedł do nas album pt.: “Rough cut” przedstawiający fotografie siedmiu studentów Rafała Milacha z Akademii Fotografii.
Wydany przez Instytut Kultury Wizualnej w bardzo oryginalnej
formie, opatrzony słowem wstępnym przez Adama Mazura, a na
koniec w kwestionariusz Prousta. Przede wszystkim w albumie
króluje fotografia – nastroje zatrzymane w kadrze. Serdecznie
polecamy.
Recenzja Anny Theiss:

“Fotografia to zbiór gestów – od wyboru tematu po pstryknięcie migawki. “Rough cut”,
niezwykła książka Rafała Milacha i jego studentów z Akademii Fotografii, obnaża przed
czytelnikiem te operacje. W publikacji znalazło
się 7 fotograficznych cyklów i cała masa podpowiedzi, jakie procesy prowadziły do ich
powstania. Dostajemy m.in. Portrety psychologiczne autorów (na podstawie kwestionariusza Prousta) i esej o odniesieniu do
tradycyjnej dokumentalistyki. Fotograficzne
opowieści są krótkie, celne i mocno spuento
wane.
Na sam koniec czytelnik sam musi wykonać
radykalny ruch – żeby dotrzeć do wszystkich
kadrów, trzeba rozciąć książkę. Gratka nie tyl
ko dla voyerystów. “Rough cut” zaczyna się
jak panorama młodej sceny fotograficznej, ale
kończy jako pełna erudycji opowieść o naturze
tego medium.”
spis treści
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Adobe® After Effects® CS5. Oficjalny
podręcznik
Istnieje spory poślizg pomiędzy premierą After
Effectsa z pakietu CS5, publikacją anglojęzyczną
oficjalnego podręcznika (Adobe Press) oraz tłu
maczeniem i wydaniem polskiej edycji przez
Helion. Sytuację komplikuje fakt, że Adobe powoli
przechodzi na wersję połówkowe swoich produ
któw, które nie zawsze przynoszą nowości we
wszystkich aplikacjach pakietu. Biorąc jednak
pod uwagę rozpiętość zagadnień związanych
z pracą z After Effectsem, nie powinniśmy zbytnio
przejmować się tym, że coś nas pominie sięgając po
ten podręcznik.
Cała seria podręczników Adobe Press dedykowa
nych poszczególnym programom to uzupełnienie
dokumentacji pakietu CS. Powiązania można
wychwycić w wielu miejscach podręcznika,
szczególnie tam, gdzie wyraźnie odwołuje on do
szczegółowych informacji zawartych w dokumentacji (nie tłumaczonej na j. polski w przystępny
sposób). Przykładem niech będą wzmianki o kodzie
czasowym (drop-frame vs non drop-frame), czy też
informacje o eksportowaniu materiału dla FLV lub
SWF – w podręczniku tylko wskazane, w dokumentacji szczegółowo opisane. Nie jest to oczywiście
zarzut – trudno oczekiwać powtórzeń – warto je
dnak podczas lektury mieć to na względzie.
To powiązanie działa również w drugą stronę.
Przykładowo zapoznając się z animatorami te
kstu za pośrednictwem dokumentacji trudno sobie
wyobrazić ich działanie, są one dosyć abstrakcyjne
dla początkujących. Za to czytając o nich w lekcji

spis treści

acz kluczowych rzeczy: korekcja pikseli, czym
jest SMPTE, ustawienia rozmycia ruchu w oknie
tworzenia kompozycji, interpretacja materiałów
źródłowych, wzmianki o Mocha i wiele innych.

3 podręcznika o wiele łatwiej sobie wyobrazić je
w działaniu.
W przypadku oficjalnego podręcznika mamy do
czynienia ze zbiorem tutoriali. Każdy rozdział to projekt (pliki źródłowe możemy znaleźć na dołączonym
DVD). Każdy projekt to poszczególne kroki – dobrze i skrupulatnie opisane. Oprócz tego, pomiędzy
krokami znajdziemy dużo wskazówek i pobocznych
tematów, które warto omówić w tym, a nie w innym miejscu. To znacznie ułatwia lekturę. Rozdziały
są także poprzedzone opisem tego, czym będziemy
się zajmować i jaki czas powinniśmy poświęcić na
realizację; koniec rozdziału to pytania kontrolne.
Wszystko to sprawia, że mamy do czynienia ze
spójną i zamkniętą strukturą. Znakomitą dla tych
czytelników, którzy oczekują klarownych i rozbudowanych tutoriali.
A co w samej książce? Cóż, oczywiście praca od
podstaw i zapoznanie się z interfejsem. Zakres
tematyczny nie wykracza poza to, co możemy
znaleźć, czy też jest poruszone w dokumenta
cji. Oznacza to praktyczny opis możliwości After
Effectsa, powiązany w linii prostej z jego funkcjami.
Tym samym trudno szukać tutaj projektów, stricte
filmowych – case study z prawdziwego planu. Pomimo niecałych 400 stron czytelnik znajdzie właściwie
wszystko czego potrzebuje, aby w miarę biegle
zacząć pracować z programem. Są duże tematy,
jak praca z maskami, z warstwami Photoshopa,
z kształtami; rozdziały poświęcone tylko Roto Brush,
śledzeniu ruchu, Puppet; jak i wyjaśnienia drobnych
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Duże plusy należą się tłumaczce (Joanna Pasek),
która nie miała prostego zadania. After Effects
nie ma oficjalnego tłumaczenia i wiele pojęć
tłumaczonych na j. polski z tej dziedziny może być
nieczytelnych.
Podsumowując, przykłady nie są atrakcyjne
wizualnie, nie jest to budowa OSD w hełmie IronMana. Tak, należy często sięgać do dokumentacji,
aby uzupełnić wiedzę. Za to znajdziemy spójne
projekty, zapoznamy się z kilkoma efektami, znaj
dziemy ciekawe i przejrzyste wyjaśnienia edytora
grafów i wiele innych detali, które pozwolą nam
zaoszczędzić czas podczas próby zrozumienia tego,
co znajduje się w dokumentacji. Poza tym na polskim rynku trudno znaleźć lepszą i praktyczniejszą
pozycję. Aha, książka jest oczywiście w kolorze...
Tytuł
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Adobe® InDesign® CS5/CS5 PL.
Oficjalny podręcznik
Tak wyszło, że jest to druga pozycja Adobe Press,
którą przyszło mi recenzować dla bieżącego numeru
Kreatywnego Bazaru. Odsyłam więc do pierwszych
akapitów recenzji „Adobe® After Effects® CS5. Ofi
cjalny podręcznik”, gdzie opisuję związek pomiędzy
podręcznikami Adobe Press, a dokumentacją
Adobe.

To czego mi brakło to szczegółowe wyjaśnienie organizacji i zarządzania obiektami w dokumencie.
Warto już na początku omówić relację pomiędzy:
warstwami a stronami, warstwami a stronami
wzorcowymi i aranżacją obiektów w pojedynczej
warstwie. Możliwości organizowania w InDesign
jest sporo.

Pierwsza rzecz która rzuciła mi się w oczy po otwo
rzeniu podręcznika to zrzuty ekranowe. Szybko
przewertowałem kartki na początek i znalazłem
wzmiankę o tym, że tłumaczenie publikacji
jest oparte na wersji CS4/CS4 PL oficjalnego
podręcznika. Sama książka to połączenie wersji
wcześniejszej z nowszą, ale nie obejmuje nowości
InDesigna z pakietu CS5.5, co oznacza, że rozdział
poświęcony interaktywnym dokumentom nie jest
już najaktualniejszy. Ważne jednak, że są podstawy,
czyli punkt wyjścia do dalszej eksploracji programu
dla ciekawskich i myślących o pracy pod kątem interaktywnych dokumentów.

Z większym entuzjazmem przyjąłbym także obe
cność rozdziału, który skupiałby się tylko na
Layoucie, pracy z siatką, kolumnami, marginesami
i wszystkimi elementami niezbędnymi do opraco
wania dobrego szablonu.

Dla początkujących najważniejsze jest jednak zrozumienie zasady działania programu i pewnych
podstaw, które przewijają się w pracy operatora InDesigna. Tradycyjne na początku znajduje się
omówienie interfejsu, pracy z dokumentem i szy
bkie przejście do krótkiego kursu, który ma zadanie
poruszyć trochę trudniejsze zagadnienie. Jest to
ciekawa zmiana akcentu. Nic jednak nie da się
uzyskać sensownego jeśli początkujący użytkownik
nie nauczy się pracy z wielostronicowymi projektami oraz stronami wzorcowymi. Co zostaje w miarę
szybko i przystępnie wytłumaczone już w 3 lekcji.
spis treści

Za to pracy z tekstem poświęcono 3 lekcje (oczy
wiście praca z tekstem przewija się przez całą
publikację), co pozwoliło osobno omówić proble
matykę przepływu tekstu pomiędzy ramkami
i stronami; operacje na tekście, edytor wątków,
śledzenie zmian, słownik, sprawdzanie piso
wni i niektóre zagadnienia typograficzne. Nie
znajdziemy oczywiście zbyt dużo informacji o po
prawnej typografii oraz o bardziej szczegółowych
możliwościach InDesigna, jednak przedstawiona wiedza to doskonały background do dalszych
studiów. Warto także zajrzeć do ostatniego
rozdziału, gdzie omówiona jest praca z długimi
dokumentami.
Osobne rozdziały zostały poświęcone kolorom, tabelom i stylom. Są to podstawy, bardzo solidnie
wyjaśnione. Właściwie trudno oczekiwać szer
szego omówienia tych zagadnień, które prawdę
powiedziawszy spokojnie mogły by zająć osobną
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publikację. Podobne podejście jest zastosowane
w przypadku tematyki dokumentów interaktywnych
oraz sprawdzania, eksportowania i drukowania
dokumentów.
Jak we wszystkich oficjalnych podręcznikach Adobe Press, tak i tutaj mamy do czynienia z zamkniętą
strukturą lekcji, które krok po kroku mają za zadanie
przeprowadzić czytelnika przez konkretny projekt,
korzystając ze wzorca tutoriala. Oczywiście oprócz
opisanych kroków znajdziemy wiele dodatkowych
wyjaśnień i wskazówek, zaś całość lekcji zamknięta
jest pomiędzy wprowadzeniem oraz pytaniami
kontrolnymi.
Książka jest świetną propozycją dla początkujących,
szczególnie że na polskim rynku jest niewiele
materiałów poświęconych InDesignowi, zaś sama
dokumentacja nie jest wg mnie przystępna. Można
byłoby jednak uspójnić ilustracje, ale to drobna
uwaga.
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Adobe® Flex® 4.
Oficjalny podręcznik
Książka „Adobe Flex 4: Oficjalny Podręcznik” to
kolejna edycja podręcznika sygnowanego przez
Adobe i dotyczącego technologii Flex. Podręcznik
ten został wydany w Polsce przez wydawnictwo
Helion w roku 2011 i jest tłumaczeniem książki pt.
„Adobe Flex 4: Training from the Source, Volume 1”
wydanej rok wcześniej. Głównym tłumaczem jest
Aleksander Lamża, przy czym wykorzystano starsze tłumaczenie z poprzedniej edycji książki „Adobe
Flex 3: Oficjalny podręcznik” autorstwa Andrzeja
Gońdy oraz Aleksandra Lamży. Do książki dołączono
również płytę CD zwierającą pliki z materiałami do
książki.
Książka zgodnie z tytułem ma charakter podręczni
ka, poszczególne rozdziały to lekcje (łącznie jest
osiemnaście lekcji), w których systematycznie
przedstawiane są elementy technologii Flex na
przykładzie aplikacji stanowiącej sklep internetowy.
Należy przyznać, iż prezentacja materiału jest dość
precyzyjna, każda lekcja rozpoczyna się od kró
tkiej prezentacji jakie elementy są przedstawiane,
ile czasu powinno zająć opanowanie materiału,
a kończy się krótkim podsumowaniem, jakie
elementy zostały zrealizowane, podane są także numery stron, gdzie znajdują się poruszone w danej
lekcji zagadnienia.
Materiał przedstawiony w pierwszych lekcjach
przedstawia podstawowe pojęcia związane z te
matyką bogatych aplikacji internetowych, krótko
przedstawiono również obecnie stosowane rozwią
zania oparte o Javę oraz technologię Microsoftu
Silverlight. Nie zabrakło podstawowych informacji
o pakiecie Flash Builder. Opis przeznaczenia
spis treści

poszczególnych okien czy funkcji środowiska IDE
przewija się zresztą przez całą książkę, co stanowi
duży atut dla użytkowników rozpoczynających pracę
ze środowiskiem Flash Builder.

z rodziny Spark, które pojawiły się w nowych
odsłonach Flex 4.x i 4.5.x.
Z racji swojej objętości (448 stron) autorzy książki
skupili się tylko na problemach projektowanej apli
kacji. Może to sprawić problem czytelnikom, którzy
nie znają podstaw języka ActionScript, a także podstawy XML nie są im zbyt dobrze znane. Autorzy
zakładają, iż pewna wiedza o tworzeniu aplikacji
jest czytelnikowi znana, choć w książce znajdują
się dodatkowe uwagi kierowane dla czytelnika
początkującego. Toteż, książkę tę trudno polecić
osobom zupełnie początkującym, jest to naturalnie podręcznik, jednak pewna początkowa wiedza
jest potrzebna, aby bez większego trudu realizować
kolejne lekcje.

Kolejne lekcje zawierające podstawowe informa
cje to opis tworzenia interfejsu użytkownika,
informacje o obsłudze zdarzeń oraz przykłady
tworzenia klas w ActionScript do zarządzania
danymi w aplikacji, np. obsługa koszyka. Prze
dstawiono także zastosowanie XML do obsługi
danych z wykorzystaniem technologii E4X zamiast
typowego rozwiązania opartego o podejście DOM
(ang. document object model – obiektowy model
dokumentu).
Pozostałe lekcje opisują bardziej zaawansowane zagadnienia, jak tworzenie własnych komponentów,
obsługę techniki „przeciągnij i upuść”, obsługę
nawigacji czy weryfikację (walidację) danych
wprowadzanych przez użytkownika. Przedstawiono również problemy dotyczące wyglądu aplikacji,
jak np. stosowanie tematów („skórek”) do zmiany
wyglądu aplikacji oraz za pomocą arkuszy stylów.
Zaletą jest też fakt, iż w miarę prezentacji materiału
rozwiązania przedstawione we wcześniejszych
rozdziałach są zastępowane przez bardziej zaawansowane mechanizmy, najprostszym przykładem jest
sposób prezentacji zawartości koszyka, za pomocą
zwykłej listy, a następnie za pomocą komponentu
DataGrid. Sporo uwagi poświęcono również stronie
graficznej aplikacji, nie tylko w kontekście koszyka,
ale pozostałych elementów projektowanej aplikacji.
Przedstawione zostały także nowe komponenty
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Wydaje się, iż zawartość płyty CD mogłaby być zna
cznie bogatsza, bowiem oprócz plików związanych
bezpośrednio z lekcjami nie ma żadnych dodatko
wych materiałów, a przydałaby się np. wersja trial
Flash Buildera, choć naturalnie uzyskanie wersji
Trial tego narzędzia, poprzez ściągnięcie odpo
wiednich pakietów ze strony Adobe, nie stanowi
większego problemu. Przydałyby się także doda
tkowe narzędzia, jak choćby serwer BlazeDS do
obsługi danych.
Podsumowując, Adobe Flex 4: Oficjalny Podręcznik
to dobra pozycja dla osób posiadających pewne
doświadczenie w programowaniu i chcących
poznać środowisko Flash Builder oraz podstawy
tworzenia aplikacji RIA, a zwartość tej pozycji oraz
uporządkowanie materiału tylko pomagają w procesie nauki.
Kreatywny Bazar, nr: 2 / 2011
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