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Renderdamise aken

Tööaken

Rednerdamise eelvaade

Valmispilt

Maastik

Vesi

Taevas
Atmosfäär
Päike

Igal vahelehel saab muuta vastavaid seadeid.
Render Preview – saad näha väikses aknas, milline su pilt tuleb
Image size – pildid suuruse andmete muutmine. Kui muudad andmed väga suureks, siis pilti
rendertatakse väga kaua.
Õppevideo: https://www.youtube.com/watch?v=iYd-hQVyfoM
Programmi õpppmise alustamiseks:
 Loo maastik vajutades nuppu „Maastik“. Teile avaneb must aken kus saab maastikku
tõsta ja langetada (vastavalt hiire parem või vasak klahv). Sisse tuleks lülitada ka
traktori märk (üleval). Saate luua maastikke, jõgesid, saari, randa. Edit nupust saate
muuta ka maastiku värvi. Lisades alamkohi (child) saate tekitada lumiseid mäetippe.
Soovitus: kaeva välja vesi ja ära tee mägesid väga kõrgeks. Aegajalt renderda pealehel
vaadet pildile, siis näed mis juhtub.
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Muuda vee seadeid. Vali nupp vesi ja mängi lükanditega (lained suuremaks,
nähtavamaks, muuda värve jne). NB! Kui soovid alustada vesiselt pinnalt, siis muuda
vee seadeid ülevalt äärelt.
Taeva ehk pilvemärgist avanevatest valikutest saad määrata kui suuredja kui palju on
pilvi, millist värvi nad on. PS! Kui taevas on pilvine, siis ei paista välja päike
Päikse nupust saad määrata päikese asukoha ja kõrguse. Näiteks kui viite päikese
endale selja taha (vastavalt renderdamise akna asukohale ja vaatele), siis on tegemist
hommikuga. Kui viite madalale mägede piirile, siis saate luua imelisi õhtuseid
päikeseloojanguid ja kui viite päiese maa alla, siis on lihstalt öö.

Atmosfäär on õhk. Kui te siin muutuseid teete, siis muutub terve teie pildi värv.
Näiteks saate tekitada udu lisaded sinisust või miks mitte Marsi punasust. Siin tehtud
muutused võivad teie pildi samas ka ära rikkuda.
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Töö õpetamine ehk lõpliku pildi renderdamine. Tuleb pöörduda tagasi esimesele
lehele. Määrake ära renderdamise kvaliteet (detail). Viige mõõdik kõige suuremaks.
Image size saate määrata tekitatva pildi suurust (et kas see on 640*720 või midagi
muud). Arvestada võiks sellega, et kui teil on kehvem arvuti, siis võtab asi kaua aega.
Halval juhul jookseb aga kokku. Vanema versiooni puhul olen täheldanud, et pilti ei
saa salvestada jätkamiseks ehk iga töö lõpuks tuleks ta ära renderdada (BMP) kujule.

Terrageni programmi on kasutatud näiteks Peark Harbori, Enders ame, Elysium, Hunger
Games jt. filmi taustade tegemiseks kui ka mitmetes ajakirjades disainivahendina. Olen ise
kasutanud pigem vanemat versiooni, sest see on lihtsam. Uued versioonid pakuvad palju uusi
ja keerulisi võimalusi.
Ülesanded õpilastele peale esmaseletust: looge 5 pilti: saar ja meri, jõgi, kõrb, udu ning vaba
valiku töö.
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Photoshopi ja Terrageni koostöö:

Pilte veel:
http://planetside.co.uk/galleries/terragen-gallery

