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Spalvinių ID priskyrimas 

Nupieškite trimatį objektą ir paverskite jį į daugiakampius (polygon lygį), paspaudę dešinį pelės klavišą 

ir pasirinkdami Convert To: Convert to Editable Poly.  

 

Objekto vertimas į „poligonų“  (daugiakampių) lygį 

Tuomet išsikvieskite medžiagų priskyrimo lentelę lango viršuje, piktograminiame meniu pasirinkę 

piktogramą Material Editor , arba spauskite klaviatūroje klavišą „M“. Iškviestoje lentelėje 

pažymėkite vieną iš pilkų burbulų ir nuspaudę dešinėje pusėje klavišą Standard, iškviestoje lentelės 

dalyje Materials/Standard pasirinkite Multi/Sub-Object. 
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Materials Editor lentelė ir nustatymų parinkimas joje 

 

  Atsiradusioje lentelėje Replace Material. 

Medžiagų lentelės apatinės dalies vaizdas pasikeis. Tuomet lentelėje nuspaudę mygtuką Set Number, 

iššokusioje mažoje lentelėje ties langeliu Number of Materials, įrašykite skaičių „3“ ir paspauskite 

klavišą OK. Ties „1“ pažymėtu spalviniu ID paspauskite ant mažo spalvoto kvadratėlio ir iššokusioje 

lentelėje pasirinkite norimą spalvą. Ties „2“ pažymėtu spalviniu ID paspauskite ant klavišo None ir 

iškviestoje lentelėje pasirinkite Scene Materials/02-Default (Standard) bei patvirtinkite pasirinkimą su 

klavišu OK. Tuomet vėl spustelkite ant spalvoto kvadratėlio ir pakartokite pasirinkimą. 
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Spalvinių ID skaičiaus nustatymas                      Spalvos parinkimas spalviniam ID 

 

Parametrų priskyrimas „2“ ir „3“ spalvianiams ID 
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Spalvos pasirinkimas „2“ ir „3: ID 

Atsiradusioje lentelėje paspauskite ties komanda Diffuse ant spalvoto kvadratėlio ir pasirinkite 

norimą spalvą. Norėdami sugrįžti į pagrindinę lentelę, kur matomi ir kiti spalviniai ID paspauskite ant 

piktogramos Go to Patent (burbuliukas su rodykle į viršų) . 

Analogiškus veiksmus atlikite ir su „3“ spalviniu ID. 

Tuomet, kai jau turite parinktas visas tris spalvas atlikite spalvinių ID medžio priskyrimą nupieštam 

3D objektui, nuspaudę trečiąją piktogramą Assign Material to Selection  , po 

pilkų burbulų langu. 

 

Išeikite iš medžiagų lentelės ir priskirkite spalvinius ID pasirinktoms objekto dalims. Tam tikslui 

pasižymėkite objekto atskirus segmentus (polygons) ir Polygon materials IDs lentelės dalyje ties Set 

ID užrašu įveskite langelyje norimą spalvinio ID numerį ir paspauskite žemiau esantį klavišą Select ID. 

Ties pastaruoju užrašu langelyje turėtų atsirasti tas pats skaičius. Tuomet peržiūrėkite objektą ir 

pakartokite spalvinių ID priskyrimą kitoms objekto dalims. 
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Spalvinių ID priskyrimas objekto segmentams 

Galutinis vaizdas išrenderinus turėtų atrodyti taip, kaip parodyta žemiau. 

 

Galutinis objekto vaizdas su priskirtais spalviniais ID 


