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1. Wprowadzenie 

 
W nowej wersji KeyShot 6 skupiono się na rozwoju czterech obszarów, w których 
wprowadzono nowości i udoskonalenia: 
 

 Efektywność pracy – gotowe propozycje ustawień oświetlenia, renderowanie 
regionów w podglądzie rzeczywistym, kopiowanie do zestawu scen, zapis aktywnego 
zestawu scen, wielowarstwowy zapis do PSD, blokowanie elementów na drzewku 
sceny, udoskonalenie narzędzia przemieszczania 

 Lepsza kontrola materiałów – graf materiałów, materiały na etykietach, animacja 
materiałów, tekstura okluzja 

 Zupełnie nowe możliwości – widok geometrii, edytor geometrii, konsola skryptów, 
tryb first person, przesunięcie obiektywu 

 Potężne udoskonalenia – elastyczne opcje importu, nieograniczona rozdzielczość 
renderingów, animacja zawarta w wersji Pro, animacja ścieżki kamery, animacja zoom, 
animacja DOF. 
 
 

2. Zmiany w wersjach 

Wraz z wersją KeyShot 6 rozszerzono funkcjonalność poszczególnych wersji programu, tak 
aby zarówno użytkownicy wersji HD jak i Pro posiadali jeszcze więcej możliwości. 

 

KeyShot HD 

Od teraz z nieograniczoną 
rozdzielczością renderingów. 

Każda wersja KeyShot 6 posiada 
nieograniczoną rozdzielczość 

renderowania! Wszystkie ograniczenia 
zostały zniesione. W zakładce Projekt, 

Obraz, wybierz proponowane ustawienia 
rozdzielczości, lub podaj własne, dowolne 

wartości. Funkcja to nie wiąże się  
z żadnymi dodatkowymi opłatami. 

KeyShot Pro 

Od teraz z wbudowanym dodatkiem  
KeyShot Animacja. 

Każda licencja KeyShot Pro zawiera teraz 
dodatek Animacja! Użytkownicy KeyShot 

Pro mają teraz możliwość tworzenia  
i edytowania animacji. Dodatek Animacja 
nie będzie dłużej oddzielnie sprzedawany 
(wcześniejsza cena 2200zł netto) Cena 
wersji Pro również nie wzrasta z tego 

powodu. 

 
 
Jeżeli w chwili obecnej jesteś użytkownikiem dodatku Animacja, będziesz nadal mógł go 
używać w KeyShot 6. Jeżeli chciałbyś zakupić dodatek Animacja należy wykupić aktualizację 
do wersji KeyShot 6 Pro. Prosimy o kontakt na biuro@keyshot3d.pl w celu uzyskania 
dodatkowych informacji i szczegółowej wyceny. 
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3.Nowe funkcje 

 

3.1. Ustawienia Oświetlenia 

 
KeyShot posiada teraz nowe rozwijane menu Oświetlenie w menu głównym i nową zakładkę 
Oświetlenie w oknie Projektu, która zawiera ustawienia Oświetlenia. Ustawienia zapewniają 
możliwość wstępnego skonfigurowania sześciu różnych trybów oświetlenia, w tym: 
 

Tryb wydajności - To ustawienie wyłącza światło pochodzące od materiałów i cienie  
z redukcją odbić dla zwiększenia wydajności. Jest to użyteczne dla ustawień sceny szybkiego 
manipulowania obiektami. 
 
Podstawowy - To ustawienie zapewnia proste, bezpośrednie oświetlenie z cieniami dla 
podstawowych scen i szybkich renderingów. Jest to przydatne do renderowania prostych 
modeli oświetlanych przez środowisko. 
 
Produkt - To ustawienie zapewnia bezpośrednie i pośrednie oświetlenie z cieniami. Jest ono 
użyteczne w przypadku produktów oświetlonych przez środowisko i oświetlenia punktowe. 
 
Wnętrze - To ustawienie oferuje bezpośrednie i pośrednie światło z cieniami, które jest 
zoptymalizowane do oświetlenia wnętrz. Jest ono przeznaczone do kompleksowego 
oświetlenia wnętrza z pośrednim światłem. Oświetlenie wnętrz zmienia oświetlenie środowiska 
na globalne oświetlenie sferyczne, które nie zawiera już cieni pod obiektem. 
 
Pełna symulacja - To ustawienie oferuje pełną symulację efektów świetlnych, w tym 
oświetlenia pośredniego i kaustyki. Tryb ten wykorzystuje oświetlenie wnętrz, a także zmienia 
oświetlenie otoczenia do pełnej symulacji sferycznej bez cieni od płaszczyzny podłoża. 
 
Własny - Ta funkcja pozwala na zdefiniowanie ustawień przez użytkownika oraz ich 
zapisywanie i wczytanie. 
 
Jak to działa 
Z okna Projektu wybierz zakładkę Oświetlenie. Rozwiń listę Ustawienia i zauważ jak zmieniają 
się parametry w zależności od Trybu oświetlenia. Jeśli parametr jest regulowany ręcznie, Tryb 
oświetlenia przełączy się na Własny, który można zapisać, klikając ikonę Dodaj obok listy 
rozwijanej. Po wpisaniu nazwy, nowe ustawienie niestandardowe zostanie dodane do listy 
rozwijanej. Aby usunąć niestandardowego ustawienie, wybierz go z listy rozwijanej i kliknij 
ikonę Usuń. 
 
 

3.2. Materiały na etykietach 

 

Materiały i tekstury mogą być teraz dodawane do etykiet, aby zwiększyć ich realizm. 
Elastyczność ta pozwala na jeszcze lepsze odwzorowanie ich prawdziwych właściwości 
fizycznych. 
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Jak to działa 
Ważne jest, aby zrozumieć, że materiały na etykietach zachowują się jak materiał przypisany 
do obszaru, nie jako warstwa materiału. Oznacza to, że materiał z przezroczystością (tj. Xray) 
stworzy przeźroczystość również przez materiał dominujący, nie tylko poprzez samą etykietę. 
 
Kiedy etykieta została zastosowana do materiału, pojawi się ona także w zakładce Etykiety 
materiału. Nazwa etykiety ma teraz prefiks na podstawie rodzaju materiału, do którego jest 
przypisana. Domyślnie do etykiety zostanie przypisany materiał Plastic tak jak byłoby to  
w KeyShot 5. Wybór etykiety z listy spowoduje wyświetlenie okna jej odwzorowania, wyglądu  
i parametrów materiałowych. Aby zmienić materiał etykiety, wybierz inny typ materiału z listy 
rozwijalnej Typ Etykiety. Zakładki Właściwości etykiety oraz Tekstury etykiety dostosowywane 
są w zależności od typu materiału i zachowują się podobnie jak właściwości i tekstury 
materiału, z kilkoma drobnymi różnicami. Kiedy mapa przeźroczystości nanoszona jest na 
etykietę, zachowuje się ona jak dodatkowa maska dla tekstury i nie wpływa na materiał 
rodzimy. Ponadto, jeżeli wybierzemy Wypukłość w zakładce Tekstury etykiety oraz do 
materiału, na którym znajduje się etykieta jest przypisana tekstura wypukłości, dostępna jest 
nowa opcja w zakładce Typ tekstury: "Jak dla materiału", która dodaje taką samą  teksturę 
wypukłości do etykiety, jaka została przypisana do materiału. Opcja ta dostępna jest również 
z w zakładce Tekstury materiału jako "Dodaj wypukłość do etykiety". Dodatkowo z tego 
poziomu możemy zmienić Wysokość wypukłości oraz Tryb przeźroczystości, które 
zaktualizowane zostaną również dla etykiet. 
 
 

3.3. Tryb "First Person" 

 

W widoku pierwszo-osobowy (FPV) Kamera wykrywająca kolizję pozwala na nowy sposób 
poruszania się i odkrywania sceny. Ta funkcja jest szczególnie użyteczna dla wizualizacji 
wnętrz oraz architektury. 
 
Jak to działa 
Z menu Kamera wybierz Tryb "First Person". Nowy wyświetlacz pojawi się oknie podglądu 
rzeczywistego wraz z legendą do obsługi trybu, polem do wprowadzenia Wysokość oczu w 
jednostkach sceny, oraz opcją zablokowania Wysokości oczu, a także opcją Wykrywania 
kolizji. Instrukcja obsługi trybu znajduje się poniżej: 
 
Lewy przycisk myszki (LPM) – Obrót 
Środkowy przycisk myszy (ŚPM) – Przesunięcie 
Prawy przycisk myszy (PPM) – Przeniesienie 
Alt + PPM - Przeniesienie do pozycji 
 
Aktywowanie Wykrywania kolizji zapewnia realistyczne poruszanie się kamery w górę i dół po 
schodach, pochylniach, i innych, obliczając wysokość kamery w celu utrzymania stałej 
odległości od podłoża. Gdy zatwierdzimy ustawienia, nowa Kamera Pierwszoosobowa 
zostanie zapisana na liście kamer w zakładce Kamera. Przesunięcie obiektywu KeyShot 6 
posiada teraz nową możliwość ustawienia Przesunięcia obiektywu z funkcją Szacowania 
przesunięcia pionowego, która pozwala na dopasowanie pionów w scenie poprzez kliknięcie 
jednego przycisku, co jest szczególnie przydatne przy wizualizacji architektury i wnętrz. 
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Jak to działa 
W oknie Projekt, wybierz zakładkę Kamera i przejdź do sekcji Ustawienia obiektywu, która 
zawiera nową opcję Przesunięcia obiektywu z możliwością ustawienia Przesunięcia 
pionowego i Przesunięcia poziomego, a także przycisk do Szacowania przesunięcia 
pionowego. Wybór tej opcji użyje aktualnej wartości Nachylenia kamery, aby oszacować 
właściwą wartość przesunięcia w pionie, w celu wyrównania pionów w widoku. 
 
 
 

3.4. Blokowanie elementów sceny 

 

Od wersji KeyShot 6 istnieje możliwość zablokowania nie tylko kamer, ale również modeli, 
części i animacji w Widoku drzewa, aby zapobiec ich modyfikacji. 
 
Jak to działa 
W oknie Projekt, otwórz zakładkę Scena. Kliknij prawym przyciskiem myszy na modelu, części, 
animacji lub na kamerze i wybierz Zablokuj, co wyświetli ikonę blokady przy obiekcie  
w drzewku projektu i wyszarzy odpowiednie pola wyboru Pokaż / Ukryj. Kliknięcie prawym 
przyciskiem myszy części pozwala na dodatkową opcję Ukryj i Blokuj, która automatycznie 
ukrywa model lub część, a następnie wyszarza jego nazwę. Aby odblokować element, po 
prostu kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Odblokuj. Istnieją różne korzyści 
blokowania elementu w zależności od typu obiektu: 
 
Blokowanie głównego modelu – Spowoduje zablokowanie wszystkie zawartych w nim 
części i animacji, aby zapobiec ukryciu/pokazaniu, przekształceniu modelu, zmianom warstw, 
skorygowaniu zaokrągleń krawędzi, a także odłączeniu i edytowaniu materiałów. Obiekty są 
zabezpieczone przed zmianą materiałów poprzez przeciąganie i upuszczania materiału  
z Biblioteki, ale nadal można edytować materiał przez dwukrotne kliknięcie na nim w Widoku 
Drzewa lub Widoku podglądu rzeczywistego. Jeśli zablokowana część posiada ten sam 
materiał co część odblokowana, podczas modyfikacji materiału odblokowanej części 
automatycznie zostanie ona rozłączona. 
 
Blokowanie Części - Zapobiega wszystkim zmianom tak jak przy blokowaniu modelu, jednak 
główną zaletą jest to, że ukryta i zablokowana część będzie pamiętać swój stan ukrycia, gdy 
główny model zostanie pokazany, lub ukryty. 
 
Blokowanie Animacji - Spowoduje zablokowanie edycji właściwości animacji oraz 
wyszarzenie okna właściwości na Osi czasu animacji. 
 
 

3.5. Udoskonalone narzędzia przemieszczania 

 
Narzędzie Przemieszczania zostało ulepszone dzięki łatwiejszemu w obsłudze widżetowi  
z możliwością wyboru Osi obrotu, Umieszczania na osi i Umieszczania na poniższym obiekcie. 
Widżet został zmodyfikowany przez odwrócenie kierunku uchwytów skali oraz powiększenie 
strzałek przesuwania obiektu, a także wprowadzenie luk w punktach przecięcia uchwytów 
obrotu. Dzięki tym zmianom możemy przemieszczać obiekty w sposób bardziej pewny  
i precyzyjny. 
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Jak to działa 
Otwórz narzędzie Przenieś tak jak było to dotychczas i zauważ zmiany w oknie dialogowym, 
w tym nowe pola wyboru włącz/wyłącz Przesuwanie, Obrót i Skalę. Opcja Oś pozwala określić 
punkt obrotu. Po prostu kliknij Wybierz, aby uruchomić okno wyboru osi. Wybierz żądaną część 
w oknie lub bezpośrednio w widoku podglądu i zatwierdź OK. Opcja Umieść na osi 
automatycznie przeniesie środek modelu lub części do środka. Opcja Umieść na dolnym 
obiekcie automatycznie umieści obiekt, na obiekcie znajdującym się poniżej, tak jakby jeden 
obiekt położony był na drugim. Efekt ten działa najlepiej, jeżeli powierzchnie styku części są 
do siebie równoległe. 
 
 

3.6. Nowa tekstura Okluzja 

 
Ta nowa tekstura proceduralna pozwala na wyświetlenie dodatkowego cieniowania na 
materiale. Może być to użyte do podkreślenia lub rozszerzenia cieni, a także w połączeniu  
z Grafem Materiałów, do stworzenia ciekawych tekstur opartych na obszarach okluzji. 
 
Jak to działa 
W oknie Projekt, otwórz zakładkę Materiał. Następnie Tekstury i kategorię Rozproszenie.  
Z listy rozwijalnej Typu tekstury wybierz Okluzja w kategorii Tekstury 3D. 
 
 

3.7. Graf materiałów (Pro) 

 

Edycja materiału z Grafem materiałów w KeyShot 6 jest teraz bardziej intuicyjna i otwiera wiele 
nowych możliwości niż kiedykolwiek wcześniej. Graf Materiałów otwierany się w osobnym 
oknie i wyświetla materiały, tekstury, etykiety i inne jako węzły w formie grafu w celu 
wizualizacji połączeń i zależności pomiędzy nimi. 
 
Jak to działa 
Graf materiałów możne być uruchomiony za pośrednictwem zakładki Materiał w oknie Projekt. 
Kliknij przycisk Graf Materiałów w górnej części okna dialogowego, aby uruchomić okno grafu. 
Składa się ono z pięciu elementów: Pasek menu, Wstążka, Biblioteka Materiałów i Tekstur, 
Właściwości materiałów i Obszar roboczy. 
 
Pasek Menu: 
Zakładka Materiał pozwala na stworzenie Nowego materiału, spowoduje to zastąpienie 
aktualnych ustawień podstawowym materiałem typu Rozpraszający. Pozwala również na 
import plików .mtl utworzonych w KeyShot. Innym sposobem importu jest przeciągnięcie  
i upuszczenie materiału lub tekstury bezpośrednio z Biblioteki KeyShot. Opcja Zapisz do 
biblioteki doda materiał do określonego folderu w bibliotece KeyShot. Funkcja Eksport zapisze 
plik .mtl w określonej lokalizacji. Menu Węzły pozwala na szybkie dodanie Materiału, Tekstury, 
Animacji, lub Węzłów do obszaru roboczego. Menu Widok zawiera polecenie Układ grafu, 
które automatycznie układa połączone ze sobą węzły w obszarze roboczym. Menu Okno 
umożliwia dostęp do ukrycia/pokazania biblioteki Materiałów i Tekstur, Właściwości 
materiałów. 
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Wstążka: 
Wstążka zapewnia jeszcze szybszy dostęp do funkcji znajdujących się w Pasku menu oraz 
dodatkowo polecenia Duplikuj i Usuń wybrane węzły. Ikony szybkiego dostępu zawierają 
wszystkie rodzaje węzłów. Ikona Materiał dodaje węzeł Zaawansowanego materiału. Ikona 
Tekstury dodaje tradycyjne mapy tekstury i otwiera okno przeglądarki plików, aby wybrać plik 
obrazu. Ikona Animacja dodaje węzeł Animacja koloru. Ikona Narzędzia dodaje węzeł 
Wypukłości. 
 
 
 
Biblioteka materiałów i tekstur: 
Biblioteka zawiera posegregowane ikony tych samych Węzłów, które dostępne są pod prawym 
przyciskiem myszy. 
 
Właściwości materiałów: 
Okno Właściwości materiału pokazuje właściwości dla aktualnie edytowanego Węzła, 
podobnie jak zakładka Materiał w oknie Projekt. 
 
Obszar roboczy: 
Obszar roboczy wyświetla wszystkie Węzły i Powiązania między materiałami, teksturami, 
etykietami, animacjami materiałów i narzędziami. Kliknij prawym przyciskiem myszy na 
obszarze roboczym aby uzyskać dostęp do tych samych węzłów, które znajdują się w menu 
Węzły. Wybierz węzeł klikając na nim lewym przyciskiem myszy, lub wybierz kilka węzłów  
z przytrzymanym klawiszem Ctrl (CMD na Mac). Użyj opcji zaznaczenia, aby zaznaczyć grupę 
węzłów, przytrzymując klawisz Shift i zaznaczając wybrane elementy. Kliknij prawym 
przyciskiem myszy na wybranych węzłach, aby je usunąć lub powielić. Powiększaj  
i pomniejszaj Obszar roboczy za pomocą funkcji scroll oraz przesuwaj obszar roboczy za 
pomocą lewego przycisku myszy. 
 
Węzły: 
Węzły wyświetlane są jako szare okna w Obszarze roboczy. Każdy węzeł ma kanały 
wejściowe i wyjściowe, w zależności od ich typu. Istnieją trzy różne kolory kanałów: żółty 
reprezentujący kolor, czerwony reprezentujących kolor z alfa i niebieski reprezentujący liczbę. 
 
Powiązania: 
Połączenia kanałów tworzone są przez kliknięcie na wyjściu pierwszego węzła i przeciągnięcie 
do wejścia drugiego węzła. Następnie wyświetlone zostaną wszystkie możliwe kanały 
wejściowe. Kliknij prawym przyciskiem myszy na powiązaniu, aby je usunąć lub wyłączyć. 
Wyłączone powiązanie będzie wyświetlane jako linia przerywana. 
 
Węzły narzędzia: 
Istnieje kilka węzłów narzędzi, które mogą być wykorzystywane do tworzenia różnorodnych 
efektów. Na przykład dodanie Wypukłości pozwala na dodanie dwóch mapy wypukłości,  
a węzeł Kompozycja koloru pozwala na stworzenie kompozycji dwóch tekstur (węzłów), co 
można porównać do stosowania warstw w programach graficznych 2D. 
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3.8. Konsola skryptów (Pro) 

 

Skrypty w KeyShot są realizowane przy użyciu języka Python 3.4 i są dostępne przez Konsolę 
skryptów (Okno, Konsola skryptów) oraz przez wiersz poleceń “keyshot -script <ścieżka do 
skryptu> <opcjonalne argumenty skryptu, ..>” Zdefiniowane skryptu znajdują się w zakładce 
Skrypty w oknie konsoli i zawierają łatwe w użyciu skrypty do renderowania obrazów  
i kodowania wideo oraz wiele więcej. Użytkownicy mogą tworzyć i zapisywać własne skrypty. 
Szeroki zakres funkcjonalności KeyShot jest dostępny za pośrednictwem skryptów, m.in. 
kontrola kamery oświetlenia, materiałów, szablonów, tła, otwierania i zapisywania, itd. 
 
Jak to działa 
Otwórz okno Konsola Skryptów z Wstążki poniżej menu głównego. Jeśli Wstążka nie jest 
widoczna, przejdź do Okno, Pokaż Wstążkę lub naciśnij klawisz "R". Dokumentacja skryptów 
online znajduje się pod adresem: https://keyshot.com/scripting/doc/6.0/ 
Kilka przykładów zaprezentowano w bibliotece skryptów znajdującej się w zakładce Skrypty  
w Konsoli. Jeden z nich to np.  
 
Render Images 
Renderowanie sekwencji obj. lub geometrii. Renderowanie każdego pliku geometrii 
Jak użyć skryptu: 
● Wybierz i naciśnij Uruchom. 
● Wybierz folder z geometriami (.obj) i kliknij Otwórz. 
● Dla wejścia, wpisz rozszerzenie pliku geometrii bez kropki (obj) i wciśnij OK. 
● Dla wyjścia, wpisz rozszerzenie obrazu wyjściowego bez kropki (png) i wciśnij OK. 

 

3.9. Widok OpenGL (Pro) 

 

KeyShot 6 wprowadza nowy sposób ustawienia sceny z wykorzystaniem widoku OpenGL. Ten 
bardzo czuły poboczny wyświetlacz podglądu rzeczywistego przyśpiesza pracę w programie. 
Niektóre korzyści poniżej: 
 
● Animacje mogą być odtwarzane z rzeczywistą prędkością 1: 1. 
● Druga kamera może być używana w celu łatwiejszego pozycjonowania świateł w scenie. 
● Szybsze przekształcanie i konfiguracja ustawień sceny. 
● Kontrola Ścieżki kamery animacji. 
 
Jak to działa 
Z menu Okno wybierz polecenie Pokaż widok geometrii lub po prostu naciśnij klawisz "O". To 
okno można pozostawić w formie pływającej lub zadokować je po lewej lub prawej stronie 
podglądu rzeczywistego. Wstążka w Widoku geometrii zapewnia dostęp do opcji, aby 
dopasowania widoku. Wybierz zakładkę Tryb wyświetlania aby wybrać tryb wyświetlania, 
dostępne widoki to: Cieniowany, Płaski, Cieniowany szkielet, Szkielet, Zarys. Aby zmienić 
kolor tła, kliknij na ikonę Ustawienia i tam zdefiniuj kolor. Wybierz rodzaj kamery z listy 
rozwijanej Typ kamery, dostępne opcje to: Aktywna kamera, Perspektywa, Ortho. Ze wstążki, 
możesz wybrać opcję Standardowe widoki w celu wybrania jednego z domyślnych widoków. 
Wyświetlanie Siatki podłoża, Świateł, Ścieżki kamery, może być uaktywnione, poprzez 
zaznaczenie odpowiedniego pola w zakładce Ustawienia w Widoku Geometrii. 
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3.10. Edytor geometrii (Pro) 

 

Nowy Edytor Geometrii pozwala na swobodny podział powierzchni, obliczanie normalnych 
wierzchołków, rozdzielanie poszczególnych powierzchni i zamykanie otwartych granic 
bezpośrednio w środowisku KeyShot poprzez zintegrowany widok OpenGL. 
 
Jak to działa 
Kliknij prawym przyciskiem myszy na część w drzewku projekty lub podglądzie rzeczywistym 
i wybierz Edytuj geometrię, aby uruchomić Widok geometrii i Edytor geometrii. Narzędzia 
edytora umożliwiają podział bryły, rozdzielenie poszczególne powierzchni oraz ich scalenie. 
Narzędzia w zakładce Edycji Normalnych pozwalają na ocenę normalnych wierzchołków  
i powierzchni oraz na obliczanie normalnych wierzchołków na podstawie kąta. Narzędzia  
w zakładce Zamknij siatkę pozwalają na przeliczenie i połączenie otwartych krawędzi. 
 

3.11. Wielowarstwowe PSD (Pro) 

 

W przypadku wybrania formatu wyjściowegPoSD oraz PSD 32 B,itPrzebiegi i Warstwy zostaną 
uwzględnione jako osobne warstwy w pliku Photoshop. 
 
Jak to działa 
W oknie Wizualizacja, wybierz zakładkę Wyjście. Jako format wybierz PSD, lub PSD 32 bit  
z menu  rozwijalnego. Zaznacz okienka: Wszystkie przebiegi i/lub Wszystkie warstwy oraz 
Dodaj do PSD. Kiedy otworzysz plik w Photoshop wszystkie warstwy i przebiegi będą 
dostępne. 
 
 

3.12. Zapisz aktywny zestaw scen (Pro) 

 

Możliwość zapisania aktywnego Zestawu scen pozwala na podzielenie się nim  
z użytkownikami KeyShot HD, którzy nie mają bezpośredniego dostępu do Zestawów scen 
 
Jak to działa 
Z menu Plik, wybierz Zapisz aktywny zestaw scen... aby uruchomić okno zapisz jako. 
 
 
 

3.13. Rendering regionów podglądu rzeczywistego(Pro) 

 

Użytkownicy KeyShot Pro mogą teraz renderować dowolny region w podglądzie rzeczywistym. 
Tylko region otoczony obwiednią w podglądzie będzie renderowany. Może to znacznie 
poprawić wydajność pracy z bogatymi w zasoby scenami, kiedy to moc obliczeniowa nie jest 
marnowana na renderowanie obszarów poza granicami regionu. Używaj tej funkcji podczas 
wybierania materiałów, aby zobaczyć szybciej ich dopasowanie w podglądzie rzeczywistym. 
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Jak to działa 
Z okna Projekt wybierz Obraz, a następnie przejdź do sekcji Region. Zaznacz tą opcję aby 
określić region podglądu z wykorzystaniem dostępnych parametrów. Kiedy opcja Region jest 
aktywna, region jest synchronizowany z regionem w oknie wyjściowym Wizualizacji. 
Wykonanie Zrzutu ekranu z opcją Region spowoduje zaciemnienie całego obszaru poza 
regionem w celu łatwej selekcji i wklejenia do Photoshop. 
 
 

3.14. Animacja materiałów (Pro) 

 

Animacja koloru i Animacja właściwości materiału pozwalają na szybkie dopasowanie koloru  
i ustawień materiału, zmianę przeźroczystości oświetlenia, poprzez nowy Graf materiałów, 
eliminując konieczność mieszania klatek w procesie postprodukcji. 
 
Jak to działa 
W Grafie Materiałów, w zakładce Materiały & Tekstury znajduje się folder Animacja, który 
zawiera węzły: Animacja koloru oraz Animacja właściwości materiału. Węzły te mogą zostać 
użyte do animacji właściwości materiału. Wszystko co należy zrobić to połączyć kanał wyjścia 
animacji z wybranym kanałem wejścia węzła materiału, lub tekstury. Każda animacja dodana 
w Grafie materiałów będzie również widoczna na osi Animacji. Właściwości materiału, mają 
przypisaną animację będą posiadać przypisaną ikonę animacji przy ich zablokowanej nazwie. 
Aby je odblokować należy usunąć połączenie z węzłem animacji w Grafie materiałów. 
 
 

3.15. Animacja ścieżki kamery (Pro) 

 

W KeyShot 6 możliwe jest teraz dodanie ścieżki dla kamery w celu stworzenia animacji 
poruszania się jej zgodnie z przebiegiem ścieżki. 
 
Jak to działa 
Z okna Projekt, przejdź do zakładki Scena. Drzewko sceny zawiera listę zapisanych kamer. 
Kliknij na kamerze prawym klawiszem myszy i wybierz Ścieżka. Ścieżka wyświetlana jest  
w Widoku geometrii OpenGL. 
 
 

3.16. Pomocnicze osie obrotu (Pro) 

 

Pomocnicze osie obrotu pozwalają na obrót obiektu z wykorzystaniem osi należącej do innego 
obiektu.  
 
Jak to działa 
Kiedy animacja obrotu jest dodana do sceny, zaznacz ją na osi czasu animacji, aby zobaczyć 
jej właściwości. Aby użyć osi innego obiektu po prostu Wybierz pomocniczą oś i zaznacz opcję 
Lokalny układ współrzędnych. 
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3.17. Animacja głębi ostrości DOF (Pro) 

 

Pozwala na dynamiczną zmianę głębi ostrości kamery oraz przesłony. 
 

Jak to działa 
Z okna Projekt, przejdź do zakładki Scena. Drzewko sceny zawiera listę zapisanych kamer. 
Kliknij na kamerze prawym klawiszem myszy i wybierz Głębia ostrości. Aby animacja 
zadziałała Głębia ostrości musi być zaznaczona w ustawieniach Kamery. Wartości podane  
w animacji nadpiszą wartości ustawione w Efektach obiektywu w zakładce Kamera. 
 
 

3.18. Animacja pola widzenia (Pro) 

 

Pozwala na dynamiczną zmianę pola widzenia kamery. 
 
Jak to działa 
Z okna Projekt, przejdź do zakładki Scena. Drzewko sceny zawiera listę zapisanych kamer. 
Kliknij na kamerze prawym klawiszem myszy i wybierz Zbliżenie. Ustaw dwie wartości zakresu 
pola widzenia  w oknie animacji. Wartości te nadpiszą dotychczasowe ustawienia kamery. 
 
 
 

3.19. Animacja Panoramy (Pro) 

 
Animacja kamery w formie panoramy tworzy odwzorowanie rozejrzenia się dookoła, z użyciem 
kamery 
jako środka obrotu. 
 
Jak to działa 
Z okna Projekt, przejdź do zakładki Scena. Drzewko sceny zawiera listę zapisanych kamer. 
Kliknij na kamerze prawym klawiszem myszy i wybierz Panorama. Określ kąt obrotu aby dodać 
animację  panoramy. Użyj wartości dodatniej dla obrotu od lewej do prawej, lub ujemnej dla 
animacji od prawej do lewej. 
 
 

3.20. KeyShotVR dla wnętrz (VR) 

 

Jest to w istocie odwzorowanie rozglądania się dookoła, które wykorzystuje kamerę jako 
środek obrotu. Dzięki tej funkcji w połączeniu z kontrolą horyzontalnego obrotu środowiska 
można stworzyć specyficzne wizualizację VR przedstawione w trybie pierwszo-osobowym. 
 

Jak to działa 
W Kreatorze KeyShotVR wybierz Typ prezentacji KeyShotVR. Jako środek obrotu wskaż 
Kamera, Horyzontalny obrót środowiska może być również zaznaczony w tej zakładce. Jeżeli 
rodzaj Tła to  Oświetlenie środowiska, okno Horyzontalny obrót środowiska powinno być 
zaznaczone dla uzyskania bardziej realistycznego efektu. 
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3.21. Zachowanie jakości obrazu (VR) 

 

Jeżeli w kreatorze KeyShotVR opcja Zbliżenie z zakładki Zaawansowane jest zaznaczona, 
jakość obrazu będzie zachowana poprzez odpowiednie poszerzenie renderowanych klatek. 
Jest to niezależne od ogólnie ustawionej rozdzielczości. 

 

3.22. Dopasowanie KeyShotVR  do przeglądarki (VR) 

 

KeyShotVR w sposób ulepszony reaguje aby dopasować się automatycznie do szerokości 
okna przeglądarki. 
 
Jak to działa 
Po wygenerowaniu pliku KeyShotVR przeglądarka zostanie otwarta z instrukcją umieszczenia 
go na stronie internetowej. Po przesłaniu pliku KeyShotVR na stronę może on zostać 
wbudowany poprzez proste skopiowanie i wklejenie wygenerowanego kodu .html na stronie. 
Upewnij się, że ścieżka url w znaczniku iframe pasuje do lokalizacji pliku KeyShotVR. 
 
 
 

4. Dodatkowe funkcje 

Dodatkowe funkcje w KeyShot 6.0  
 

 

Funkcja „W przód” – funkcja odwrotna do cofnij, zlokalizowana jest w zakładce Edycja może 
być wywołana również skrótem Ctrl + Y. 
 
Przypomnienie o zapisywaniu – W zakładce Właściwości / Ogólne dostępna jest funkcja 
przypominania o zapisaniu pliku z możliwością ustawienia, co jaki okres czasu ma być ono 
wyświetlane. 
 
Usprawnienia połączenia Live Linking – wsparcie dla aktualizacji scen z szykami 
elementów i zestawami scen. 
 
Wyświetlanie porad – wyświetlanie opisu działania funkcji po najechaniu na nią kursorem.. 
 
Przycisk Dodaj Kamerę/Kompletny Widok na wstążce – możliwość dodania kamery, lub 
kompletnego widoku bezpośrednio ze wstążki.  
 
Elastyczność funkcji importuj – Nowe opcje importowania w tym Zachowaj części, 
Zachowaj Strukturę, Zachowaj materiały  
 
Normalne odwzorowanie dla Tekstur – Możliwość użycia funkcji Normalne odwzorowanie 
dla rodzaju mapowania tekstury. 
 
Usprawnienie mapowania cylindrycznego – Usprawnienie obejmuje dodanie funkcji 
Dopasowania X, Y, Z. 
 
Aktualizacja okna Wizualizacja – okno zostało lepiej uporządkowane, a menu boczne 
zawiera teraz trzy zakładki: Wyjście, Opcje, Kolejkowanie. 
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Ustawienia wstępne – W oknie Projekt w zakładce Obraz istniej możliwość ustawienia 
rozdzielczości, dostępne są domyślne rozdzielczości dla Krajobrazu, lub Portretu, może też 
wprowadzić własną rozdzielczość. 
 
Filtrowanie i przeszukiwanie drzewka projektu – Z zakładki Projekt, Scena można rozwinąć 
menu, które pozwala na wyświetlenie tylko części, świateł, animacji, lub warstw. 
 
Usprawnienia oświetlenia IES – Ustawienia dla profilu oświetlenia IES są teraz 
automatycznie ustawiane kiedy jako materiał ustawiony jest na profil IES świetła punktowego. 
Dodatkowo wprowadzono więcej profili oświetlenia IES do biblioteki. 
 
Jednostka natężenia oświetlenia Lux – Oprócz mocy w Watach i miary strumienia 
świetlnego w Lumenach, wprowadzono możliwość kontroli natężenia światła w jednostce Lux. 
Jednostka określa ilość lumenów przypadających na dany obszar. 
 
Czas i próbki w podglądzie rzeczywistym – Wyświetlacz HUD pokazuje teraz jak długo 
podgląd rzeczywisty był renderowany oraz ilu próbek użyto. 
 
Dodanie zestawów scen do kolejki (Pro) – W oknie Wizualizacja wybierz z menu bocznego 
Kolejkowanie. Jest tam nowy przycisk pozwalający na dodanie jednego, lub kilku zestawów 
scen. 
 
Kompresja plików .HDZ (Pro) – Pliki .HDZ zapisane z Edytora HDRI są mają teraz mniejszy 
rozmiar. 
 
Wybierz części wg. Animacji (Animacja) – Kliknij prawym klawiszem myszy na animacji, 
 a następnie wybierz Zaznacz grupy/części wg. animacji. 
 
Kolor winietowania – Dodano możliwość wyboru koloru winietowania w oknie Projekt, Obraz, 
w części Efekty. Zaznacz okienko Efekty aby móc dostosować Siłę winietowania oraz Kolor 
winietowania. 
 
Wyświetlanie palety materiałów – Wyświetla materiały jako listę z informacją o jego typie  
i nazwie. 
 
Edycja etykiety – Kiedy klikniesz prawy przyciskiem myszy na Etykiecie w oknie podglądu 
rzeczywistego jest tam dostępna opcja Edytuj Etykietę.  
 
Widok listy materiałów – Nowy widok listy materiałów w oknie Projekt, Materiały, poniżej 
palety materiałów znajduje się lista wszystkich materiałów użytych w projekcie, sortowanych 
po nazwie, lub typie.  
 
Widok hierarchii materiałów – Nowy typ widoku w oknie Projekt, Materiały zapewnia szybki 
dostęp do Węzłów dodanych w Grafie materiałów. 
 
Import PVZ – Możliwy jest teraz import plików PTC Creo View, w tym formatów .pvs, .ol, .ed, 
.edz oraz .c3di. 
 
GUI License Manager dla Mac (Pro licencja sieciowa) – dla łatwiejszego zarządzania 
licencją sieciową KeyShot na urządzeniach MAC OS X. 
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Serwis powiadomień dla Renderingu Sieciowego (NR) – Informuje użytkownika  
o wygasającej licencji (2 miesiące wcześniej, 1 miesiąc wcześniej oraz raz dziennie przez 
ostatnie 2 tygodnie). Także kiedy rendering zostanie ukończony, lub przerwany administrator 
otrzyma powiadomienie email. 
 
Automatyczna migracja bazy danych (NR) – Nowy konfigurator Renderingu Sieciowego 
automatycznie przenosi bazę danych do nowszej wersji programu, (np. przy przejściu z v4, lub 
v5 do v6). 
 
 

5. Zmiany w interfejsie użytkownika  

 

● Zakładka Scena posiada rozwijane menu filtrowania wg. Części, Oświetlenia, Animacji  
i Warstw.  
● W zakładce Scena, okno wyszukiwania filtruje domyślnie dopasowania w kolumnie Części  
i Materiały. 
● W zakładce Materiały, Typ Materiału pogrupowano materiały na Podstawowe, 
Zaawansowane, Źródła Światła i Specjalne. Materiały zaawansowane posiadają większą 
liczbę parametrów pozwalających bardziej je kontrolować. 
● W zakładce Środowisko, Edytor HDRI może być również uruchomiony przez kliknięcie 
podglądu środowiska. 
● Zakładka Oświetlenie została dodana do menu oraz do okna Projekt. 
● W zakładce Kamera, opcje Dodaj kamerę i Dodaj kompletny widok zostały rozdzielone  
z rozwijanego menu do osobnych ikon. 
● Przycisk kamery i kompletne widoki, znajdujący się na menu wstążkowym jest teraz 
rozwijany i zawiera listę wszystkich zapisanych kamer i kompletnych widoków. 
● Menu Ustawienia i zakładka Ustawienia zastąpiono zakładką i menu Obraz z zachowaniem 
ustawień Rozdzielczości, Jasności i Gama. 
● Ustawienia wstępne rozdzielczości podzielono na kategorie Krajobraz, Portret i Własne. 
● Efekty takie jak Intensywność poświaty, Promień poświaty, Siła winietowania zostały 
przeniesione z zakładki Kamera do zakładki Obraz z dodaniem nowej opcji Kolor 
Winietowania. 
● Opcje wydajności i jakości (oryginalnie zakładka Ustawienia) zostały przeniesione do 
zakładki/menu Oświetlenie 
● Przycisk Renderowanie NURBS (oryginalnie zakładka Ustawienia) został przeniesiony do 
menu Renderowanie. 
● Funkcja Motion Blur (oryginalnie zakładka ustawienia) została przeniesiona na oś czasu 
Animacji.  
● W oknie Wizualizacja, sekcja Jakość została zastąpiona sekcją Opcje, która jest 
odpowiedzialna zarówno za Tryb renderownia, jak i jakość. Opcja wysyłania do kolejki 
sieciowej jest teraz również dostępna z zakładki Opcje. 
● Renderowanie warstw w KeyShot 6 jest teraz prostsze. W zakładce Projekt, na Drzewku 
sceny wybierz prawym przyciskiem myszy część, którą chcesz przypisać do warstwy. W 
rozwijanym Menu dodano opcję Warstwy z możliwością dodania nowej warstwy lub 
przypisania do warstwy już istniejącej. Zaznaczone elementy można dodać do warstwy 
również poprzez zakładkę Właściwości wewnątrz zakładki Scena. Klikając prawym 
przyciskiem myszy na warstwie można wybrać opcję zaznaczenia części należących do 
warstwy. 
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