Maya Tutorial: Import / Export Collada Files
Κατέρος Σταύρος
Εισαγωγή
Μπορείτε να κατεβάσετε free για 3 χρόνια με educational licence το Maya 2015 ή καλύτερα το
Maya 2013 για μεγαλύτερη ευκολία σε μετέπειτα θέμα. Ο build-in importer του Maya (fbxmaya)
δεν είναι καλός για την δουλειά που θέλουμε, οπότε κατεβάστε τον OpenColladaImporter από το
site: https://github.com/KhronosGroup/OpenCOLLADA/wiki/OpenCOLLADA-Tools

Τα βήματα ισχύουν για Windows και Mac OSX.

Αφού το εγκαταστήσετε ανοίξτε το Maya για να ενεργοποιήσετε το plug-in αυτό και να
απενεργοποιήσετε το fbxmaya plug-in.

Import
File→Import.
Διαλέξτε το χαρακτήρα σας και μετά για Types of File επιλέξτε OpenCOLLADA Importer.

Small Hint: Πατώντας “4” στο keyboard θα δείτε το mesh (τρίγωνα ή πολύγωνα), πατώντας “5” θα
δείτε το mesh του χαρακτήρα πάλι (filled) και με το “6” θα τον δείτε ολοκληρωμένο με τα textures.

Export
Αρχικά πολλά 3D Models έχουν για mesh quads τα οποία είναι depreciated. Σιγουρευτείτε ότι το
μοντέλο σας είναι triangulated. Αν όχι θα το κάνετε εσείς. Αρχικά πάνω αριστερά πρέπει να έχετε
στο tab επιλεγμένο το polygons ώστε η μπάρα στο πάνω μέρος του Maya να περιέχει τα tabs που
χρειαζόμαστε. Επιλέξτε τον χαρακτήρα σας και έπειτα Mesh→Triangulate.

Αν το μοντέλο σας αποτελείται παραπάνω από ένα μέρη (όπως στο παράδειγμά μας) τότε
επαναλάβετε την διαδικασία αυτή για όλα τα υπόλοιπα κομμάτια ξεχωριστά.

Τώρα μένει να κάνουμε File→Export All.
Αν το μοντέλο σας είναι static ή animated, οι επιλογές σας για το export θα παραμείνουν ίδιες εκτός
από μία (η οποία είναι υπεύθυνη για να κάνει export τα animations – obviously). Τις υπόλοιπες
επιλογές μπορείτε να τις έχετε όπως στην παρακάτω εικόνα. Μην ξεχάσετε στο Types of File να
επιλέξετε OpenCOLLADA Exporter ώστε να κάνετε export το χαρακτήρα σας ως Collada File
(.dae)

Last Extra Step
Ο export φάκελος μας περιέχει τώρα τον χαρακτήρα μας και τα textures του. Όμως ο χαρακτήρας
ψάχνει τα textures αυτά, όχι μέσα στον ίδιο φάκελο, αλλά με ολόκληρο το path τους (δηλαδή αν
είναι στο Desktop to μοντέλο, μέσα στον φάκελο μας θα ψάχνει τα textures:
C:/Users/UserName/Desktop/Our Export/SomeTexture.jpg). Οπότε οπουδήποτε αλλού έχουμε το
μοντέλο μας, δεν θα μπορέσει το πρόγραμμά σας στο glGA να ενώσει το μοντέλο με τα textures.
Οπότε το τελευταίο βήμα είναι να ανοίξετε το .dae αρχείο σας με κάποιο Editor (χρησιμοποιώ
NotePad++) και να κάνετε την αλλαγή αυτή για όλα τα textures (οι Collada χαρακτήρες είναι xmlbased).
Note: Αυτό έχω παρατηρήσει ότι δεν το κάνει σε όλα τα μοντέλα. Δεν ξέρω τον λόγο αλλά τις
περισσότερες φορές χρειάζεται το βήμα αυτό, οπότε σε κάθε export ανοίξτε το μοντέλο σας με
κάποιο Editor για να σιγουρευτείτε ότι στο <init_from> έχει μόνο το όνομα της εικόνας και όχι το
path μαζί με το όνομα.

Links
Παρακάτω έχουμε Links για το Dropbox όπου υπάρχει ο χαρακτήρας του tutorial στην αρχική
μορφή ως Collada File, στην ενδιάμεση, που είναι αποθηκευμένος ως σκηνή του Maya (mb = Maya
Binary) και τον τελικό exported χαρακτήρα.
Original:
https://www.dropbox.com/home/Characters%20%26%20Models/Maya%20Tutorial
%20Stages/Soldier%20Original
In-Between:
https://www.dropbox.com/home/Characters%20%26%20Models/Maya%20Tutorial
%20Stages/Soldier%20Maya%20Scene
Final:
https://www.dropbox.com/home/Characters%20%26%20Models/Maya%20Tutorial
%20Stages/Soldier%20Final

