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คุณสมบัติโปรแกรม สรางงาน 3มิติ -คาราราเบสิก 2
โปรแกรม มีคุณสมบัติสรางงานภาพเสมือนจริงแบบ 3มิติ และมีวัตถุ 3มิติ, ฉากสําเร็จ พรอมใช
สําหรับการเริ่มตนทํางานที่งายขึ้น หรือเพื่อการเรียนรูว ิธีปรับแตงเพิ่มเติม โดยมีไฟลงานสรางสําเร็จ
พรอมเริ่มงานใหม หรือเพื่อปรับแกไขใหมไดตามตองการ เชน งานผิววัสดุ, สรางการเชื่อมหมุนเคลื่อนไหว, รูปแบบแสงพิเศษ ที่สรางสําเร็จใหเรียกมาใชงานไดอยางรวดเร็ว หรือ หากตองการ
สรางใหมทุกสิ่ง ตั้งแตเริ่มตนก็สามารถสรางไดสําหรับผูชํานาญการใชแลว เพื่อสรางงาน 3มิติสําหรับ
ภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว, วัตถุหมุนอิสระสําหรับเว็บ, ดวยเครื่องมือของโปรแกรมที่ออกแบบหนาตาง
การสรางงานที่ล้ําสําหรับโลกอนาคต เพื่อใหเกิดความงายสําหรับการคาดเดาสําหรับผูศึกษาใหม และ
สําหรับมืออาชีพที่พอใจ การแสดงผลของแสง การสรางผิวขั้นสูง เพื่อสรางผลงาน เปนภาพสราง
ความรูสึกเสมือนเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
“คารารา เบสิก2” สามารถติดตั้งกับระบบปฏิบัติการสําหรับ Win98, WinXP, Win7, Mac.
ออกแบบมาอยางพิเศษ สําหรับผูมีทักษะดานการคํานวณที่ตองการความแมนยํา และสําหรับผูมีทักษะ
ดานศิลปะที่ตองการความอิสระ สามารถเลือกวิธีสรางงาน 3มิติตามความถนัด เพื่องานออกแบบผลิต
ภัณท งานออกแบบบรรจุภัณท, งานสําหรับความบันเทิง, งานสรางภาพประกอบเพื่อเสริมการบรรยาย,
งานเพื่อเว็บมาสเตอร, งานสรางภาพประกอบสื่อการสอนและการขาย, งานสรางวัตถุใหมๆดาน 3มิติ
เพื่อการนําไปปรับแกโดยโปรแกรมอื่นๆ หรือนําแฟมงานไปใชรวมกับคารารารุนโปรเวอรชั่น รองรับการ
สงออกไฟลพิเศษของวัตถุ 3มิติ เพื่อการเขียนโปรแกรมสําหรับผูพัฒนาเว็บไซด หรือแมแตรูปแบบเพื่อ
งานอุตสาหกรรมสําหรับสํารวจการตลาด

คุณสมบัติภาพรวม แบงเปนหมวดตางๆ ไดดังตอไปนี้
การสรางวัตถุ 3มิติใหมตามตองการ
 สรางวัตถุ ทรงเรขาคณิตอิสระ และปรับรูปแบบวัตถุ (Promitives)
 สรางวัตถุโดยการกําหนดคาตามแกน (XYZ)
 สรางวัตถุจากการผสมกอน (เหมือนการปนดิน) -Metaball
 สรางวัตถุ อิสระขึ้นรูปรอบดาน (Spline)
 สรางวัตถุเฉพาะประเภท เชนหมอก ไฟ และอื่นๆ เปนตน
 สรางตัวอักษร และแกรูปแบบตางๆ (Text )
 สรางวัตถุดวย ฟงคช่น
ั คณิตศาสตร (Formula)
 วัตถุสําเร็จพรอมใชถูกตองลิขสิทธิ์ และปรับแกไขใหม เปนลิขสิทธิ์ของทานได
เครื่องมือแกไขพิเศษ
 ปรับแกวัตถุที่สรางเส็จแลว ใหเปลี่ยนรูปแบบพิเศษขึ้นอีก
 สรางวัตถุ เพื่อใหเกิดการเคลื่อนไหว ดวยการกําหนดคาคําสั่ง
เครื่องมือ สําหรับการสรางผิววัตถุ
 สามารถสรางผิววัตถุ โดยการสรางขึ้นเอง และปรับคาเพื่อผิวแบบใหมๆ ตามตองการ
 นําเขาภาพมาเปนผิวติดวัตถุที่สรางขึ้น ทั้งแบบปดทับรอบ หรือกําหนดเฉพาะพื้นที่
 สรางผิววัตถุที่แตกตางคุณสมบัติ แบบทับซอนกัน เพื่อความเหมาะสมกับลักษณะตางๆ ของ
ชนิดวัตถุนั้นๆ
 ผิววัตถุสําเร็จ พรอมใช และสามารถปรับแกไขได เพื่อความเขาใจที่งายขึ้น ตอการเรียนรูวิธีการ
ปรับคาตางๆ ในการสรางผิวงานอื่นๆขึ้นมาใหม
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การสราง ภูมิสถาปตย –แสดงภาพดวยวิธีธรรมชาติ
 สรางตนไมใหม, ปรับลักษณะ, ขนาดตน, เปลียนผิวและใบ, และมีสายพันธุไมใหเลือกสําเร็จ
 สรางภูเขา และสามารถกําหนดผิวตามความสูง จําลองการแสดงผิวดวยวิธีธรรมชาติ
 สรางทองฟาจําลองสภาพอากาศ กําหนดรูปแบบ เมฆ - หมอก -ดวงอาทิตย –พระจันทร แบบ
ธรรมชาติ
จําลองแสงสวาง
 แสงธรรมชาติกระจายแสงทั่วเทาๆกัน แทนแสงพระอาทิตย หรือแสงสภาพแวดลอมธรรมชาติ
 แสงพระอาทิตย สามารถปรับทิศทางของแสงใหเกิดเงา ไปตามตําแหนงดวงอาทิตย
 แสงสวางเฉพาะจุด (Spot) โดยกําหนดมุมกระทบ และสะทอนแสงตามวิธีธรรมชาติ
 แสงสวางแบบกระจายเฉพาะพื้นที่ เชน แสงสวางสําหรับหอง สะทอนตามธรรมชาติ
 แสงสะทอนพิเศษเพื่อการแสดงอารมณพิเศษ เชน สะทอนเลนซ, สะทอนหนาหลอด เปนตน
 การปรับคาแสงโดยการใสคาตัวเลข ตามหลักสากล เชน ความยาวแสง,ขอบเงา เขม-บางตาม
ธรรมชาติ
 มีการจัดแสงสําเร็จพรอมใช และปรับแกไขได เชน แสงเพื่อวางวัตถุใหมๆ , รูปแบบสําเร็จของ
แสงพิเศษๆ
การสรางมุมมองผานกลอง เพื่อสงออกผลงานตามที่เห็น
 กลองแทนสายตา ดึงภาพมาใกล ไกล ปรับหนาเลนซกลองไดหลายขนาด
 กลองแสดงภาพแนวทรง เพื่อการตรวจผลงานแบบแนวแถว หรือมุมภาพแปลกๆ
สรางภาพเคลื่อนไหว
 กําหนดภาพเคลื่อนไหวตามแฟรม และเครื่องมือปรับแกเสริม การเคลื่อนไหวใหรูสึกแปลก,เปน
ธรรมชาติ
 กําหนดจุดหมุนของวัตถุ จุดเชื่อมตอสําหรับเพื่อการเคลื่อนไหว
 การกําหนดคาตัวเลขเพื่อสรางพฤติกรรมตางๆของวัตถุ เพื่อการเคลือ
่ นไหวที่งายขึ้น
 สามารถแกภาพเคลื่อนไหวจากกระดานภาพรวม (Storyboarding) เมื่อแกไขภาพใด ภาพหนึ่ง
จะแกตําแหนงภาพกอนหนาและภาพตอไปแบบตอเนื่อง เพื่อใหไดภาพตามแบบที่คิดมา กอน
การสรางผลงาน
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รูปแบบ การสงออกขอมูลนําไปใชงาน
 ภาพเคลื่อนไหว
 ภาพนิ่ง
 เพื่อเว็บมาสเตอรเขียน โปรแกรมควบคุมวัตถุ
หมุนโดยอิสระ บนบราวเซอร
การนําเขาแฟมขอมูล
 3DS
 DXF
 infini-D
 Adobe Illustrator
 AVI Movies -WIN
 BMP -WIN
 GIF
 JPEG
 PICT -MAC
 PNG
การสงออกแฟมขอมูล
 3DS
 DXF
 Animation GIF
 AVI Movie -WIN
 BMP - WIN
 GIF
 JPEG
 PICT - MAC
 Quick Time Movies
 VET
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