


Vray

Ps

1

Skp 2
estrutura do curso

4

3

Id

Softwares
Glossário e Atalhos

Diagramação com InDesign
Atalhos e Ferramentas
Referências gráficas

Modelagem com Sketchup
Atalhos e Ferramentas
Atalhos

Renderização com V-Ray
Glossário V-Ray para Sketchup
Configurações
Materiais

Pós-produção com Photoshop
Ferramentas
Atalhos
Janelas de Camadas

8
10

11
14
16

18
20
21

4
6



44

InDesign
Atalhos e Ferramentas

papel couché fosco 90g

zoom in

zoom out

inserir imagem

janela de preferências

ligar e desligar réguas

ajustar à tela

modo de tela cheia

55

ferramenta de página

seleção direta

espaço

linha

tesoura

zoom

mão
Barra de espaço (modo Layout),
Alt (modo Texto) ou Alt + Barra
de espaço (ambos)

seleção
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Helvetica
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Helvetica Neue Lt Std
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Helvetica Neue Lt
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

M sans-serif | sem serifa

M

Helvetica Neue Lt
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Helvetica Neue Lt
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Helvetica Neue Lt
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Helvetica Neue Lt
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Futura Lt Std
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ITC Avant Garde Gothic
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Minion Pro
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Garamond
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Swift
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

InDesign
Referências Gráficas

Tipografia

24pt

A A
A
A Regular | Book A

A A

A A

A Heavy | Black A

Thin Thin italic

Light Light italic

Medium Medium italic

Bold Bold italic

Heavy italic

Regular italic
serif | com serifa

18pt

12pt

10pt

8pt

papel sulfite 90g 7

Linhas
0,25ptsólido

fino - fino

grosso - grosso

triplo

losango branco

tracejado (3 e 2)

tracejado (4 e 4)

tracejado reto

pontilhado japonês

0,5pt

1pt

2pt

3pt

4pt

5pt

6pt

7pt
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Sketchup
Atalhos e Ferramentas

círculo
(Shift) travar no plano atual
(Setas) travar no eixo x, y ou z
Segmentos: especificar número
de segmentos digitando um
número; Raio: especificar raio
digitando um número

mover
(Shift) trava o eixo
(Setas) travar no eixo x, y ou z
(Ctrl) mover com cópia
(*+número) multiplica a cópia
(/+número) multiplica a cópia
dividida na distância total

retângulo
especificar dimensões digitando
comprimento; largura e enter
setas - travar no eixo x, y ou z

arco 2 pontos
Segmentos: especificar número de
segmentos digitando um número
Raio: especificar raio digitando um
número

rotacionar
(Shift) trava o eixo
(Setas) travar no eixo x, y ou z
(Ctrl) rotacionar com cópia
(*+número) multiplica a cópia
(/+número) multiplica a cópia
dividida na distância total

escala
(Ctrl) escala a partir do centro
(Shift) trava ou destrava a proporção

orbitar
(Ctrl) suspende a gravidade
(Shift) habilita o pan zoom

(Shift) alterar o campo de visão

fita métrica
(Setas) travar no eixo x, y ou z
Redimensionar o modelo: medir
a distância, digitar tamanho
pretendido e enter

pintura
(Alt) obter amostra linha

(Shift) travar no eixo atual
(Setas) travar no eixo x, y ou z

8 papel alta alvura 90g 9

zoom extents
centralizar o modelo

borracha
(Ctrl) suavizar aresta
(Shift) ocultar
(Ctrl + Shift) cancela o suavizar aresta

empurrar / puxar
2 cliques - aplica último valor utilizado
(Ctrl) mantém face original

rotate
2 cliques - aplica último valor utilizado
setas - travar no eixo x, y ou z

pan

offset
2 cliques - aplica último valor utilizado

zoom anterior
voltar para a vista anterior

girar
girar a vista a partir de um ponto fixo

plano de seção
(Shift) trava o eixo da seção

selecionar
(Ctrl) adicionar a seleção
(Shift) adicionar ou subtrair a seleção
(Ctrl + Shift) subtrair da seleção
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Sketchup
Atalhos

criar grupo
a partir dos elementos
selecionados

bandeja
ocultar ou mostrar
a bandeja padrão

percorrer
ajuda no posicionamento da câmara
(Scroll) habilita a ferramenta girar

norte
definir o norte no modelo

criar componente
a partir dos elementos selecionados

ocultar o resto do modelo
oculta o restante do modelo,
mantendo só o grupo a ser editado

nota:
para criar qualquer outro atalho
vá em janela > preferências > atalhos

colar no local
cola os elementos copiados
na mesma posição

history on/off
ativa e desativa
o histórico

history settings
abre o painel
de configurações
do histórico

compare
compara as imagens
definidas como A e B

correction control
para fazer correções
de exposição, cores
e curvas.

papel sulfite 90g 11

V-Ray Next
Glossário V-Ray para Sketchup

vfb history
abre a janela de
histórico do vray.

open lens effects
simula os efeitos de
bloom e glare de uma
câmera fotográfica real.

white balance
controla a temperatura
das cores, podendo
deixar a imagem com
tons mais frios ou
quentes.

exposure
pode-se ajustar a
exposição do render
durante ou depois do
render finalizado.
use o highlight burn
para remover as áreas
muito claras.

curves
ajuste os realces,
os tons médios e as
sombras da imagem.

stop
interrompe o
render que
está sendo feito

region render
defina um trecho
do render a ser
renderizado

save all image channels
to separate files
segurando o ícone e
clicando no disquete
duplo, salva-se todos
os canais
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asset editor
painel principal
para configurações

render interativo
renderização em
tempo real

batch render
renderiza as cenas
em sequência

fur
transforma um
grupo simples em
pelos ou grama

mesh clipper
transforma um
grupo simples em
um plano de corte

render
icone padrão
de renderização

viewport render
renderiza na viewport
do sketchup

frame buffer
janela de visualização
do render

export proxy

import proxy

lock camera
trava a camera do
render interativo

viewport
render region

V-Ray Next
Glossário V-Ray para Sketchup

papel opalina 120g 13

enable solid widgets
ativa o uso de faces
para os objetos do v-ray

hide vray utilities
esconde os
objetos do v-ray
da viewport, mas
ainda renderizam.

scene interaction tools
mostra informações de
cenas, materiais e vray
object id. ajusta intensidade
das v-ray lights.

ies
gerada a partir
de um arquivo

esfera
fonte esférica
que emite luz
para todos lados

dome
através de um arquivo
HDRI, cria-se um domo
de iluminação que pode
substituir o enviroment
e o sol

plana
fonte retangular
que emite luz para
um ou dois lados

mesh
transforma
qualquer grupo
simples em uma
fonte luminosaomni

dispersão esférica,
porém controlada

spot
luz cônica pontual
define-se a direção,
abertura e dispersão

remove materials
remove os materiais
do objeto selecionado.

projections
modificam a posição
da textura nos objetos
selecionados de acordo
com a geometria
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Configurações

quality
controla a qualidade da
imagem renderizada alterando
as configurações de raytrace
e global illumination. por
causa do canal de 'denoiser',
não existe a necessidade de
renderizar com uma qualidade
superior a 'medium'.

exposure value (EV)
controla a sensibilidade
da câmera aos níveis de
iluminação da cena.

white balance
controla a temperatura das
cores, podendo deixar a
imagem com tons mais
frios ou quentes.

safe frame
caso haja uma diferença da
proporção escolhida para
renderizar, com a proporção da
tela do computador essa opção
mostra exatamente o que será
renderizado na viewport.

image width/height
define a largura e a altura
da renderização no buffer
de quadro vray.
tamanho mínimo indicado:
2500px no lado menor para
renders finais.

aspect ratio
define a relação proporcional
entre altura e largura da
renderização no vray.

swarm
sistema que permite
renderização compartilhada
com outros computadores que
estejam cabeados na mesma
rede e possuam vray instalado.

load settings
ícone para importar configurações
salvas que alteram toda área de
configurações 'settings' do vray.

material override
especificar uma cor ou um
material a ser usado para
substituir todos os outros
materiais na cena.

papel polen bold 90g 15

hdrisunlight cor sólida

objetivo

cena diurna escolher horário hdri diurno -

hdri noturno environment azul

environment branco

cena noturna desligar sol

- -diagrama

configurações

denoiser
ativa um render element chamado
denoiser que reduz os ruídos da
imagens já renderizada.

environment
especifica uma cor ou um mapa a ser
usado para iluminação/reflexão.

noise limit
define o nível máximo de ruído.
quanto menor o número, maior
a qualidade e o tempo de render.

global illumination
refere-se a luz geral do ambiente.
aí podemos escolher em primary rays
qual método de iluminação do nosso
projeto.

brute force
cálculo mais apurado, porém mais
lento, podendo gerar mais ruídos.

sunlight
controle/liberdade/velocidade;
render externo e interno

hdri
luzes e reflexos mais heterogêneos;
render externo e interno

cor sólida
luz homogênea e sombras difusas /
velocidade; diagramas e colagens

irradiance map
calculo mais simples e rápido, com
baixo ruído, porém pode-se perder
alguns detalhes.

advanced camera parameters
pode-se ajustar padrões de fotografia
como o 'iso' (sensibilidade do filme),
'f number' (abertura da lente) e 'shutter
speed' (velocidade do disparo).
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Materiais

diffuse
é a forma como vemos o material,
pode ser uma textura ou uma
cor. Sempre que há uma textura,
essa se sobrepõe à cor.

reflection glossiness
especifica a nitidez das reflexões,
ou seja, material polido ou fosco.
Valor de 1,0: reflexão perfeita
semelhante a um espelho
Valores mais baixos: produzem
reflexos menos nítidos.

reflection IOR
quanto maior o valor, mais o
material vai refletir por igual,
independente do ângulo de visão.

fog color
especifica a cor que um material
translucido terá. Através do
fog mutiplier controla-se a
intensidade e simula objetos
mais grossos e mais finos.

IOR
especifica o índice de refração
para o material, que indica o
desvio da luz ao atravessar a
superfície.
Cada material possuí seu nível:
água = 1.33 | vidro = 1.52

botões
em create asset você tem uma lista de itens do
v-ray agrupados por categoria e adicionar esses
itens a sua cena. em import asset você pode
importar esses itens que por sua vez podem ser
salvos em save asset to file.
com o purge unused assets você elimina
elementos que não estão em uso.

bump
simula, através de um mapa,
as nuances de profundidade
de um material.
Bump Map: mapa em preto
e branco
Normal Map: mapa azulado

displacement
cria, através de um mapa
preto e branco, profundidade
de um material. atrasa muito
o tempo de render.

papel alta alvura 90g 17

material

não metálico imagem / cor preto / branco

preto / branco preto / branco

on

on

metálico preto

preto

pretocor off

pretotransparentes

diffuse reflection refractionfresnel

reflection color
é a intensidade e cor da reflexão.
Cor preta: sem reflexão
Cor branca: com reflexão
Tons de cinza: reflexão variável
Mapa preto e branco: superfície com
áreas mais reflexivas do que outras.

fresnel
é como o material se comporta
quando reflete luz. quando ativo, a
força da reflexão depende do ângulo
de visão da superfície; quando inativo,
reflete por igual independente do
ângulo de visão, como um espelho.

refraction
é a característica que permite que a
luz passe por determinado material.

refraction glossiness
especifica a nitidez das refrações,
ou seja, material cristalino ou turvo.
Valor de 1,0: refração perfeita
semelhante à de um vidro
transparente. valores mais baixos
produzem efeitos menos nítidos.

refraction color
determina o quanto o material será
translúcido.

bitmap
inserir imagem

edges
arrendodar cantos dos materiais

tiles
mapa de grid editável

temperature
inserir temperatura de cor

noise
mapa de ruídos

mix
mesclar dois mapas

color correction
editor de imagem

can be overriden
pode-se desativar para que, quando
o 'material override' esteja ativo,
determinado material ignore a função
e volte a aparecer normalmente.
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Photoshop
Ferramentas

papel couché fosco 90g 1919

zoom

trocar cor frente/fundo
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Photoshop
Atalhos

Modos de Mesclagem

zoom in

transformação

preencher

nova camada

zoom out

inverter cores

desselecionar

selecionar tudo

camada via cópia

agrupar camadas

ligar e desligar
réguas

tamanho da imagem

selecionar novamente

camada por recorte

inverter seleção

papel polen bold 90g

ajustar à tela

janela de preferências
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Photoshop
Janela de camadas

Máscaras

visualização

opacidade

preenchimento

camada

vincular
camadas estilos de

camada

grupo
nova camada

excluir

camadas
de ajuste

máscara

camadas dentro do grupo

camadas fora do grupo
e ligadas

máscara aplicada
à camada

máscara aplicada
ao grupo

máscara aplicada
à camada de ajuste
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