RENDER BUZZ

Instrukcja
renderowania scen Cinema4D
przy użyciu usługi RenderBuzz
Wstęp
By rozpocząć korzystanie z usługi RenderBuzz należy mieć zarejestrowane i aktywne konto użytkownika. Umożliwia to przesłanie scen
projektów na dedykowany dysk w chmurze RenderBuzz. Przesłanie sceny jest bezpłatne. By rozpocząć rendering należy mieć zakupioną
odpowiednią pulę Punktów Renderingu i osobiście potwierdzić chęć renderingu każdej ze scen. Proces renderingu wiąże się z
pobieraniem opłaty w formie Punktów Renderingu z konta Użytkownika. Wszystkie czynności związane z zarządzaniem scenami 3d oraz
zakupem Punktów Renderingu należy wykonywać w serwisie RenderBuzz (www.renderbuzz.com) po zalogowaniu na konto.

Jak wgrać scenę Cinema4D do RenderBuzz i rozpocząć rendering?
Dodawanie scen do Twojej usługi RenderBuzz jest maksymalnie uproszczone. Możesz to wykonać na dwa sposoby, w zależności który
uznasz za wygodniejszy:

A - (zalecany) poprzez plugin RenderBuzz, który jest dostępny do pobrania ze strony https://renderbuzz.com/#download
B - (dla zaawansowanych) poprzez załadowanie ręcznie przygotowanej sceny bezpośrednio na serwer RenderBuzz, korzystając
z klienta FTP.

Sposób A
Instalacja pluginu RenderBuzz
1) Pobierz plugin RenderBuzz dla Cinema 4D ze strony https://renderbuzz.com/#download
2) Rozpakuj archiwum ZIP.
3) Skopiuj katalog RenderBuzzUploader do katalogu Plugins programu Cinema 4D np. C:\Program Files\MAXON\CINEMA 4D R19\plugins\.
4) Ponownie uruchom program Cinema 4D.

Przesłanie sceny na serwer RenderBuzz
1) Uruchom wybraną scenę 3D w Cinema 4D.
2) Na górnej belce interfejsu użytkownika wybierz Plugin > RenderBuzzUploader.
3) Podaj dane do swojego konta RenderBuzz.
4) Kliknij przycisk Upload - scena powinna automatycznie załadować się na Twoje konto RenderBuzz. Może to chwilę potrwać.
5) W razie wystąpienia błędu, postępuj zgodnie z instrukcją wyświetlaną przez Plugin.
6) Otwórz przeglądarkę internetową i zaloguj się na swoje konto w RenderBuzz. Następnie wejdź w zakładkę Projekty. Scena 3D dodana
przed chwilą powinna być tam widoczna.
7) Kliknięcie przycisku Dodaj pozwoli Ci skierować dany projekt do renderingu. Postępuj zgodnie z opisami na ekranie.
Stan i bieżące akcje wykonywane przez RenderBuzz na Twojej scenie, będą aktualizowały się na bieżąco w zakładce Zamówienia.

Sposób B
Przygotowanie sceny w Cinema4D:
1) Sprawdź, czy w Twoim projekcie nie ma żadnych brakujących tekstur wybierając menu Edycja> Informacje o projekcie> zakładka
Tekstury (menu Edit> Project Info> tab Textures).
2) Wyeksportuj scenę wraz ze wszystkimi teksturami korzystając z opcji Plik > Eksportuj wraz z teksturami (File > Save project with assets).

3) Tak przygotowany katalog projektu prześlij na serwer RenderBuzz. Zalecamy skorzystanie z klienta FTP (np. FileZilla), przesyłane pliki
nie mogą być skompresowane.

Uwaga
Wewnątrz katalogu projektu powinny znajdować się plik .c4d ze sceną 3D
oraz folder tex w którym bezpośrednio (bez podfolderów) będą
umieszczone wszystkie tekstury, itp. Poprawnie przygotowany katalog z
projektem wygląda następująco:

Projekt
nazwa_projektu/
nazwa_sceny.c4d
tex/
tekstura1.jpg
tekstura2.png
tekstura3.tif

Jak zlecić renderowanie w RenderBuzz?
Po poprawnym przygotowaniu i przesłaniu projektu na serwer
RenderBuzz, jesteś gotowy, by rozpocząć renderowanie.

 Zaloguj się na swoje konto w serwisie RenderBuzz.
‚ Przejdź do zakładki Projekty.
 Zostanie wyświetlona lista Twoich projektów.
UWAGA. Lista będzie pusta jeżeli nie przesłałeś na serwer
żadnego projektu lub jeżeli przesłany projekt ma niepoprawną
strukturę.

„ Klikając w dowolny z projektów dostępnych na liście.
Zostaniesz poproszony o wybranie taryfy oraz zakresu klatek
do renderowania. Jeżeli Twój projekt zawiera więcej niż jedną
scenę .c4d, to będziesz musiał wskazać tę, która ma być
renderowana.

Najczęściej pojawiające się problemy
Ustawienia mogące powodować problemy podczas renderowania
 Przed wysłaniem sceny na serwer upewnij się, że wszystkie nazwy zasobów w scenie jak i w nazwach plików nie posiadają znaków
diakrytycznych (np. polskich ogonków). W przeciwnym wypadku takie zasoby nie załadują się w ogóle.

Dziękujemy!
Dołożyliśmy wszelkich możliwych technicznie starań, by korzystanie z naszego serwisu było maksymalnie proste, wygodne i intuicyjne.
Mamy jednak świadomość, że przy ciągłych zmianach w oprogramowaniu renderującym, coś może zadziałać nie do końca prawidłowo.
Jeśli masz jakiekolwiek spostrzeżenia lub sugestie, znalazłeś błąd lub coś jest nie jasne, prosimy o kontakt na support@renderbuzz.com.
Wierzymy, że korzystanie z naszego serwisu będzie codzienną przyjemnością i przyniesie Ci wymierne korzyści ekonomiczne.

