Disseny i modelació en 3D d’un habitacle en el jaciment ibèric d’Els Vilars.
CAPÍTOL 1. JACIMENT IBÈRIC D'ELS VILARS

L'ocupació continuada del poblat fortificat durant més de quatre-cents anys el converteix
en un lloc privilegiat per a observar i conèixer les transformacions i els canvis experimentats
per la població en les seves condicions de vida, les innovacions tecnològiques, els costums i
les creences. Els Vilars constitueix un jaciment clau i és l'únic a Catalunya en curs
d'excavació on aquesta etapa, el segle VI, pot ésser estudiada sistemàticament. A la segona
meitat del segle III a. de la n. e., els ilergets apareixen com el poble preromà més singular i
poderós de tot el nord-est de la Península Ibèrica [VIL00].
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CAPÍTOL 2.

LA INFOGRAFIA I EXEMPLES

En aquest projecte s’utilitza la infografia, per tant, em de saber què és, en que consisteix i
on són els límits del què es pot fer amb aquesta tècnica. Per poder entendre-ho millor s’ha
fet un petit recull d’exemples mundialment coneguts i d’altres que no en són tant, però que
tenen el mateix valor, que són els projectes antecessors a aquest realitzats a GRIHO, on s’ha
aplicat aquesta tècnica.

2.1.

Història de la infografia

El mot de “infografia” prové de l’anglès informational graphics; sabent això, podem fer-nos
una idea millor sobre que significa, doncs és la tècnica de creació d’imatges de síntesi i de
representació gràfiques mitjançant la utilització directa de l’ordinador. La infografia és molt
útil per presentar la informació que és complicada, o si més no enrevessada d’entendre a
través simplement d’un text.
Els inicis els podem buscar en el propi origen de l’ordinador quan, mitjançant impressores,
es van crear els primers dibuixos en blanc i negre; però el primer pilar fonamental de l’inici
de la infografia data de 1951, on a la universitat de Cambridge, per primera vegada es va
connectar un ordinador a una pantalla CRT6; la finalitat fou agilitzar la interacció amb
l’usuari.
En aquesta època apareix el primer llapis òptic, que donava una llibertat a l’usuari
desconeguda fins el moment, així doncs, la possibilitat d’interactuar passava pel teclat. IBM
i la GM varen crear, al 1969, el DAC-1, que pretenia crear un dibuix en 3D a partir de
l’entrada d’unes coordenades en l’ordinador.
Ivan Sutherland, considerat un dels principals artífex dels sistemes visuals interactius, va
realitzar un programa que va permetre guardar els dibuixos denominat Sketchpad, aquest
programa va obrir una nova via en la utilització dels ordinadors gràfics.
Precisament un estudiant del professor Sutherland, Edwin Catmull, va reproduir el
moviment d’una mà en una animació, la creació de la primera pel·lícula en ordinador estava
pròxima. El fet que cadenes com la CBS comencessin a utilitzar animacions per ordinador
va afavorir l’ambient per a desenvolupar nous programes que combinaven l’ús del hardware
y el software, com ANIMAC, ANIMATE i CAESAR.

6

CRT. Pantalla que funciona mitjançant un tub de raigs catòdics.
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Fig. 10: Programa CAESAR

Henri Gouraud va crear un important algoritme que va permetre representar les superfícies
corbes amb una major suavitat, acabant amb l’odiós efecte conegut com “dents de serra”, a
través de la interpolació de color entre polígons.
Amb l’aplicació del primer microprocessador, al 1972, es llença el primer videojoc de
màquina, el Pong.
A l’any 1974, l’empresa Triple I desenvolupa sistemes de filmació per a pel·lícules fetes per
ordinador. El primer curtmetratge per ordinador es va realitzar a Canadà i es va anomenar
Hunger, simulava dibuixos animats.
Al 1979, s’aplica la infografia a les incursions de l’home o de les seves màquines a l’espai,
James Blinn va treballar l’animació del vol del Voyager I.
Amb la creació dels primers ordinadors personals, van aparèixer els primers programes de
dibuix orientats a usuaris sense gaire experiència. Quan el hardware va augmentar la seva
potència, es van anar perfeccionant progressivament els programes de modelació, animació i
renderitzat en tres dimensions.
Durant els anys 80 i 90, l’explotació cinematogràfica de les imatges generades per
ordinador, experimenta un progressiu i extraordinari creixement, començant amb
pel·lícules tant populars com Tron, Star-Trek II: La ira de Khan (1982), The Abyss (1989),
Parc Juràssic (1993), Men in Black (1997), Hormigaz (1998), Toy Story i The Matrix
(1999), Harry Potter (2001), Bichos i Shrek I (2001), la trilogia del Señor de los Anillos
(2001, 2002 i 2003) Buscando a Nemo i Pirates of the Caribbean: Curse of the black Pearl
(2003), The Polar Express, Shrek II i Los increibles (2004), Cars i 300 (2006), Pirates of the
Caribbean: At world’s end i Ratatouille (2007), Avatar (2009), Alicia en el país de las
maravillas (2010), entre d’altres.
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Fig. 11: Imatge pel·lícula Ratatoullie i Avatar

Actualment, podem afirmar que un infografista ha de ser com un periodista, que ha
d’explicar la noticia de la manera més clara, concisa i directa. La informació s’ha de
transmetre mitjançant dibuixos o animacions. S’ha d’intentar obtenir seqüències, gràfics o
imatges impactants i també ser creatiu perquè així sigui més fàcil obtenir l’objectiu desitjat,
que passa en primer lloc per a despertar la curiositat humana innata i en segon lloc en fer
entendre de manera gairebé immediata el missatge que volem fer arribar. Com més
atractiva sigui la presentació i majors estímuls cerebrals s’infonguin en la ment del usuari,
més durader li serà el record de la informació.
La infografia pot ajudar a facilitar la comprensió d’una època com és el cas del present
projecte, a través de metàfores il·lustrades que sedueixin a la persona que ho visualitzi. És
important, també, tenir clar quines són les coses més importants que s’han de destacar,
doncs un perfeccionament excessiu de tots els objectes podria portar a fer perdre l’interès
pel que fa a l’autèntic contingut d’un projecte, i atreure-la en detalls elaborats però sense
contingut, els detalls no aporten coneixements.

2.2.

Exemples infogràfics

El nom de patrimoni històric virtual l’assignem a les reconstruccions del patrimoni històric
amb l’ús de la infografia. Aquestes reconstruccions poden utilitzar-se en molts camps
diferents, com per exemple en l’industrial o el científic, per fer simulacions o investigacions
de comportaments. També es pot utilitzar com instrument divulgatiu, ja sigui en museus,
sales d’exposicions, fires, congressos, biblioteques, Internet, etc.
Totes les presentacions poden ser emmagatzemades digitalment i reproduir-se en DVDs,
CD-Rom i dispositius d’emmagatzematge massiu, entre altres.
Gràcies a aquestes noves tecnologies el patrimoni històric cultural es pot difondre més
fàcilment en molts medis i de manera més didàctica i divertida, ja que es poden incloure
moltes animacions les què permeten aprendre i assolir millor el contingut d’allò que s’està
visualitzant.
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2.2.1. Studium. L’Antic Estudi General de Lleida (segles XV-XVI)
Aquest projecte sorgí amb motiu de la celebració del 700 Aniversari de la Universitat de
Lleida, el dia 1 d'abril de 1997. Doncs fou Lleida on s’establí el primer centre
d’ensenyament superior de Catalunya i de l’antiga Corona d’Aragó.
Un dels objectius principals d'aquest projecte fou pretendre aportar a la Universitat de
Lleida, dins dels actes institucionals que es van celebrar, el record de com eren els seus
orígens en un moment particularment important com és aquest 700 aniversari.
La Universitat de Lleida va ser fundada per Jaume II per privilegi reial de l’1 de sembre de
1300. Fou, evidentment, tot un procés el que portà a aquesta fundació doncs les primeres
notícies daten del 1293, quant els paers i els prohoms de la ciutat, reunits en Consell
General, van acordar sol·licitar al rei la concessió d’un Estudi.
Fou després, en l’1 d’abril del 1297, quan el papa Bonifaci VIII va concedir una butlla on
lloava el propòsit del rei de crear dita institució i decretava que un cop fundada gaudís dels
mateixos privilegis i indulgències que fins aleshores la Santa Seu havia concedit a l’Estudi
General de Llenguadoc.
Amb el permís del Papa, el rei Jaume II el Just, passats tres anys va atorgar el privilegi
fundacional amb caràcter exclusiu de les terres d’Aragó, doncs finalment s’havia aconseguit
convertir la ciutat de Lleida en el primer centre de contacte i difusió de les idees i dels
avenços tècnics de la Corona d’Aragó.

Fig. 12: Una de les pantalles del projecte Studium
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Aquest projecte aporta un CD-Rom interactiu, on es mostra mitjançant les tècniques de la
realitat virtual, infografia, diferents imatges i vídeos 3Ds de com seria la ciutat medieval de
Lleida als segles XV-XVI, baixa Edat Mitjana.
L'objectiu d'aquest CD ha estat permetre la visita guiada pel barri universitari, visitar les
Escoles Majors, la casa d'Onofre Cerveró, l'església de Sant Martí, un hostal, una casa
particular i caminar pel barri, amb la possibilitat de tenir accés a una combinació
d'informació escrita, vídeo, só i gràfics articulant, tot plegat, una enciclopèdia d'informació
sobre gràfics, documents i texts referents a l'Estudi General. Un altre aspecte fonamental és
la possibilitat de consultar altres continguts complementaris: l'Estudi General i el seu
temps, els altres Estudis Generals a Europa, la vida a l'època medieval...; elements que
permetran tenir una idea aproximada de com seria l'època que estem tractant.
Es va formar un equip humà capaç de poder realitzar projectes complexes en gràfics en 3
dimensions, útil per qualsevulla de les línies de recerca de la UdL. L'equip responsable del
projecte ha complit amb el compromís de presentar un producte atractiu, mirant que
l'usuari pugui trobar-se realment dins de l'Estudi General i de la ciutat de Lleida dels segles
XV i XVI.
És en aquest marc on volem incloure aquest projecte com una de les activitats més
emblemàtiques. El present projecte, per tant, se sol·licita en base a les tres finalitats bàsiques
següents:
•

•
•

Commemorar l'esdeveniment històric dels 700 anys de la Universitat de Lleida,
com a primer centre universitari de Catalunya, reforçant el caràcter simbòlic del fet
davant la ciutadania, i recordant la posició avançada, des del punt de vista de la
creació cultural de Catalunya, ja a finals del segle XIII.
Difondre la Universitat de Lleida per a tots els àmbits acadèmics, socials, econòmics
i institucionals.
Potenciar els àmbits de recerca i docència mitjançant l'impuls a les diferents
activitats que, en aquest sentit, promocionin tot allò que impliqui la
interdisciplinarietat. En aquest cas, el treball conjunt de professors i estudiants
d'història medieval i del Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial.

2.2.2. Montsuar
El projecte Montsuar preten la reconstrucció virtual en tres dimensions de la ciutat de
Lleida durant el segle XV. Aquest treball parteix d'una tasca cartogràfica, històrica i
d'implementació en 3D i en entorns virtual ja realitzada, en part, al projecte Studium.
La realització del projecte Montsuar, de reconstrucció virtual de la ciutat de Lleida durant el
segle XV, preten desenvolupar una base infogràfica que pugui recollir i sistematitzar
qualsevulla informació històrica que pugui representar-se gràficament.
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Fig. 13: Imatges del projecte Montuar (web GRIHO7)

2.2.3. Els escacs i el cavaller
Aquest projecte consisteix en el desenvolupament d’un CD-Rom interactiu, basat en
l’exposició Els Escacs i el Cavaller: Un viatge en el temps i l’espai, del museu Diocesà i
Comarcal. En aquesta exposició, que era itinerant, arran de la troballa a Àger d’un joc
d’escacs d’origen Islàmic, s’explica la història del joc d’escacs, des dels seus orígens fins a
l’actualitat, passant per totes les cultures que al llarg del temps han tingut un paper
remarcable en l’evolució del joc.
Al CD-Rom interactiu, a l’inici es mostra un marc fix amb icones sobre l’exposició, el vídeo
del Museu i la presentació sobre les quals s’accedirà als continguts temàtics de cada apartat
com: els orígens de la llegenda, l’Al-Andalus, els temps de renaixença, el tresor Fatimí,
també, es pot observar una filmació de Lleida que porta per nom Claus de la història d’una
col·lecció centenària, entre d’altres.

Fig. 14: Imatges del projecte Els escacs i el cavaller (web GRIHO)

Els escacs van arribar a Catalunya mitjançant Arnau Mir de Tost (?-1072), qui fou un dels
principals actors de la reconquesta cristiana de la Catalunya musulmana. La forma de jugar
als escacs des que entraren a la península al segle IX d.C. no ha variat gaire. Això és deu a la
total assimilació que es feu de la manera de jugar dels Àrabs.
Les peces d’escacs de cristall de roca àrabs trobades a la col·legiata de Sant Pere d’Àger, base
d’aquest projecte, són originàries del període Fatimí d’art Islàmic, una dinastia Islàmica que
7

Web GRIHO. http://griho2.udl.cat/catala/index.html
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regnarà a Egipte durant dos segles, del 966 al 1171 d.C. Aquesta família, d’orígens obscurs i
misteriosos va convertir el Caire el principal centre intel·lectual artístic i econòmic de
l’islam.
És a través d’aquestes peces que s’ha descobert la importància del joc d’escacs, ja que jugarhi era considerat un art de viure i s’ensenyava als joves de la cort al mateix temps que el llatí
i l’art dels torneigs. El joc era un model de comportament pels cavallers.

2.2.4. Vilars 2000
Els treballs d’investigació en els Vilars, sorgeixen a partir del descobriment realitzat a prop
d’Arbeca (Les Garrigues), de les restes d’un poblat Íber fortificat.
L’objectiu global del Vilars 2000 és oferir a la societat del segle XXI i al futur una fortalesa
ilergeta excavada, restaurada, parcialment reconstruïda i ambientada, un monument
visitable, dotat dels serveis necessaris per fer d’ell una realitat social i cultural viva i un
projecte d’investigació actiu vinculat a la Universitat de Lleida (UdL). De la mateixa
manera, ha de constituir un motor de dinamització econòmica i cultural per a les
comarques occidentals de Catalunya, i així es converteix en una referència obligada del
turisme cultural en la nostra terra i en un punt de recolzament bàsic de la ensenyança i la
difusió de la nostra història.
Els models virtuals en 3D de la fortalesa constitueixen els productes més avançats del
projecte de Vilars.

Fig. 15: Vista General de Vilars [VIL00]

La creació del model de la fortalesa d’Arbeca es va realitzar amb l’objectiu clar d’aportar un
suport visual pels continguts sorgits de la investigació del jaciment. Per això es va prioritzar
la comprensió general de la fortalesa i els seu entorn a la presentació esqüeta de les restes
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exhumades. La intervenció en el jaciment encara està oberta i no es considera aquesta versió
com a definitiva.
El projecte de Vilars 2000 gira al voltant de tres eixos principals:
•

La reconstrucció de la fortalesa va realitzar-se de forma escrupolosa amb la seva evolució
diacrònica: amb 4 models diferents que corresponen a les quatre fases: Vilars 0, I, II, III
i IV. Es va iniciar aquesta serie de models amb un vídeo.

•

La reconstrucció de la paleotopografia8 que es va dur a terme centrada en l’àrea
d’explotació immediata del jaciment, ja que la investigació actual no permet
reconstruccions de més radi.

•

La reconstrucció de l’entorn, va faltar intervencions concretes d’ús immediat,
d’habitants de Vilars, per això aquest aspecte va constituir la part més comprometedora
pels investigadors a l’hora de situar els diferents elements apareguts.

No obstant això, la informació existent va permetre restituir els tipus de cultiu
desenvolupats, la cabanya animal existent i els recursos cinegètics, minerals i forestals
explotats. Un cúmul d’informació, al qual va resultar impossible renunciar.
Més informació a www.vilars2000.com

2.2.5. Fustes
Amb aquest treball es va realitzar una nova aportació a la revolució tecnològica-visual,
mitjançant la creació de Fustes, una sèrie d’animació on es mostra un mon on tots els
seus elements i personatges fets de fusta (d’aquí el nom del projecte) estan generats
tridimensionalment, 3D.
Es dirigeix al públic infantil, treballant els conceptes que ja formen part de la seva
formació escolar, però tractats d’una manera més lúdica.
L’objectiu és el de fer una sèrie llarga de peces per a televisió, d’uns 20-25 minuts en
què es proposen temes molt específics i tractats amb un llenguatge ajustat a l’edat.
Els mòduls que es contemplen, en principi, són: jocs de lògica i matemàtiques; un circ;
com funciona un objecte senzill; la música; forma i color; ecologia, faules i civisme; i,
finalment, esports:
•

Jocs de lògica i matemàtiques

Un mag amb barret de copa fa jocs de mans en un escenari on intervenen curiositats i

8

De paleo, forma prefixada del mot grec palaiós, que significa vell o antic, i de topografia, tècnica que té per
objecte determinar la forma i les dimensions d’un terreny o lloc de la superfície terrestre per a representar-lo
gràficament sobre un paper amb totes les seves particularitats.

22

Disseny i modelació en 3D d’un habitacle en el jaciment ibèric d’Els Vilars.
CAPÍTOL 2. LA INFOGRAFIA I LES SEVES APLICACIONS EN EL PATRIMONI HISTÒRIC

conceptes de lògica i matemàtiques. Seria desitjable trobar un joc de final impossible,
com per exemple la duplicació de grans de blat en un tauler d’escacs.
•

Un circ

En un magnífic circ, una troupe de malabaristes mostren els principis de la física:
mecànica, moviment... Amb objectes i amb el propi cos.
•

Com funciona un objecte senzill

En una ciutat gòtica plena de calaixos ben ordenats, un professor amb espasmes ensenya
un dels milions d’objectes que té emmagatzemats. Pot fer-se petit per entrar dins dels
objectes que ensenya.
•

La música

Un jukebox amb músics que es disfressen i un/a presentador/a que comenta aspectes de
la música en un escenari que va variant en funció d’allò que s’explica: les notes, els
instruments, els gèneres...
•

Forma i color: els personatges canviants

Un món basat en el cercle, el triangle i el quadrat. Tot l’entorn dels personatges és
construït amb figures pures. Els personatges –un amb cap quadrat, un altre amb cap
rodó i el tercer amb el cap de piràmide– expliquen els conceptes relacionats amb les
formes i els colors. Són personatges esbojarrats que fan les coses amb molt ritme, ja que
els conceptes seran sempre molt senzills i es tractarà de repetir-los moltes vegades de
manera diferent.
•

Ecologia, faules, civisme...

Amb la fórmula de contes curts, sempre que sigui possible clàssics i tradicionals, es
mostraran qüestions relatives al comportament de l’individu en relació amb el seu
entorn, tant social com natural. Utilitzarem les narracions clàssiques també per oferir un
suport a la conservació d’aquest material.
•

Esports

Una parella d’esportistes expliquen els aspectes més significatius d’un joc o un esport. En
un espai sense cap objecte s’hi construeix la pista de joc per tal de veure només els elements
essencials. Després, des de diferents punts de vista sobre el terreny construït, veurem alguns
moments significatius del joc.

Fig. 16: Imatges FUSTES (web GRIHO)
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2.2.6. Neixement de la Generalitat de Catalunya
És en la mateixa Cervera on varen succeir els esdeveniments polítics, socials, bèl·lics,
financers i fins i tot fiscals que van fer néixer la Generalitat de Catalunya, en els seus inicis
anomenada Diputació del General de Catalunya. Aquest projecte ens mostra aquest
naixement en el seu precís marc fiscal, financer i polític.
Això es duu a terme amb dues reproduccions amb 3D, la primera de la vila de Cervera a
l’Edat Mitjana, i la segona de la sala on es va celebrar les Corts del 1359 de Cervera.
En la reproducció de la Cervera medieval, es preten visualitzar el marc físic de la ciutat de
Cervera tot presentant la seva situació i distribució mitjançant un passeig virtual. En el
recorregut es poden observar els monuments més importants de l’època com el castell, el
convent, les diferents esglésies, les cases i els corrals.

Fig. 17: Cervera i sala de les Corts

En la representació de la sala on es va celebrar les Corts del 1359 de Cervera, es reprodueix
un fet clau d’aquella època, el naixement de la Generalitat de Catalunya. En el vídeo que
s’adjunta al projecte, es pot veure el rei Pere fent el seu discurs en català antic i tots els altres
nobles i representants dels alts estaments de la celebració escoltant el seu missatge.
La finalitat d’aquest projecte és la de copsar la situació històrica i física de Cervera en el
moment de la celebració de les Corts de 1359 i, així, fer molt més àgil la comprensió i la
divulgació d’esdeveniments que fins al moment quedaven reservats als historiadors. S’aplica
així, un cop més, la infografia com a branca de la informàtica, a la consecució de projectes
fortament entroncats a la docència i a la cultura del país.

2.2.7. Realitat Augmentada i sensible a la localització
La finalitat d'aquest projecte és la realització del disseny i la implementació d'una aplicació
que faci automàticament la utilització de la Realitat Augmentada, durant la visita al
jaciment arqueològic de Els Vilars (Arbeca, Lleida). El prototip ha de ser adaptatiu i
sensible a la localització per, fer més amena la visita i assolir la interacció de l'usuari de
forma directa amb el dispositiu.
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Al prototip es descriu, de forma visual, com va ser l'evolució de la fortalesa al llarg del
temps, podent-se visionar cadascuna de les seves fases. Mostra també, com vivien els
habitants de la fortalesa i l'estructura de la societat.

Fig. 18: Imatge del projecte Realitat Augmentada

La complexitat dels termes i del llenguatge emprat en el prototip pot variar depenent el
perfil que triï l'usuari, també es pot escollir l'idioma; d'aquesta manera el prototip s'adapta
a l'usuari facilitant la lectura i comprensió i evitant que aquest es desconnecti, com pogués
passar amb les visites guiades convencionals. A més, no hi ha pautes marcades, l'usuari va al
seu ritme i decideix si alguna cosa ho vol tornar a visionar o consultar o ja en té suficient,
amb l'avantatge que això suposa de no haver d'esperar que una guia turística, per exemple,
acabi l'explicació.
La idea de fer la visita amb un dispositiu de pantalla tàctil és molt atractiva i innovadora i
els usuaris sempre estan predisposats a provar noves tecnologies i aplicacions, per la qual
cosa els resulta més agradable interactuar amb el dispositiu que fer una visita convencional.
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EINES DE SOFTWARE UTILITZADES

Per poder arribar al resultat final, és a dir, a la visualització de l’animació de l’habitacle
ibèric del jaciment dels Vilars d’Arbeca, ha estat necessari emprar més d’una aplicació de
software a conseqüència de la complexitat del projecte.
Pel retoc de les imatges i la creació de textures s’ha utilitzat el Photoshop. Pel tractament
virtual de la casa, els objectes de l’interior i exterior s’ha emprat el 3ds Max. Pel muntatge
de so, adjuntar capes i altres tasques de post-producció s’ha utilitzat l’After Effects i l’Adobe
Premier.

3.1.

3D Studio Max 10

Des que Autodesk va llençar al mercat el 3ds a l’any 1990, la seva evolució ha estat
vertiginosa fins a convertir-se amb allò que és avui, un dels millors software de creació
digital tant per les seves amples possibilitats com pel seu fàcil funcionament. La primera
versió era per a DOS i les seves possibilitats semblen avui en dia ridícules, però en aquell
moment era tot un assoliment.
Els àmbits d’ús del 3ds han anat augmentant mitjançant la introducció de millores i
plugins9 en cada nova versió. Amb el 3ds max es poden crear models en 3d de qualitat
professional, imatges fixes realistes i animacions amb qualitat de cinema.
Les aplicacions 3ds i les eines de disseny gràfic donen una manera molt sofisticada i
controlada de crear imatges. Les aplicacions 3ds s’utilitzen en la creació de vídeo-jocs,
pel·lícules, publicitat i disseny industrial, entre molts altres camps.
El 3ds max utilitza les eines Script10 i la potència SDK11 necessària per al desenvolupament
de grans produccions cinematogràfiques. Les imatges 3ds són utilitzades per generar una
gran varietat d’efectes visuals, realitzar seguiments, crear escenaris digitals, realitzar
animacions de personatges, escenes de batalla i fons digitals en seqüències que tenen un
gran cost. Uns exemples són els personatges d’Avatar o paisatges molt espectaculars com els
del Senyor de los Anillos. No solament es fan seqüències de pel·lícules sinó que també es
realitzen pel·lícules íntegres com són l’exemple la de Up, Los increíbles, Toy Story, Shrek, Ice
Age, Monstruos SA., Buscando a Nemo, entre d’altres.

9

Plugins. Programes o components que s’integren al 3ds max per introduir noves eines o complementar
les que ja existeixen.
10
Script. Instrucció de text utilitzada per automatitzar tasques o programar nous plugins.
11
SDK. Software Development Kit: paquet de desenvolupament de software.
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