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1 Úvod

Tato příručka popisuje novinky verze verze 6 programu PRO100. Tato verze obsahuje nové
nástroje pomocné při vytváření nábytku a prvku, ale i nové způsoby prezentace Vašich projektů
a také zcela novou možnost vytváření vizualizací pomocí externího renderovacího modulu PRO100
KRAY.

Manuál k modulu KRAY render najdete na stránce s dokumentací  -
https://www.pro100.cz/dokumentace nebo https://www.pro100.sk/dokumentacia

Nové projektové nástroje:

· hromadná záměna objektů (úchytky, kování, zásuvky, dvířka jako objekty)
· skupiny identifikátorů objektů pro hromadné označování objektů při hromadné záměně
· osy vztažené k objektů nebo osy místnosti - barevné označení os
· skrývání objektů s možnosti zviditelnění obrysu nebo úplného skrytí
· nový nástroj otáčení - otáčení pomocí myši, rotace skupin podle vlastních os,resetování

rotace a odrotování objektu
· nástroj pro automatické rozmístění objektů a nastavení stejné rozteče mezi objekty (na-

příklad rozmístění polic)
· přesouvání objektů pomocí šípek na klávesnici
· generátor 3D objektů rotaci tvaru (rohové římsy, lišty, a další)
· nový způsob škálování nábytkových dvířek - dvířka jako 3D objekty (dvířka TRACHEA)
· generátor 3D písma
· nástroj rozbít - explode (pomocník při vytváření konstrukčních výkresu)
· nový způsob označování objektů uvnitř zamčených skupiny s automatickým rozbalením

stromové struktury ve struktuře projektu
· export projektu do 3D formátu *.obj
· automatické přiřazení názvu nadřazené skupiny k názvu přířezů v seznamu přířezů
· nové definice názvu přířezů/materiálů a síly během exportu do CUT100

Nové možnosti vizualizace a prezentace:

· export obrázků do3D panoramy v HTML
· změny během exportu do *.jpg
· efekt zastínění okolím pro kvalitnější vizualizaci (ambient occlusion)
· mapy prostředí (environment map) pro efekt zrcadlení na 3D objektech
· větší rozptyl halogenových světel
· nová metoda výpočtu vizualizace raytracing - KRAY render (modul KRAY je doplňkový mo-

dul pro verzi 6 programu PRO100)

Také jsme zapracovali na rychlosti a bezpečnosti projektů (načítání knihovny, zálo-
hování,cachování, atd.).

2. Osy

Na panelu Zobrazení se nacházejí trojice tlačítek pro ovládání zobrazení os označených ob-
jektů. Osy můžou být vztažené k místnosti nebo k samotnému objektu.

K dispozici jsou tři možnosti: žádné Osy, Osy objektu a Osy místnosti. Osy místnosti nám
usnadní orientaci v prostoru. Osy objektu zobrazují aktuální rotaci objektu v prostoru. Osy jsou

https://www.pro100.cz/dokumentace
https://www.pro100.sk/dokumentacia
https://www.youtube.com/user/OPRO100
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barevně odlišené. Červená představuje osu X, zelená osu Y a modrá osu Z dle axonomet-
rického zobrazení.

Zobrazení os objektů usnadňuje zobrazení správné rotace objektů, která je velmi důležitá při
ukládání objektů do Knihovny, které jsou určené pro následnou hromadné záměně objektů. Na-
příklad nově vytvořená úchytka před uložením do knihovny musí mít osy totožné s osami
místnosti - osa x úchytky je rovnoběžná s osou x místnosti, atd.

Osy objektu - osy místnosti

3. Otočit

Nástroj Otočit ve verzi 6 programu PRO100 zobrazuje v případě aktivaci tlačítka Osy
místnosti barevné indikátory os označených objektů.

Nástroj otočit
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okno otáčení objektu

otáčet podle osy objektu - aktivaci toho tlačítka  lze hromadně otáčet objekty podle
vlastních os. Platí pro označení více objektů.

klonovat - aktivaci toho tlačítka a při každém potvrzení příkazu Otočit dojde k vytvoření
duplikátu otáčeného prvku do nové polohy v souladu s nastavením osy a úhlu otáčení.

odrotovat - vrátí objekt do výchozí pozice. Indikátory os objektu budou totožné s indiká-
tory os místnosti.

resetovat - umožňuje nastavit aktuální rotaci objektu jako výchozí pozici.

Novinkou je rovněž možnost rotace pomocí myši. Otáčení pomocí myši se aktivuje poma-
lým dvojklikem levým tlačítkem myši na objekt a uchopením za kruhový uchopovací bod. 

4. Hromadná záměna objektů

 Program PRO100 od verze 6.xx umožňuje nahrazovat objekty v projektu novými objekty z
Knihovny Nábytku, Prvků nebo Schránky. Tento nástroj umožňuje v celém projektu nahradit hro-
madně všechny úchytky, dvířka, zásuvky, závěsy a další. 

Během záměny objektů platí jistá pravidla. Objekt bude nahrazen v závislosti na nastavení ak-
tuální rotace nahrazovaného objektu v projektu (osy objektu) a nastavením výchozí rotace
nového objektu uloženého v knihovně, více o rotaci v kapitole 3. Otočit . Zarovnání nového
objektu vůči nahrazovanému je ovlivněno nastavením zarovnání v okně Nahradit. V závislosti na
tom jestli nový objekt v knihovně nemá nebo má uzamčené rozměry můžeme ovlivnit přizpůsobení
rozměrů nového objektu nahrazovanému objektu. A tak v případě záměny klasických úchytek je
potřeba mít úchytky v knihovně uložené s uzamčenými rozměry. V případě záměny dvířek, kdy
chceme aby se nová dvířka během záměny rozměrově přizpůsobily nahrazovaným dvířkám, musí-
me mít tato dvířka uložena v knihovně s nezamčenými příslušnými rozměry.

Náhradu objektů lze provádět více způsoby. Na označeném objektu v projektu, na více ozna-
čených objektech nebo pomocí identifikátorů objektů 4.2. Nahradit podle ID objektu .

Způsob první - Záměna jednoho objektu
Označíme objekt v projektu, který chceme nahradit. V knihovně najdeme nový objekt, na kte-

rý klikneme pravým tlačítkem myši a z nabídky vybereme Nahradit. Stávající označený objekt
bude nahrazen objektem novým z knihovny.

Způsob druhý - Záměna více objektů
Stejně jako první způsob, ale v projektu označíme pomocí klávesy SHIFT nebo (Ctrl+SHIFT)

více objektů, které chceme nahradit.

4
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https://youtu.be/KMW8T1Wdnbw


Novinky verze 6.xx programu PRO1006

©2018 PRO100 software, spol. s r.o.

náhrazení objektu v projektu

Způsob třetí - Záměna pomocí identifikátoru prvků (ID)
Tento způsob je nejrychlejší a zároveň nejefektivnější. Jediný předpoklad pro správnou

funkčnost záměny podle ID je přiřazení specifických identifikátoru prvkům nahrazovaným a novým
prvkům v knihovně. Záměna probíhá na základě stejných ID. Samotná záměna může být
provedena výběrem vhodného ID z nabídky po kliknutí pravým tlačítkem myši na objekt v
knihovně, a taky přetažením objektu myši (s klávesou Ctrl) na nahrazovaný objekt. Nebo hro-
madně s kombinaci kláves Ctrl+SHIFT, kdy budou nahrazeny prvky se stejnými ID. Více o ID ob-
jektů najdete v kapitole 4.2. Nahradit podle ID objektu .

4.1. Nahradit podle ID objektu

Okno Nahradit otevřeme výběrem z nabídky Nástroje > Nahradit. Identifikátory objektu (ID)
slouží k specifické identifikaci objektu v projektu. ID může být libovolným názvem nebo číslem.
Přiřazení identifikátorů (ID) jednotlivým komponentům velice usnadní práci hlavně na obsáhlých
projektech. Objekty se stejnými ID můžeme hromadně označovat jedním kliknutím v poli Vybrat
ID v okně Nahradit.

Například všechny úchytky uložené v Knihovně Prvků v adresáři Úchytky by měly mít při-
řazeno stejné ID - "Úchytka". Stejné úchytky, se stejným ID, budou použity i na skříňkách
uložených v Knihovně Nábytku.

6

https://youtu.be/hyMpA5st5Qk
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okno Nahradit

· Vybrat ID - zvolením ID program označí v projektu všechny objekty se stejným ID. V tomto
poli se zobrazí pouze tyto identifikátory, které jsou aktuálně obsažené v otevřeném projek-
tu.

Vybrat všechny prvky se stejným ID

· Upravit ID - textové pole pro úpravu nebo vložení nového ID. Prvek, kterému bude upra-
veno ID je potřeba uložit (přepsat) do Knihovny. Toto ID pak bude zobrazeno po kliknutí
pravým tlačítkem myši na prvek v knihovně, ale pouze v případě , že podobný objekt se
stejným ID se již nachází v projektu. 
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Nahradit prvek podle ID - pravé tlačítko myši na nový prvek v knihovně

· Zarovnání - více v další kapitole 4.2. Zarovnání nahrazovaných objektů .

Identifikátory objektů (ID) můžou být rovněž vnořené. V rámci jednoho nadřazeného iden-
tifikátoru můžeme mít další specifické identifikátory, které zpřesni identifikaci. Vnořené identifiká-
tory se zapisují za tečkou (.).

Například všechna dvířka v projektu mají ID = Dvířko, ale můžeme specifikovat dvířka se
sklem jako ID = Dvířko.sklo. 

4.2. Zarovnání nahrazovaných objektů

V okně Nahradit způsoby Zarovnání slouží k specifickému nastavení zarovnávání objektů po
přiřazení identifikátorů při hromadnou záměně. Okno Nahradit otevřeme výběrem z nabídky
Nástroje > Nahradit.

Příklad: Úchytky v projektu můžou mít různé rozměry, ale během nahrazování nechceme při-
způsobovat rozměr nových úchytek nahrazovaným úchytkám - nové úchytky mají v knihovně za-
mknuté všechny rozměry. Vyžadujeme ale správné zarovnání úchytek různých rozměrů. K tomu
slouží možnosti v sekci Zarovnat. Zde jsou k dispozici barevně označené jednotlivé osy (pouze v
případě aktivních indikátoru os objektu 2. Osy ) a v rámci jedné osy vždy 3 možnosti jak za-
rovnat:

1.  k průsečíků os
2.  na střed
3.  od průsečíků os

8

3

https://youtu.be/Tn0TP1zfFms
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zarovnání horizontální úchytky

zarovnání vertikální úchytky

Na příkladu (obr: zarovnání horizontální úchytky) vidíme způsob zarovnání úchytky: v ose
X (červená) na střed, v ose Y (zelená) na střed a v ose Z (modrá) k průsečíků os - k dvířku.

Na příkladu (obr. zarovnání vertikální úchytky) vidíme způsob zarovnání: v ose X (červená)
k okraji k průsečíků os, v ose Y (zelená) k okraji který je vzdálený od průsečíků os a v ose Z
(modrá) k průsečíků os - k dvířku.

UPOZORNĚNÍ: Způsob zarovnávání objektů připravených pro hromadné nahrazování se provádí
pouze jednou, po uložení do knihovny veškerá nastavení jsou zapsána spolu s ukládaným
prvkem!

https://youtu.be/Tn0TP1zfFms
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5. Označování objektů

Od verze 6 programu PRO100 označování objektu uvnitř zamčené skupiny se řídí jinými
pravidly. Ve starších verzích programu označení spolu s aktivní klávesou Ctrl neumožňovalo
označit objekty, které byly součásti zamčené skupiny. Od verze 6.xx označit objekty uvnitř za-
mčených skupin lze s aktivní klávesou Ctrl a opětovným kliknutím na objekt. Například pro
označení pouze dna uzamčené zásuvky již není nutné zrušit zamčení skupiny nebo hledat objet v
Struktuře projektu. Stačí opětovné kliknutí na dno zásuvky spolu s aktivní klávesou Ctrl.

Ctrl a označení v Struktuře projektu

Označení objektu uvnitř skupiny způsobí v okně Struktura (Nástroje > Struktura) rozbalení
stromové struktury projektu s vyznačenou cestou k nadřazené skupině.

6. Skrytí objektů

Skrytí objektu, nebo zneviditelnění objektu je velmi důležitá pomůcka, která nám usnadní po-
hyb v projektu a umožní zaměřit se na  konkrétní objekt v rámci celého projektu. K dispozici jsou
tyto možnosti:

§ Skrýt - skryje označený objekt (objekt nebo skupiny objektů)
§ Skrýt ostatní - skryje všechny ostatní objekty kromě označeného objektu (skupiny

objektů)
§ Odkrýt (objekty a skupiny objektů), například pomocí označení v okně Struktura
§ Odkrýt vše - odkryje všechny skryté objekty a skupiny objektů
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Skryté objekty můžou mít nastavenou úroveň viditelnosti. Ikonou Viditelnost lze skryté ob-
jekty úplně zneviditelnit nebo zobrazit pouze obrysy skrytých objektů. V obou případech skryté
objekty nejsou dostupné pro označení myši. Objekty skryté, ale viditelné jsou v projektu dete-
kovány. to znamená, že platí pro ně detekce kolize.

skryté vše skryté, ale viditelné

Ikonky skrývání objektů najdete na panel Nástroju - Vlastnosti.

7. Rozmístit a rozteč

Nástroje Rozmístit a Rozteč spadají do skupiny nástrojů , které zarovnávají určitým způsobem
označené objekty.

Rozmístit

Nástroj Rozmístit slouží k rozmístění například přířezů ve stejné vzdálenosti od sebe. Například
pro automatické rozmístění polic uvnitř korpusu. Oba nástroje jak Rozmístit tak i Rozteč vyžadují
jedinečné pořadí označení jednotlivých objektů, které chceme rozmístit. 

Pro rozmístění například polic je potřeba označit police v takovém pořadí, aby první a po-
slední označený prvek definoval okraje oblasti, ve které chceme přířezy rozmístit. V případě
rozmístění v korpusu to bude dno a půda celé sestavy. Kliknutím na tlačítko Rozmístit, program
rozmístí prvky tak, že vzdálenosti (mezery) v oblasti mezi prvním a posledním prvkem budou
stejné. V případě kdy zaměníme pořadí označování můžeme určit jinou okrajovou oblast pro roz-
místění polic nebo jednoduše prohodit pořadí polic.

Rozmístění objektů lze provést ve všech třech rovinách definovaných osami místnosti.
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rozmístit

Rozteč

Nástroj Rozteč se velice podobá nástroji Rozmístit, ale objekty rozmístí podle stejné vzdá-
lenosti mezi zvolenými okraji nebo středem objektů. Tento nástroj lze rovněž použít ve všech
třech rovinách definovaných osami místnosti spolu se  specifikaci okraje nebo středu objektů.
Rovněž je důležité pořadí označování objektů, aby první a poslední označený definoval okraje ob-
lasti pro rozmístění.

Ikony nástroje Rozteč

8. Přesouvání pomoci klávesnice

Novinkou je možnost přesouvání objektů pomocí šípek na klávesnici. Označený objekt můžeme
přesouvat:

§ o 1 mm - příslušná šipka na klávesnici
§ o 10 mm - SHIFT + příslušná šipka na klávesnici

9. Rozbít

Nástroj Rozbít (explode). Tento příkaz je dobrým pomocníkem při vytváření konstrukčních vý-
kresů nebo montážních návodů. Příkaz Rozbít způsobí rozložení označeného objektu neboli roze-
stoupí jednotlivé součásti označeného objektu od sebe. Pozor, nezaměňovat s příkazem Zrušit
skupinu - Rozbít neruší ani nijak nemění skupinu ani strukturu vnořených podskupin. Opačná ope-
race k Rozbít neexistuje. Opětovného sloučení objektů docílíme nástrojem Zpět (Ctrl + Z). 

https://youtu.be/-PkeoLzoQGs
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Zamknuté skupiny lze rozbít zmáčknutím klávesy Ctrl během provádění příkazu Rozbít.

Výsledek příkazu Rozbít

10. Vlastnosti prvku - Materiál

Úhel, Pozice a Posun jsou nové nástroje pro úpravu přesného umístění textury na objektu.
Díky úpravám těchto hodnot lze mimo jiné dosáhnout návaznosti struktury materiálu na různých
prvcích, například pokračování letokruhů na čelních plochách skříněk.

V sekci Úhel lze změnit orientaci materiálu na objektu o libovolný úhel nebo pomocí čtyř
přepínačů otočit strukturu materiálu o 90°,180° a 270°. Změna orientace na 90° nebo 270° způ-
sobí, že jako délka bude brán jiný rozměr než v případě polohy 0° nebo 180°. Interpretaci délky a
šířky pro seznamy přířezů v závislosti na orientaci materiálů lze korigovat na záložce Výkazy ve
Vlastnostech prvku kde jsou nově dostupné tyto možnosti:

· závislá na orientaci materiálů - prohodí šířku s délkou v seznamu přířezů při otočení materi-
álů o 90° nebo 270°.

· neměnit - otočení materiálu neprohodí šířku s délkou v seznamu přířezů
· otočit orientaci - prohodí šířku s délkou v seznamu přířezů nezávislé na otočení materiálů.

Pozice a posun textury na dvířkách
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Pozice určuje místo, ze kterého se bude materiál na objektu vykreslovat. Toto nastavení lze
aplikovat pouze v případě kdy na objekt naneseme materiál, který má nastavenou opakova-
telnost ve vlastnostech v Knihovně materiálů. Pokud chceme docílit návaznosti textury na
dvířkách jako na obrázku výše je potřeba nastavit stejnou pozici vykreslování textury pro všech-
na dvířka.

Posun určuje posunutí vykreslování textury v milimetrech v ose x a y. Na příkladu z obrázku
výše je patrno, že druhé čelo má nastaven posun o hodnotu výšky spodního čela. To znamená,
že textura na druhém dvířku se bude vykreslovat až po 284 mm od spodní hrany (Pozice). Horní
čelo má pak nastaveno posun v ose y o hodnotu výšky spodního + prostředního čela (284+140 =
424mm). Ještě jednou upozorňujeme na stejnou pozici vykreslování textury pro všechna čela.

11. Nástroje

Nové nástroje programu PRO100 verze 6.xx.

11.1. Rotační

Nástroj Rotační slouží k vytváření nových objektů pomocí rotace tvaru. Objekty lze takto vy-
tvářet pouze z prvků vytvořených v PRO100 nástrojem Prvek > Nový 4.1.1. Nový. Rotační tě-
lesa nelze vytvářet z 3D importovaný objektů ani ani ze skupiny objektů. Na obrázku níže je
znázorněno nastavení hodnot pro vytvoření rohového prvku věncové lišty.

Napojení věncové lišty pomocii rotace tvaru lišty.

Nástroj Rotační má tyto možnosti nastavení:
· Kroky - počet segmentu ze kterých se bude skládat nový objekt. Pokud ponecháme

hodnotu 0 program sám zvolí vhodný počet.
· Roh - ostrý roh (hodnota kroky musí být nastavena minimálně na 2).
· Úhel - úhel rotace.
· Výška - hodnota "zvedání" během rotace nového tělesa.
· Posun - vzdálenost ve směru rotace mezi osou rotace a jednotlivými segmenty nového

tělesa.
· Naklonit - naklonění osy rotace.
· Převrátit - zrcadlově převrátí směr rotace.
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Takto vytvořený prvek lze kdykoliv dále pomocí rotace upravovat a měnit. 

11.2. Text

Nástroj Text umožňuje vložit do projektu písmo nebo speciální znaky na bázi fontu uloženého
v systému Windows.

generátor 3D písma

V sekci Text lze vepsat libovolné znaky, které zvolením vhodného fontu (písma) a potvrzením
tlačítkem Vytvořit program vloží do projektu jako nový 3D objekt.

11.3. Nahradit

Nástroj Nahradit slouží k přiřazení identifikátorů objektům a nastavení zarovnávání na-
hrazovaných objektů. Okno Nahradit otevřeme výběrem z nabídky Nástroje > Nahradit. Více v
4.1. Nahradit podle ID objektu .

11.4. Mesh

Nástroj Mesh slouží k úpravě geometrie importovaných 3D objektů pomocí nástroje Import >
3D Objekt.

Úprava geometrie znamená nastavení interpretace polygonu (vrcholku trojuhelníků) 3D objek-
tu v zobrazení v OpenGl. Během importu 3D objektu do PRO100 program zrcadlově násobí vr-
cholky trojúhelníků pro korektní a bezpečný způsob zobrazení 3D objektu - eliminuje chyby v
zobrazení 3D objektu v POR100. Má to jednu nevýhodu, takový objekt má násobně větší počet
polygonů (vrcholku) a proto je náročnější na výpočet a zbytečně zatěžuje grafickou kartu. 

Nástrojem Mesh můžeme upravit podle potřeby orientaci geometrie na jednosměrnou (CW),
obrácenou (CCW) nebo obousměrnou. Zkratky CW a CCW jsou z angličtiny Counter Clock Wi-
se/Clock Wise - volně přeloženo protisměru hodinových ručiček / po směru hodinových ručiček.

6

https://youtu.be/3x1-D2VM7X8
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Orientace CCW - objekt je v pořádku Orientace CW - objekt se nezobrazuje správně

Orientace obousměrná - dvojnásobek vcholu Násobení objektů - stejný počet vrcholků

Aktuální počet trojúhelníku a vrcholů lze zkontrolovat v okně INFO (Nástroje > Info) v sekci
cache.

Tlačítko Unikátní definuje nastavení pro konkrétní objekt. Při zaškrtnutí Unikátní a vícená-
sobném výskytu stejného objektu v projektu bude počet vrcholů meshe násoben počtem objek-
tů. Každý objekt bude mít svou vlastní jedinečnou interpretaci polygonu v OpenGl a tímto
mnohonásobně bude zatěžovat grafickou kartu.

11.5. Název skupiny v seznamu přířezů

Ve Výkazech a Kalkulacích v sekci Seznam přířezů od verze 6 programu PRO100 přibyla
možnost přiřazení názvu skupiny do jaké patří jednotlivé přířezy k názvu přířezu.
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Název nadřazené skupiny  

Zaškrtnutí možnosti Zobrazit název nejvyšší skupiny způsobí vložení názvu nejvyšší nad-
řazené skupiny k názvu přířezů. V praxi lze takto rozlišit dílčí přířezy jednotlivých skříněk podle
názvu skříňky. Název skupiny + název přířezu lze následně vyexportovat do programu CUT100
nebo uložit do textového formátu (.txt, .csv).

12. Export

PRO100 verze 6 umožňuje projektantům prezentovat projekty zcela novým způsobem, a to
pomocí interaktivní 3D panoramy. Novinkou je také možnost exportu do 3D formátu .OBJ.

12.1. Panorama

Panorama je zcela novým interaktivním způsobem prezentace vašich projektů. Projekt lze vy-
exportovat do 3D panoramy ve formátu HTML pro zobrazení v internetovém prohlížeči (Edge,
Chrome, Mozilla a další...) Kliknutí na Panorama... způsobí otevření okna průzkumníku s možností
volby umístění a pojmenování výsledného souboru html panoramy a následně zobrazení okna s
nastavením rozlišení panoramy. Vytváření panoramy trvá podstatně delší dobu než generování
jednotlivých pohledů jako obrázků. Program exportuje 6 pohledů (4 stěny + podlaha a strop),
které pak spojí do jednoho panoramatického interaktivního obrázku ve formátu html.
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panorama v HTML

Ukázka panoramy - klikni pro otevření nového okna

Před exportem projektu do panoramy je potřeba pečlivě nastavit centrální bod, ze kterého
bude panorama generována. Určitě doporučujeme použít nástroj Vycentrovat -  to znamená ne-
mít nic označené a kliknout na Vycentrovat. Pak místem, ze kterého se budou generovat jednot-
livé pohledy panoramy bude střed místnosti. Střed lze rovněž korigovat posuvníky v okrajích
pracovní plochy.

Panoramu, soubor s příponou .html, lze zobrazit v internetovém prohlížeči počítače nebo mo-
bilního telefonu. Jako prezentaci Vašich projektů formou panoramy doporučujeme HTML soubory
panoramy ukládat na server pomocí FTP protokolu a zákazníkům zasílat odkazy na soubory pano-
ramy ve formátu http://vasedomena.cz/vasepanorama.html O způsobech umístění souborů

html na vaše internetové stránky kontaktujte správce vašich internetových stránek.

12.2. Export do OBJ

Celé projekty nebo jednotlivé prvky projektu lze  exportovat do 3D CAD formátu .OBJ.  Sou-
boru OBJ je známý jako 3D Wavefront objekt File, který byl vyvinut Wavefront Technologies.
Jedná se o formát souborů používaný pro trojrozměrný objekt, který obsahuje 3D souřadnice,
textury a další informace. Soubory ve formátu OBJ lze otevřít ve většině 3D aplikací jako Au-
toCad, Blender, MeshLab a v systémech Microsoft Windows, Mac OS a Linux. 

Kliknutí na OBJ... způsobí otevření okna s možností volby umístění a pojmenování výsledného
souboru OBJ a nastavení kódování. Po potvrzení se zobrazí okno s nastavením exportu 3D.

http://support.pro100.cz/panorama.html
https://panorama.pro100.cz/panorama-iframe/index.html
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export do 3D OBJ

Exportovat lze celý projekt včetně materiálů a stěn (mřížky) nebo pouze objekty označené.

13. Osvětlení

Verze 6 programu PRO100 přináší nové efekty pro realističtější a kvalitnější zabrazení vizua-
lizace.  

13.1. Zastínění okolím

Efekt Zastínění okolím  je metoda stínování pro kvalitnější vizualizaci (ambient occlusion).
Zkvalitňuje vizualizaci vašich  projektů tím, že započítává tlumení světla zastíněním. Efekt je
dostupný spolu s dalšími standardními efekty v okně Osvětlení (Nástroje > Osvětlení) po aktivaci
režimu Fotorealistický (Zobrazení > Fotorealistický).
Zastínění okolím obsahuje jezdce pro nastavení intenzity efektu a zaškrtávací políčko pro za-
pnutí/vypnutí  efektu.

bez efektu zastínění okolím
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aktivní efekt zastínění okolím

13.2. Mapy prostředí

Mapování prostředí je metoda simulace zrcadlení pomocí zobrazení určité textury na 3D
objektu. Efekt mapování prostředí umožňuje simulovat zrcadlení na hranách, na plochách zakři-
vených a importovaných 3D objektech (Mesh). Výběrem určité mapy z rozbalovacího seznamu
můžeme měnit styl efektu. Intenzita efektu je závislá na nastavení parametru efekt Zrcadlení ve
vlastnostech materiálu na záložce Povrch a hodnotou míry Zrcadlení pro celý projekt v okně
Osvětlení. 

bez efektu mapy prostředí

https://youtu.be/UlHqUc0lVKI
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aktivní mapa prostředí

14. KRAY render

Vykreslování v PRO100 od verze 5.xx je postaveno na technologii OpenGL grafické karty.
Vizualizace jsou velmi kvalitní a rychlé, ale neumožňují vykreslit reálnou světelnou situaci spolu s
dalšími optickými jevy. KRAY render je doplňkový modul pro vytváření realističtější a kva-
litnějších vizualizaci metodou ray tracing.

Co je ray tracing?

Ray tracing nebo v překladu Sledování paprsků je počítačová technika ke generování fotorea-
listické vizualizace trojrozměrných scén. Tato metoda umožňuje získat vynikající vizualizace v re-
lativně krátkém čase. Bere v úvahu téměř všechny vyskytující se optické jevy, které vám umožní
vytvářet velice realistické vizualizace s nebývalou přesností a kvalitou. 

PRO100 KRAY je externí render pro generování vizualizací metodou raytracing. Intuitivní
rozhraní modulu KRAY umožňuje vyexportovat projekt z PRO100 do KRAY renderu. Po vyexpor-
tování projektu, což může trvat několik desítek vteřin, můžeme dále bez omezení pracovat v
PRO100 na stejném nebo novém projektu. Samotný proces renderingu (výpočet vizualizace) běží
na CPU na pozadí bez zatěžování grafické karty.

https://youtu.be/-oGScC3McW0
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okno výpočtu vizualizace pomoci KRAY tracing

Hardwarové nároky KRAY renderu

Na rozdíl od PRO100, kde vizualizace probíhá na grafické kartě,  pro KRAY render má zásadní
vliv rychlost procesoru. Určitě doporučujeme i7 quad-core (čtyři jádra) procesory. To znamená,
že pro pohodlný provoz PRO100 s modulem KRAY budete potřebovat počítač s touto specifikací:

§ OS: Microsoft Windows 7, 8, 10 (32 nebo 64bit)
§ GPU: NVIDIA GeForce nebo AMD Radeon high end, například: NVidia GeForce

960/970/980/1060/1070/1080
§ CPU: Intel i7, 4 jádra
§ RAM: 8 GB paměti RAM a více
§ místo na disku: asi 5 GB na pevném disku (v závislosti na obsahu knihoven)

Srovnání vizualizace  PRO100 6 vs. PRO100 6 + KRAY
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PRO100 verze 6

PRO100 verze 6 + KRAY

Více o KRAY render zde - https://www.pro100.cz/pro100-kray a
https://www.pro100.sk/pro100-kray

https://youtu.be/aT_uppa1cvs
https://www.pro100.cz/pro100-kray
https://www.pro100.sk/pro100-kray
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15. Kontakt

Věříme, že s novou verzi programu PRO100 budete spokojení a přejeme spoustu povedených
projektů. 

PRO100 software, spol. s r.o.
ul. Vranovská 102
614 00 BRNO

tel. +420 545 245 707

e-mail: info@pro100.cz  l info@pro100.sk
https://www.pro100.cz  l https://www.pro100.sk

  

mailto:info@pro100.cz
mailto:info@pro100.sk
http://www.pro100.cz
http://www.pro100.sk
https://www.facebook.com/PRO100.3d
https://www.youtube.com/user/OPRO100
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