
RENDER BUZZ

renderowania scen 3ds Max 
Instrukcja

przy użyciu usługi RenderBuzz

Jak przygotować i przesłać scenę 3ds Max do RenderBuzz?

A - (zalecany) poprzez plugin RenderBuzz, który dostępny jest do pobrania ze strony https://renderbuzz.com/#download.

z klienta FTP.
B - (dla zaawansowanych) poprzez załadowanie ręcznie przygotowanej sceny bezpośrednio na serwer RenderBuzz, korzystając 

Dodawanie scen do Twojej usługi RenderBuzz jest maksymalnie uproszczone. Możesz to wykonać na dwa sposoby, w zależności 
który uznasz za wygodniejszy:

Sposób B
Ręczne przygotowanie sceny daje ci większe możliwości panowania nad plikami Twojego projektu, jednakże wymaga rozumienia zasady 
działania naszej farmy. Jest to sposób przygotowany dla zaawansowanych użytkowników, którzy chcą osiągnąć najlepsze efekty.

Pobierz i zainstaluj plugin RenderBuzz dla 3ds Max. Dalsze czynności będą wykonywane z jego wykorzystaniem.

� Uruchom scenę 3D we własnym 3ds Max.

Sposób A

‚ Na górnej belce interfejsu użytkownika kliknij przycisk Render with RenderBuzz w menu RenderBuzz.

� Podaj dane logowania  do swojego konta.

„ Kliknij przycisk Upload – scena zostanie przygotowana i automatycznie przesłana na serwer RenderBuzz. Czas przesyłania jest 
zależny od wielkości sceny i towarzyszących jej plików.

… W razie wystąpienia błędu, postępuj zgodnie z instrukcją wyświetlaną przez plugin.

Stan i bieżące akcje wykonywane przez RenderBuzz na Twojej scenie, będą się aktualizowały na bieżąco w zakładce Zamówienia.

Scena 3D dodana przed chwilą powinna być tam widoczna.

‡ Kliknięcie przycisku Dodaj pozwoli Ci skierować dany projekt do renderingu. Postępuj zgodnie z opisami na ekranie. 

† Otwórz przeglądarkę internetową, zaloguj się na swoje konto w RenderBuzz, wejdź w zakładkę Projekty.

Struktura projektu

(folder główny)

scena_1.max
folder_projektu/

folder_kolejnego_projektu/

scena_2.max
assets/

tekstura1.jpg
tekstura2.jpg
proxy_1.vrmesh
map_1.vrmap

� Na lokalnym dysku utwórz folder projektu i umieść w nim folder assets.

‚ Skopiuj wszystkie pliku używane przez Twoją scenę i umieść je w folderze 
assets. Pamiętaj, aby nie tworzyć w nim podfolderów.

� W scenie .max ustaw ścieżki plików wejściowych na X:\ korzystając z 
wbudowanego w 3ds Max Asset Tracker’a (SHIFT+T).

„ Ustaw wszystkie ścieżki wyjściowe na Y:\.

Przygotowanie sceny

… Zapisz scenę w utworzonym folderze projektu.

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



„ 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 .max, to będziesz musiał wskazać tę, która ma być 
renderowana. 

‚ Przejdź do zakładki Projekty.

UWAGA. Lista będzie pusta jeżeli nie przesłałeś na serwer 
żadnego projektu lub jeżeli przesłany projekt ma niepoprawną 
strukturę.

� Zostanie wyświetlona lista Twoich projektów. 

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

� Zaloguj się na swoje konto w serwisie RenderBuzz.

Jak zlecić renderowanie w RenderBuzz?

Przykład poprawnie przygotowanej sceny z perspektywy Asset Trackera:

Dysk Y:\ jest powiązany z folderem wyjścia Twojej sceny. Wszystkie pliki wyjściowe generowane przez Twoją scenę muszą być 
zapisywane na ten dysk t.j. render output, V-Ray separate render channels, render elements, itp.

Dla każdej sceny uruchamianej na farmie dozwolone są tylko dwa rodzaje ścieżek – X:\ oraz Y:\. Ścieżki te należy wpisać bezpośrednio 
w Asset Trackerze i w każdym innym miejscu, gdzie następuje odczyt lub zapis plików Twojej sceny.

Dysk X:\ wskazuje na folder assets renderowanego projektu, w którym to muszą znajdować wszystkie pliki wykorzystywane przez 
Twoją scenę (pliki wejściowe) tj. pliki tekstur, map, hdr, vrmap, vrlmap, vrmesh itp.



Ustawienia mogące powodować problemy podczas renderowania
Najczęściej pojawiające się problemy

‚ Wyłącz Bitmap paging.

�Jeżeli używasz obiektów Xrefs, to musisz je zmergować do sceny.

� Wyłącz Bitmap proxy.

„ Nie blokuj widoku do renderowania.



… Jeżeli korzystasz z V-Ray, to zalecamy ustawienie V-Ray separate render channels jako podstawowego sposobu zapisu wyjścia.

† Jeżeli korzystasz z V-Ray i Progressive samplera, to pamiętaj o ustawieniu limitu czasu renderowania.

‡ Jeżeli korzystasz z Corony, to pamiętaj o ustawieniu limitu passów lub limitu czasowego.

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.

Dziękujemy!

� 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.
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