
CHƯƠNG TRÌNH HỌC MAYA NÂNG CAO: LÀM PHIM HOẠT HÌNH  

A. Qui trình làm phim 3d (3D CGI production process) 

Thời gian: 12h  

Mục đích: Nhằm giúp cho học viên hiểu qui trình làm phim bằng 3d 

Nội dung : 

• Tóm tắc qui trình làm phim 3d 
• Đọc hiểu kịch bản hình ảnh 
• Layout khung cảnh (dựng mô phỏng) 
• Bố cục camera, khớp cảnh, khớp động tác... 
• Ghép cảnh, xem nháp toàn bộ cảnh phim 

Bài tập:  

• Layout một đoạn phim 3d theo kịch bản 

B.Thiết kế nhân vật (Character Modeling & Texturing) 

Thời gian: 75 h 

Mục đích: Nhằm giúp cho học viên hiểu về việc thiết kế mô hình nhân vật để làm hoạt cảnh 
trong Maya.  

Nâng cao kỷ năng cho  việc tạo mô hình bằng polygons, nắm các kỷ thuật model, trãi UVs, vẽ 
textures 

Nội dung : 

• Ôn lại và tìm hiểu thêm công cụ Polygon 
• Hiểu về cách phân bố lưới cấu trúc trên mô hình 
• Hiểu về việc model bằng Polygon kết hợp với Smooth 
• Kỷ thuật phát triển mô hình 
• Ôn lại và tìm hiểu thêm công cụ Edit UVs 
• Hiểu về các loại maps: Color, Specular, Bump, Normal... 
• Công cụ vẽ trong Photoshop 
• Kỷ thuật vẽ textures cho nhân vật trong Photoshop 
• Công cụ vẽ textures bằng Maxon BodyPaint (Mudbox) 
• Kỷ thuật vẽ textures trực tiếp trên mô hình nhân vật 

Bài tập:  

• Model và texture hoàn chỉnh một nhân vật cartoon 



Thời gian: 45 h 

Mục đích: Nhằm giúp cho học viên hiểu về việc dựng cảnh quang, môi trường để làm 
background cho nhân vật diễn hoạt trong Maya.  

Nội dung : 

• Tìm hiểu thêm công cụ Polygon và NURBS 
• Tìm hiểu thêm công cụ Edit UVs 
• Hiểu và sử dụng về các loại maps: Color, Specular, Bump, Normal... 
• Công cụ vẽ trong Photoshop 
• Kỷ thuật vẽ textures trong Photoshop 
• Công cụ vẽ textures bằng Maxon BodyPaint (Mudbox) 
• Kỷ thuật vẽ textures trực tiếp trên mô hình 
• Sử dụng Paint Effect để tạo cỏ cây, hoa lá... 

 

Bài tập:  

Model và texture hoàn chỉnh một góc môi trường 

D.Thiết kế khung xương (Character Rigging) 

Thời gian: 15 h 

Mục đích: Nhằm giúp cho học viên hiểu về việc thiết kế khung xương, tạo bộ điều khiển khung 
xương và gắn model vào khung xương để làm hoạt cảnh cho nhân  vật  trong Maya.  

Nội dung : 

• Hiểu qui trình thiết kế một khung xương đầy đủ cho nhân vật 
• Tạo các mô hình diễn cảm và sử dụng Blend Shape 
• Hiểu về cấu trúc xương, phân biệt kiểu chuyển động FK, IK 
• Hiểu về các node diễn hoạt chính và tạo các thuộc tính để diễn hoạt 
• Công cụ tạo và chỉnh sửa xương 
• Công cụ tạo IK 
• Sử dụng Connection Editor 
• Công cụ Constrain 
• Tạo và chỉnh sửa và kết nối các thuộc tính 
• Hiểu về việc gắn da vào xương 
• Công cụ Smooth Skin và Edit Smooth Skin 
• Hiệu chỉnh Skin bằng Component Editor 
• Kiểm tra toàn bộ việc Rig 

Bài tập:  

• Rig hoàn chỉnh một nhân vật cartoon 

C. Dựng cảnh quang môi trường (Environment  Modeling & Texturing) 



E.Diễn hoạt nhân vật (Character Animation) 

Thời gian: 105h  

Mục đích: Nhằm giúp cho học viên hiểu về các nguyên tắc để làm hoạt cảnh, tạo các chuyển 
động thông dụng cho các nhân vật hoạt hình 

Nội dung : 

Ôn lại và học thêm các công cụ tạo và chỉnh sửa hoạt cảnh 

• Các cách tạo Keyframe 
• Sử dụng Graph Editor 
• Sử dụng Dope Sheet  
• Thao tác với curve animation và keyframes 
• Tìm hiểu một số kiểu Tangents  
• Sao chép Keyframes  

 Lý thuyết về hoạt cảnh: Các qui tắc làm uyển chuyển hoạt cảnh nhân vật  

• Thời gian và khoảng cách (Timing and Spacing)  
• Hiểu về 3 giai đọan trong một hành động (anticipation, action, reaction) 
• Động tác chuẩn bị (anticipation action) 
• Động tác động tác trễ và quá đà (follow through & overlapping action) 
• Sự co và dãn trong chuyển động (squash and stretch) 
• Đuờng đi hình vòng cung (arcs curves paths) 
• Vào chậm dần và ra nhanh dần (slow in and slow out) 
• Động tác phụ (Secondary Action) 
• Cường điệu thêm động tác (Energy with Exaggeration) 

Diễn hoạt nhân vật: Đi bộ, Đi có cá tính, Chạy nhảy, Diễn cảm gương mặt, Thoại… 

• Giới thiệu phương pháp diễn Pose to Pose và Straight Ahead 
• Bài tập: Diễn hoạt bước đi bộ 
• Bài tập: Diễn hoạt bước đi bộ tại chổ 
• Bài tập: Diễn hoạt bước chạy 
• Bài tập: Diễn hoạt bước nhảy 
• Bài tập: Diễn hoạt bước đi cá tính 
• Bài tập: Diễn hoạt tự do (đánh, đá...) 
• Bài tập: Diễn hoạt gương mặt, thoại 

Sử dụng Constrain: Cầm nắm, tháo gỡ các đồ vật diễn theo  

• Công cụ Constraint 
• Bài tập: Diễn hoạt cầm nắm đồ vật 
• Bài tập: Diễn hoạt có trọng lượng (bưng, vác vật nặng) 



F.Sử dụng các bộ công cụ đặc biệt (Dynamic  Effects) 

Thời gian: 36 h 

Mục đích: Nhằm giúp cho học viên hiểu và ứng dụng về các bộ công cụ tính toán hoạt cảnh đặc 
biệt trong Maya 

Nội dung : 

• Cơ bản về Hệ thống hạt (Particle System): Tạo Mưa, Tuyết, Bụi … 
• Sử dụng Hệ nCloth: Tạo và tính toán chuyển động cho vãi vóc, quần áo… 
• Sử dụng Hair, Fur: Tạo và tính toán chuyển động cho tóc, lông… 

Bài tập:  

• Tạo một số hiệu ứng môi trường thông dụng: Mưa, bụi, khói, lửa ... 

G.Kết xuất ảnh bằng Mentalray và xử lý hậu kỳ (Mentalray Rendering and Post 
Production) 

Thời gian: 30 h 

Mục đích: Nhằm giúp cho học viên hiểu và ứng dụng bộ render cao cấp trong Maya và chỉnh 
sửa hình ảnh đã render bằng Adobe After Effect 

Nội dung : 

• Giới thiệu về Mentalray Renderer 
• Giải thuật Final Gather và các thông số quan trọng 
• Giải thuật Global Illumination và các thông số quan trọng 
• Khử răng cưa (AA) 
• Nguồn sáng và cách bố trí 
• Vật liệu và các thông số về Reflection, Refraction, Glossy, Translucensy... 
• Render Layer 
• Xử lý ảnh, chỉnh màu, lồng âm thanh, tiêu đề và xuất phim trong After Effect 

Bài tập:  

• Render và xử lý hoàn chỉnh một cảnh phim 

H. Đồ án cuối khóa 

Thời gian: 30 h (Hướng dẫn, góp ý và sửa bài) 

Mỗi nhóm khoảng 3 hoặc 4 bạn sẽ cùng thực hiện một đoạn phim hoạt hình ngắn (5 phút)  

Chú thích: Thời gian: 6 tháng_5buổi/ 1tuần_3h/ 1buổi 


