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Amiga arvutid on aastaid olnud animaatorite tööriistade seas. Amiga on animaatorite seas 
tuntuks saanud programmidega Video Toaster ja LightWave 3D. Paljud telejaamad kasutavad 
Amigat oma eriefektide ning animatsioonide jaoks. 

SGI (Silicon Graphics Inc.) on professionaalsete animaatorite seas enim kasutatav 
arvutiplatvorm. SGI arvutid töötavad harilikult Unix operatsioonisüsteemiga, on äärmiselt 
kiired ning optimeeritud just graafika töötlemiseks. SGI arvuteid on mitmes jõudlus ja 
hinnaklassis alates üldotstarbelise Indy ning lõpetades suure võimsusega Indigo Extreme 
seeriaga. Spetsiaalselt animatsioonide renderdamiseks on loodud Onyx seeria, mis on 
optimeeritud sooritama keerukaid, mahukaid, kompleksseid arvutusi. Praktiliselt kõik 
suuremad ja kuulsamad animastuudiod kasutavad just SGI arvuteid ning neile loodud 
programme nagu WaveFront, Alias ja SoftImage. 

Animeerimistarkvara 
Animeerimisprogramme on loodud tohutul hulgal (nagu igasugust muudki tarkvara), 
sealhulgas on tasuta levitatavaid, kodukasutajale taskukohaseid ning ka ülikalleid, 
professionaalseid programme. Järgnevas loetelus on toodud vaid mõned, maailmas ehk enim 
tunnustust ja kasutamist leidnud programmid. 

3DStudio Max 

3DStudio Max firmalt AutoDesk töötab nagu eelkäija 3DStudio'gi Windows keskkonnas, on 
täielikult objekt-orienteeritud. Hind ümmarguselt 85000 krooni. 
Programm lubab modelleerida erinevaid kujundeid, neid modifitseerida, kasutada 
valgusefekte ja animeerida. 

LightWave 3D 

LightWave 3D on samuti paremiku hulka kuuluv animeerimisprogramm, algselt loodud 
Amiga arvutitele kuid nüüd saadaval ka PC platvormile. Seda programmi on kasutatud 
paljude teleseriaalide loomisel, sealhulgas Babylon 5 ja SeaQuest. 

Alias|Wavefront 

Alias on üks parimaid arvutianimatsiooni programme üldse. Algselt tunti seda programmi 
nimega Alias (tootja nimi) kuid peale liitumist firmaga WaveFront on tuntud nimi 
Alias|Wavefront. Antud programm on loodud SGI arvutitele. Programm võimaldab luua ka 
kõige keerukamaid 3D mudeleid. Tegemist on ka väga paindliku programmiga, millega koos 
töötamiseks luuakse järjest uusi tooteid. 

Animator Studio 

Animator Studio firmalt AutoDesk on kihilise animatsiooni (cel animation) programm ja on 
vana tuntud programmi Animator Pro (DOS keskkonnas) järeltulija, töötab Windows 
keskkonnas. Sisaldab hulka vahendeid, mis vähendavad ajakulu animatsiooni loomisel.  

Elastic Reality 

Elastic Reality on üks parimaid morfimisprogramme, töötab SGI ja Macintosh arvutitel. Saab 
ühtviisi hästi hakkama fotode ja video morfimisega. 

SoftImage 

On üks kolmest parimaks loetud programmist, kasutusel paljudes tippstuudiotes üle maailma. 
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Strata Studio Pro 

Strata Studio Pro on ehk tuntuim 3D graafikaprogramm Macintosh platvormil. Ta on küll 
peamiselt still image renderdamisprogramm, kuid sisaldab ka animeerimisvahendeid. Seda 
programmi on kasutatud mitmete mängude graafika loomiseks. 


