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A Arte de Holy War - Introdução

Este é o primeiro de 4 Post Mortems que analisam a arte produzida para o jogo Holy War. 
Neles revisito armas, personagens, veículos e outros modelos produzidos para aquilo que se 
tornou no primeiro jogo produzido pela equipa que agora constitui a Seed Studios. Para não me 
repetir e entrar em pormenores desnecessários irei escolher apenas exemplos de cada lote de arte
produzido.

Está é uma forma de revisitar um projecto que não chegou a ser editado mas que se tornou ao 
longo do tempo na nossa bandeira de guerra. É também uma maneira de devolver à comunidade, 
à qual eu pertenço e ajudei a criar, conhecimentos e técnicas que eu e os meus colegas 
aprendemos e que espero que possam ajudar e inspirar artistas  nesta área. 

Ficam divididos assim estes Post Mortems

Post Mortem 1 – As armas, por Filipe Pina
Post Mortem 2 – Os veículos, por Filipe Pina
Post Mortem 3 – Os personagens, por Jeffrey Ferreira
Post Mortem 4 – Os edificios, por Filipe Pina

O que este Post Mortem não é.
Não é de forma alguma informação sobre o jogo e não deverá ser interpretado dessa forma. Não 
encontrarão aqui informação sobre editoras, valores, contactos e, essencialmente, porque é que o 
jogo nunca chegou a ser editado.
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Faixa de gaza - mapa multiplayer 
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A Arte de Holy War – As armas

Comecemos então pelas armas.

Foram produzidas 10 armas, 5 para cada uma das duas facções. Cada arma tinha que ter entre 
1500 a 2500 polígonos e uma textura única de 1024*1024 com excepção das snipers que 
passaram a ter perto de 3500 polígonos.
Existiam também duas facas, uma para cada lado, umas granadas, minas, molotovs e um par de 
binóculos.

Ninguém da equipa tinha experiência ou conhecimentos sobre armas, visto que em Portugal é 
proibido possuir armas deste calibre não nos foi possível ver nenhuma ou sequer descobrir se 
existem sequer por cá.

Valeu-nos a internet para todas as referências fotográficas, tamanhos reais, cadências de disparo, 
entre outros pormenores.

Para os Israelitas tínhamos armas Israelitas e Americanas e para os Palestinos armas russas. O 
RPG7 é partilhado por ambas as facções.
Aqui ficam os renders feitos com os modelos originais do jogo.
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Palestino faz pontaria com a sua Sniper Dragunov agachado
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Israelitas

1 – Colt M4 – Assault Rifle
2 – Imi Negev – Light Machinegun
3 – Barrett M82 A1 – Sniper Rifle
4 – Glock 26 – Handgun
5 – Remington 860 - Shotgun
6 – RPG7 – Anti tank
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Ilustração 1 Ilustração 2

Ilustração 4 Ilustração 5 Ilustração 6

Ilustração 3



  A arte de Holy War   1 – As Armas

Palestinos

1 – AK 47 (Kalashnikov) – Assault Rifle
2 – RPD Degtyarov – Light Machinegun
3 – SVD Dragunov – Sniper Rifle
4 – Makarov PM - Handgun
5 – C4 - Explosives
6 – RPG7 – Anti tank

Seed Studios 2007 – todos os direitos reservados

Ilustração 1 Ilustração 2 Ilustração 3

Ilustração 4 Ilustração 5 Ilustração 6



  A arte de Holy War   1 – As Armas

A produção de cada arma em 3D tinha critérios específicos que afinámos ao longo do jogo. A maior
quantidade de polígonos estava sempre na zona mais perto da câmera de jogo assim como o 
tamanho dos Uvs que eram também maiores quanto mais perto estivessem do jogador. 
A Dragunov é um bom exemplo disto.

O cilindro que faz o monóculo para ver ao longe chega a ter 20 lados enquanto o cano por onde 
sai a bala ao fundo tem apenas 6.

A culatra, o canhão e o carregador eram todos animados com ossos alinhados com os da mão de 
forma a esta não deslizar e assim parecer falso.
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Dragunov - óculo, carregador e culatra separados

Dragunov - high poly
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As Metralhadoras leves foram um caso complicado pois traziam consigo a fita de balas agarrada 
ao carregador o que adicionava elementos extra para animar quando se disparava e recarregava.

Existiram sempre dois modelos da mesma arma, o “high poly” com muita geometria e o “low poly” 
com pouca geometria. Os primeiros eram usados em 1ª pessoa e os segundos em 3ª. Em ambos 
os casos a geometria não podia ter buracos e tinha sempre que ser fechada, ou seja, além de toda
a geometria ser quase sempre uma única peça, todas as formas geométricas tinha que ter começo
e fim. Isto era obrigatório pois o sistema de iluminação usado assim o exigia, caso contrário 
começavam a aparecer buracos nas sombras.
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Imi Negev - high poly com 2952 triângulos

Dragunov - high poly com 3676 triângulos

Dragunov – low poly com 594 triângulos
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No 1º tínhamos texturas de 1024*1024 por cada modelo.
E no 2º era uma textura única de 1024*1024 para todas as armas.

Isto facilitava os tempos de carregamento pois o jogador apenas vê uma arma “high poly” de cada 
vez mas consegue num dado momento ver algumas ou todas as armas “low poly” do jogo. 
Neste caso ainda sobrou espaço para colocar alguns elementos também eles com versões low 
poly constantes em todos os mapas.
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1 - Dragunov - textura 1024*1024 high poly

2 - vários - textura 1024*1024 low poly
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O Muzzle de cada arma era uma textura animada que se ligava sempre que um tiro era disparado. 
Ao contrário de muitos outros jogos, os cartuchos vazios eram ejectados do lado certo da arma, ou
seja, do lado oposto ao do jogador.

Existiam também cartuchos. Estes eram ejectados após cada disparo e saltavam exactamente do 
sítio que era suposto assim que o carregador recuava para supostamente colocar outra bala no 
cano.
Digo “supostamente” pois não há necessidade de animar e modelar aquilo que não se vê.
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Cartucho normal

Dragunov

Makarov - high poly com 1742 triângulos
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Os disparos tinha determinados efeitos de partículas consoante o material onde batiam. O som 
também não fora esquecido e era também dependente do material onde se dava o impacto. A 
única coisa descuidada acabou por ser o som dos disparos pois não era possível gravá-los e as 
versões online disponíveis para venda eram muito más.

Nesta última imagem pode-se reparar nos cartuchos a serem ejectados a cada tiro juntamente com
o muzzle de disparo na frente da arma. 
Ao fundo as partículas do material de madeira saltam ao mesmo tempo que os caixotes são 
projectados para trás com a força do impacto. De notar que cada objecto tinha um peso real que 
reagia consoante a força que lhe era aplicada.

Por sua vez os cartuchos colidiam com o chão e por lá ficavam até o jogador se afastar.
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Exemplo partículas + física - Palestino dispara a sua AK 47 contra uns caixotes
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A Arte de Holy War - Conclusão

Fazer armas para um jogo com aspecto realista não é fácil, é preciso ter muitos factores em conta. 
É preciso pô-las a disparar como é suposto e não há espaço para inventar soluções pois existem 
videos e fotos e o público já as viu a funcionar. 
O facto de termos sombras dinâmicas em tempo real para toda a geometria significava também 
que as mãos e braços tinham um corpo completo agarrado e, por consequência, não se podiam 
aldrabar animações de recarregamento ou distâncias de braços e posição de câmera.

Talvez o problema mais caricato e, que nunca ficou inteiramente resolvido, era o facto da Sniper 
Israelita Barrett 82-A1 ser tão comprida (2 metros) que o personagem que a transportava parecia 
completamente ridículo quando andava e disparava ao mesmo tempo.

Facto:
A produção do Holy War teve início em Setembro de 2003 e findou em Janeiro de 2005.

Nota: Este documento não pode ser distribuido sem autorização prévia da Seed Studios. Ele foi 
produzido para ser acedido exclusivamente no portal Gamedev-PT.

Filipe Pina
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Soldado Israelita segura Barrett e Soldado Palestino segura Degtyarov


