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A Arte de Holy War - Introdução

Este é o segundo 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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Mapa de treinos
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A Arte de Holy War – Os Veículos

A dificuldade de incluir veículos.

Foram produzidos 4 veículos, a quantidade de polígonos e o tamanho e quantidade de texturas 
variava consoante o seu tamanho e uso que seria dado. Todos tinham 3 versões para serem vistos
a diferentes distâncias (os chamados LODs – Level of Detail). Por falta de tempo apenas um 
chegou a ficar funcional e a ser usado enquanto os outros mantiveram-se como elementos do 
cenário.

Ao contrário das armas, alguns de nós já tinham feito veículos anteriormente e por isso a 
experiência já existia. No entanto e mais uma vez, a falta de acesso a este tipo de carros em 
Portugal dificultou um pouco a sua criação.

Virámo-nos mais uma vez para a internet para todas as referências fotográficas, plantas de 
construção, velocidade máxima, tracção entre outros pormenores.

Nota: Todas as imagens que se seguem foram retiradas directamente do software de modelação 
sem iluminação ou sombras.
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Bulldozer Israelita com armadura.
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Israelitas
Para os Israelitas tínhamos contemplado 3 veículos. O Merkava2 (MK2), um Jeep de patrulha e um
Bulldozer Catterpillar, tanto o Jeep como o Bulldozer têm armadura extra colocada em cima. 

Merkava MK2
O único veículo de ataque no jogo. O MK2 era composto pelo corpo principal, a carlinga rotativa 
superior que suporta o canhão e as lagartas, este o principal problema que enfrentávamos com o 
MK2. Em 2003 não havia nenhum jogo que implementasse um conjunto de lagartas num tanque 
de forma realista. O normal era fazer uma textura animada que simulasse o movimento das peças. 
Esta última teria sido a nossa escolha se este realmente tivesse chegado a funcionar. 

LOD1 – 3540 tris  /  LOD2 – 1842 tris  /  LOD3 – 572 tris
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Merkava MK2 - versão sucessora do MK1 nos anos 80. Foram ainda evoluídos para o MK3 e 4 nos anos 90

LODs (level of detail) - da esq. para a dta. do mais simples ao mais complexo
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Patrol Jeep
Baseado no Jeep original, esta é uma versão reforçada criada para as forças policiais.

Caterpillar Bulldozer D9
Uma versão criada especialmente para zonas perigosas de forma a proteger o condutor.
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Palestinos
Para esta facção alterámos um pouco as regras de um típico jogo multijogador e colocámos 
apenas um veículo, a carrinha, de modo a realçar as desigualdades de cada lado. Contra-
balançámos com a possibilidade dos Palestinos poderem roubar o veículo adversário e 
adicionámos um personagem único que falaremos no próximo PM.

A carrinha não se baseia em nenhum veículo existente no mundo real mas sim em vários. É 
completamente inventado e foi o único que chegou a funcionar. Era possível entrar e sair e embora
os vidros fossem foscos e nunca se chegasse a ver o personagem a guiar, o interior existia e as 
portas abriam. Atingia uma certa velocidade e graças ao motor de física dentro do jogo podia 
derrubar caixas e objectos variados. Capotar era bastante frequente.

Tal como as armas, personagens e todos os outros elementos do jogo, 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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A carrinha de transporte
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A produção dos veículos não tinha um número de polígonos reservado como limite visto que a 
quantidade era bastante pequena. O tamanho dos mapas originais também impunha alguns limites
no que tocava a distâncias a atravessar em tão curto espaço de tempo pelo que se tivessem 
chegado a ser incluídos provavelmente teriam sido em números reduzidos. 

Texturas
Dependendo do necessário as texturas variavam de quantidade e tamanho. No decorrer do 
projecto, a implementação de “normal” e “height” maps possibilitou a criação de relevos nos pneus 
e outras superfícies.

Da esq. Para a dta. - “Difuse map” ou cor, “normal map” e o “height map”.
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Embora tivesse interiores modelados foi decidido mais tarde colocar os vidros opacos
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Por razões que não iremos aprofundar, todas as texturas foram criadas de raiz apenas com rato e 
teclado, sempre baseadas em fotos retiradas da internet. A maior parte da sujidade, ferrugem e 
outros efeitos do estilo foram efectuados tirando fotos a metais reais e depois trabalhados e 
colocados onde era pretendido.
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1 das 2 texturas de 1024*1024 para o MK2
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A Arte de Holy War - Conclusão

Os veículos sempre foram uma adição bastante poderosa a qualquer jogo multijogador. Tal como 
todos os outros era nossa intenção proporcionar o máximo de diversão possível dentro de um 
universo virtual pelo que a perspectiva de ter carros a rolar pelos nossos cenários era algo que nos
agradava bastante.

Os veículos em si colavam bem com o estilo de jogo e realismo que pretendíamos obter pois 
fazem parte de qualquer cenário de guerra. Não prevemos as dificuldades de adaptar cenários 
pensados para curtas distâncias a uns de longas distâncias e no final passaram a existir mapas 
para andar a pé e 1 mapa próprio para ter veículos.

A falta de tempo para colocar em funcionamento o tanque, o jeep e o bulldozer acabou por 
significar que teriam que passar para elementos de fundo e foi o que fizemos.

Facto:
Foram necessários recrutar 8 sonoplastas até entrar um que realmente produzisse qualquer som.

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

Filipe Pina
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A carrinha no único mapa onde era possível conduzi-la


