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Maxon a lansat Cinema 4D R9 pentru platforma pe 64 biti

La sfârsitul lunii mai Maxon Computer - divizia de multimedia a Nemetschek AG – a lansat versiunea
pentru platforma pe 64 biti a programului Cinema 4D R9 (program de randare profesionala, animatie
si modelare 3D).
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Fiind primul producator de programe de animatie 3D care lanseaza o versiune pe 64 biti, Maxon
demonstreaza înca o data avansul tehnologic si viziunea deschisa ca dezvoltator de programe.
Aceasta versiune asigura o utilizare mai eficienta a memoriei si o viteza sporita datorata optimizarii
performantelor pentru procesoarele pe 64 biti.
În consecinta, limita de 2 GB pentru memorie – atât de necesara proiectelor mari - a fost urcata la 1
TB (1024 GB). Utilizatorii de Cinema 4D sunt liberi acum sa creeze scene de mari dimensiuni fara
a-si mai face probleme de memoria disponibila. Dimensiunea sau numarul obiectelor prezente într-o
scena, setarile de colorare (de exemplu SubPolygonDisplacement), dimensiunea texturilor, numarul
mai mare al pasilor de randare, sau utilizarea particulelor de mare complexitate nu mai reprezinta
acum o problema. Utilizatorii de BodyPaint 3D (programul de modelare 3D a personajelor) au acum
mai multa libertate în alegerea numarului si a dimensiunii layer-elor (straturilor) pentru texturi.
Ca rezultat al optimizarii performantelor pentru procesoarele pe 64 biti s-a obtinut o crestere cu 20%
a vitezei de randare a scenelor.
Cunoscutul programul de test Cinebench – utilizat intern de Intel pentru testarea noii generatii de
procesoare – este si el disponibil în varianta pe 64 biti, permitând posesorilor de calculatore pe 64 biti
sa-si testeze performantele sistemului pe care lucreaza.
Cinema 4D R9 64 biti suporta atât procesoare Intel
Pentium 4 si Xenon cu EM 64T, cât si procesoare AMD 64
si AMD Opteron, rulând Windows XP Professional x64
Edition sau Windows Server 2003 x64 Edition.
Foarte important: utilizatorii înregistrati (cu licenta)
Cinema 4D pot obtine gratuit versiunea pe 64 biti de la
distribuitorul local (Nemetschek România).
Versiunea pe 64 biti a benchmark-ului Cinebench poate fi
descarcata de la adresa www.cinebench.com.
Maxon se dovedeste astfel un lider în implementarea
noilor tehnologii, asa cum s-a întâmplat si în cazul DualCore, HyperThreading, sau Multiprocessing.
Nemetschek România este lider pe piata româneasca de proiectare asistata de calculator pentru
arhitectura si constructii. Nemetschek România a reusit sa faca din Allplan - prin popularitatea
câstigata – un standard în domeniul proiectarii asistate de calculator pentru arhitectura.
Vânzarile de software Allplan în România au crescut spectaculos în ultimii 2 ani, firma Nemetschek
România având în acest moment peste 400 de firme clienti si peste 900 de licente vândute în
întreaga tara.
Sursa: Nemetschek Romania
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