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Sammanfattning 
Denna uppsats handlar om hur de semantiska värdena kan överföras från ett koncept till en 

3Dmodell. Detta innebär att vi tar de fysikaliska attribut av en karaktär i ett koncept bygger 

dessa i en 3-dimensionnell miljö. Med hjälp av genreteori kring semantik och syntax, gör vi 

oss medvetna om vad dessa begrepp kan innebära i den process som ingår i modellering av 

karaktärer. Vi bryter upp karaktärskonceptet i mindre beståndsdelar så som mjuka/hårda ytor 

och gör en granskning av karaktärernas semantiska drag. Därefter beskrivs den arbetsmetod 

som användes för att skapa 3D karaktären, där vi berör några av de viktiga punkterna i 

arbetsprocessen. Min frågeställning som var, Hur kan vi överföra de semantiska värdena av 

en karaktär till en tredimensionell modell som är anpassad för dator/TV-spel? Besvaras med 

de metoder som användes i skapandet av karaktären. Slutligen presenteras 3Dmodellen med 

en videosekvens 
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1 Inledning 

I detta arbete ska vi gå igenom några av de processer som ingår i skapandet av en 3D karaktär 

till dator/TV-spel. Arbetet kommer att beröra skillnaden mellan semantik och syntax inom 

genre för att få en förståelse för dessa ur ett spelutvecklingsperspektiv. Teorin kommer att 

appliceras kring analys av karaktärskoncept där vi bland annat ska prata om hur vi bryter upp 

karaktären i mindre delar. Detta följs av en modellering och textureringssprocess där vi 

kommer att beröra de metoder som kan användas för att återskapa de semantiska värdena i 3D   

2 Problemställning  
Detta arbete utgår från frågeställningen: 

Hur kan vi överföra de semantiska värdena av en karaktär till en 3-dimensionell modell 

som är anpassad för dator/TV-spel?  

2.1 Mål 

Målet med detta arbete är att skapa ett verk som kan ge oss en förståelse kring den komplexa 

processen för skapandet av karaktärer till dator/TV-spel. Arbetet är avsett att kunna hjälpa 

studenter att komma igång med att förstå vilken process som ingår i skapandet av en 3-

dimensionell karaktär.  

2.3 Avgränsningar 

En del avgränsningar har gjorts för att göra detta arbete möjligt att utföra och för att fokusera 

på ett par områden som står varandra närmast inom arbetsmodellen. Arbetet kommer att 

fokusera på koncept, konceptanalys, modellering och texturering. Detta arbete kommer därför 

att exkludera moment som riggning, animation och exportering.  

3 Teori 

3.1 Semantik/Syntax 

En stor del av detta arbete bygger på förståelsen av Semantik samt Syntax. Semantik är ”läran 

om (språkliga) uttrycks betydelse” (http://www.ne.se/semantik). Begreppet infördes under 

antiken och har under senare tid användes inom teoretisk filosofi och lingvistik. Detta arbete 

kommer att se på semantik ur ett bildspråkligt perspektiv, där vikten ligger på hur föremål och 

fysikaliska attribut kan uppfattas.  
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Syntax ”den del av grammatiken som handlar om hur ord eller böjningsformer av ord fogas 

samman till ordgrupper (fraser) och satser (och meningar).” (http://www.ne.se/syntax). 

Begreppet syntax är i detta fall ett ord som används inom lingvistiken för att beskriva 

meningsformuleringar och berättelsernas uppbyggnad. Avsnitt 3.2 av arbetet kommer att 

granska semantik och syntax ur ett filmvetenskapligt perspektiv.  

 

3.2 Semantisk/Syntaktisk infallsvinkel på genre  

Att hitta en metod för att analysera genre kan tänkas vara ganska enkelt och självklart. Vi ser 

på en film och kan direkt säga vilken genre filmen tillhör. En film med Clint Eastwood i den 

amerikanska vildavästern skulle vi genast uppfatta som en västernfilm. Filmen Grease (Randal, 

1978) ger oss direkta impulser av en musikal. En stor del av handlingen förs med hjälp av att 

karaktärerna sjunger sin dialog och utrycker sina känslor och handlingar genom sång. 

Teoretikern Rick Altman skrev i Cinema Journal nr3 (1984), om vilka problem som har 

funnits kring debatten om genre. Altman tog upp och ifrågasatte de två skolor av 

genrebesläktade studier som har existerat, en som han kallar för den teoretiska och en som 

den historiska. Det som uppstod mellan dessa två skolor, är ständiga motbevisningar som gör 

det väldigt svårt att bestämma en teori som kan användas för att förklara en genre. Altman 

föreslog att vi inte ska befara dessa värderande motbevisningar men istället använda kritiken 

och konflikten mellan dessa som bränsle för diskussion.  

De semantiska värdena fokuserar på hur saker, personer och platser ser ut. Tv-serien Star 

Trek The Next Generation (Roddenberry, 1987 – 1994) förknippas genast med science fiction 

då karaktärerna vistas ombord på ett rymdskepp som befinner sig i yttre rymden. Granskar vi 

karaktärerna, är de klädda på ett unikt sätt som ger ett intryck av att dessa människor lever i 

en framtida värld. Kläderna representerar också i detta sammanhang karaktärernas jobb och 

rang ombord på skeppet. Här är de semantiska tecken väldigt tydliga. Tittar vi däremot på en 

annan serie vid namn Firefly (Whedon J, 2003) där karaktärerna befinner sig i rymden och har 

högteknologiska farkoster men klär sig som karaktärer i en västern film. Här har skaparen ur 

en semantisk infallsvinkel valt att slå samman två helt olika genre, science fiction med 

västernfilm. Genast kan vi upptäcka att klassificeringen av denna serie inte är lika enkel. Ska 

vi kalla detta en science fiction eller är det en västern. Detta problem blir värre då vi tillämpar 

den syntaktiska infallsvinkeln som istället fokuserar på hur historian i serien är strukturerad. 

Detta i sig utökar antalet genre som serien kan ingå i och serien kan klassas som science 

fiction, drama, action och västern.  
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Detta problem har genreteoretiker och historiker varit oeniga om under flera år och då 

hävdar Altman att det enda sättet att lösa detta problem, är genom att ta till vara på både den 

syntaktiska samt den semantiska infallsvinkeln. Altman anser att dessa två måste samspela 

med varandra och inte ses som att den ena är självklar och den andra inte. Denna teori är 

viktig då den ger ett nytt perspektiv på hur vi betraktar och analyserar film. Detta går däremot 

också att använda för att analysera spelvärldens genre.  

Till skillnad från filmbranschen, har de semantiska värden inte haft lika stort inflytande 

kring vilken genre ett spel ska ses som. Istället bestäms genre genom analys av spelmekaniken 

vilket i sig hamnar under den syntaktiska infallsvinkeln. Ser vi på de kategorier som finns för 

spel hittar vi begrepp så som, RPG(rollspel) , RTS(realtids strategi), Äventyr, Sport osv. Varje 

term är direkt kopplat till en sorts spelmekanik och under åren har vi sett skapelsen av nya 

genrer på grund av att nya former av spelmekanik har trätt fram. Spelbranschen har än så 

länge använt sig utav de semantiska värden enbart för att uppnå olika visuella stämningar som 

förhöjer spelets upplevelse.  

Ibland kan de semantiska värden bli så pass starka att de överskuggar de syntaktiska 

värdena och spelkaraktärerna i sig blir en form av genre, de blir varumärken. Ser vi på 

spelkaraktärerna Mario (Super Mario Bros, Nintendo 1985-2009) och Lara Croft (Tomb 

Raider, Edios Interactive1996 – 2009) står dessa som två stora ikoner inom spelbranschen. Vi 

behöver enbart höra att ett nytt Lara Croft spel kommer ut och vi kommer genast att förstå att 

det handlar om ett nytt Tomb Raider spel. Här är karaktärerna alltså mer populära än 

speltitlarna.  

Detta avsnitt visar att semantik och syntax kan användas i andra former av media. I detta 

fall tar Altman upp genre och hur de två begrepp har påverkat synen kring detta ämne.  
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3.3 Definition av termer och begrepp 

Många av de termer som användas i detta arbete är tekniska ord, där många saknar en direkt 

svensk översättning.  

3.3.1 Koncept: Koncept är ett ord som används i branschen för att beskriva en visuell 

ide. Företag anlitar ofta konceptartister som kan snabbt få ner idéer på papper, vilket i sin tur 

hjälper till att ge en överblick av vilken grafisk stil som vill uppnås. Konceptartister skapar 

allt från landskap och miljöer till varelser eller karaktärer.  

3.3.2 Modellering: En process där vi skapar och formger inuti en tredimensionell miljö. 

Det är att skulptera, dock i detta fall görs skulpturer i ett mjukvaruprogram.  

3.3.3 UV-mapping: Detta är en process som sker efter modelleringsfasen och innebär 

att hela 3Dmodellen plattas ut till en 2D yta. Detta gör det möjligt att rita 2D texturer till 

modellen för att ge den färg och andra attribut.  

3.3.4 Texturering: Är den fas då vi målar och applicerar färg till 3Dmodellen.  

3.3.5 Riggning: I denna fas skapas kontroller som gör det möjligt att styra 3Dmodellen. 

Processen är väldigt teknisk och innebär att 3Dmodellen får ett skellett där varje ben 

kontrollerar en del av modellens yta, t ex en arm eller ett finger.  

3.3.6 Pixel: En pixel är en bildpunkt som innehåller färginformation samt x och y 

koordinater.  

3.3.7 Pixol: Till skillnad från en pixel innehåller en pixol färginformation samt x, y och 

z information. Information från z-axeln låter oss manipulera pixols även i djupled. Pixol-

tekniken hittar vi i programvaror som Zbrush och Mudbox.  

3.3.8 Kit-bashing: Lanning (2007) pratar om hur denna term kom fram under 

arbetsprocessen av Gears of war (Epic games 2006). Termen beskriver en metod som innebär 

att vi återanvänder grunden av 3Dmodeller för att omdefiniera formen och på så sätt skapa en 

ny unik modell. Detta används för att spara tid under en arbetsprocess.   
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3.4 Programvaror 

Att jobba med spelgrafik innebär att behärska flera olika programvaror som Adobe 

Photoshop, Maya och Zbrush, för att på så sätt veta hur dessa samspelar med varandra. Denna 

rapport ska gå igenom de program som kommer att användas för att skapa grafik till detta 

arbete.  

3.4.1 Adobe Photoshop  

Vi börjar med ett av det mest grundläggande programmet för detta arbete som är Adobe 

Photoshop. Programmet skapades av bröderna Thomas och John Knoll år 1989. Detta är ett 

bildredigeringsprogram där användaren kan skapa egna bilder genom att måla eller redigera 

existerande bilder. Programmet använder sig av pixelteknik vilket innebär att användaren kan 

ändra värden på bildpunkterna i ett dokument. Detta program användes för att skapa grunden 

för detta arbete, nämligen karaktärskonceptet. Programmet användes sedan för att måla 

texturer för 3D modellen.  

 Bild 1.0 Alster av Srdan Grgic 

Layouten i photoshop är väldigt användarvänlig och bjuder på en stor arbetsyta utan allt för 

många menyer som är i vägen. Det ger även en möjligt för användaren att konfigurera 

layouten efter smak och behov.  
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3.4.2 Autodesk Maya 

Maya är en programvara som låter användaren jobba i en tredimensionell miljö. Användaren 

har möjlighet till att bygga 3Dmodeller, plattat till modeller, skapa riggar, animera samt 

rendera ut bilder i hög kvalité. Det är ett program med mängder av funktioner som kan 

användas för att skapa 3Dfilm, spelkaraktärer, miljöer, specialeffekter och mycket mer. Detta 

program används för att skapa 3Dmodellen, applicera texturer på modellen samt för att 

rendera ut bilder som användes i presentationen.  

 Bild 1.1 modell av Srdan Grgic 

Maya bjuder på en mängd funktioner som är sorterade efter arbetsprocess. Det är möjligt 

att bläddra mellan modellering, dynamik, rendering, ytor och animation vilket gör det lättare 

att hålla koll på alla verktyg som finns. Det är även möjligt att skapa egna uppsättningar av 

verktyg som kan användas.  

3.4.3 Uv_layout  

Detta är ett program som är mer specialiserat för tillplattningen av 3Dmodeller. Programmet 

använder sig utav en metod som kallas för pelting vilket innebär att vi flår 3D-ytan och sedan 

sträcker ut denna 3D-yta så mycket som möjligt för att sedan låta programmet slappna av ytan 

och låta den falla på plats. En mer vardaglig beskrivning av detta, är att vi ser detta som att 

skala en apelsin. Skalet ligger på en tredimensionell yta (apelsinen) och kan plattas ut efter att 
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vi skalat bort det från apelsinen. Programmet användes i detta arbete för att snabba upp 

arbetsprocessen king UV-mapping.  

 Bild 1.2 

I figur 1.2 ser vi modell av ett huvud representeras med en textur som påminner om en 

schackbräda. Målet är att rutorna förblir kvadratiska och i samma storlek över hela 

3Dmodellen.  
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3.4.4 Zbrush 

Zbrush är ett väldigt kraftfullt 2D/3D program som använder sig av pixol teknik. Detta 

innebär att vi målar på pixlar som har ett z värde och kan förskjutas i djupled. Vi får en 

illusion av att jobba med ett 3D objekt som egentligen ligger på en 2D yta. Eftersom Maya 

använder sig av vektorbaserad teknik för att representera polygoner, kan den inte hantera ett 

lika stort antal polygoner som Zbrush.  Zbrush användes för att formge karaktären och skapa 

detaljer som annars är svåra att uppnå i programmet Maya.  

 Bild 1.3 

I figur 1.3 ser vi en bild på Zbrush arbetsyta. I mitten kan vi se och rotera vår 3Dmodell. 

Här manipuleras geometrin och vi kan skapa mera detalj till karaktären. Vi kan skapa rynkor, 

forma muskler och mycket mer.  

3.4.5 Polygon Crucncher  

Polygon Cruncher är ett program som användes i detta arbete för att reducera polygonantalet 

utan att tappa formen på 3Dmodellen efter detaljmodelleringen i Zbrush. Detta var essentiellt 

eftersom Maya inte kan behandla samma antal polygoner som Zbrush.  
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4 Metod 

4.1 Analys av karaktärskoncept 

Eftersom detta arbete ska beröra genusperspektiv, kommer en kvinnlig och en manlig karaktär 

att analyseras.  

4.1.1 Karaktärens hårda och mjuka ytor 

Innan modelleringen av karaktären påbörjas, ska karaktärskonceptet granskas. Kevin Lanning 

skriver i D’artiste Character Modeling 2 (2007) om hur viktigt det kan vara att ta ett par 

sekunder till att analysera ett koncept. Vare sig vi gör det mentalt eller skissar ner det på 

papper, så kan vi enkelt bryta upp karaktären i olika delar. Utifrån detta får vi en semantisk 

överblick av karaktärens hårda och mjuka ytor. Detta hjälper oss att simplifiera och få en 

bättre överblick över processen som kommer näst. De olika färgerna representerar följande:  

Lila. Här markerar vi ut vad som kommer att kräva en texturkarta med genomskinlighet.  

Grön. Föremål som är mjuka men sitter inte ihop med kroppen. Här ser vi bland annat 

objekt så som bälten, slangar osv. Flera av dessa föremål kan vara dynamiska. Detta innebär 

att objekten kan vara animerade.  

Röd. Denna färg representerar de föremål som är av hårda ytor på karaktären. Det är 

föremål som kan vara uppbyggda av metal eller hård plast.  

Ljusblå. Denna färg representerar saker vi kan ta (kit-bashing) från andra modeller.  

Ofärgat. Organisk form  
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Bild 1.5 Karaktärskoncept Buck av Johan Wahlbäck 

De olika färgerna ger oss en tydlig bild av vad som kommer att vara hårda ytor och vad 

som kommer att vara mjuka ytor. Vi gör oss också medvetna om att alla delar inte sitter ihop 

med kroppen utan också är lösa delar. Detta kan vara betydligt bra att veta för grafiker som 

kommer att modellera karaktären, men även för grafiker som kommer att skapa 

animationskontroller.  
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Bild 1.6 Karaktärskoncept av Johan Wahlbäck  

Som vi kan se i denna bild, har denna karaktär inte lika många hårda ytor som karaktären 

Buck har. Karaktären har en mjukare form vilket kan förknippas mer med kvinnlighet. De 

enda hårda ytorna är den mekaniska armen och käppen. De objekt vi kan återanvända från 

andra modeller är händerna och fötterna.  Karaktärens rock är något som måste modelleras 

separat från kroppen då det ska ha en möjlighet att vara dynamiskt.  

4.1.2 Karaktärens semantiska värden  

Nu granskas karaktärsanalys i djupare nivå där vi ska betrakta de semantiska värdena, för att 

få en bredare uppfattning kring karaktärens personlighet och miljöbelägenhet. I ett 

examensarbete av Filip Gyllström (2007) som baseras på perceptionen av karaktärer hittar vi 

guidelinjer att följa för att analysera detta koncept och på så sätt försöka konstatera om 

karaktären är god, ond eller neutral. Gyllström kategoriserar sina koncept i tre olika 

kategorier, god, ond och neutral/ambivalent och till dessa har han tilldelat olika fysionomiska 

drag.  

God 

Man: höga kindben. Symmetriskt ansikte. Tydlig käklinje. Markerade ögonbryn. 

Breda axlar. Smal midja. Bra kroppshållning. Symmetrisk kropp. 
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Kvinna: mjuka ansiktsdrag. Symetrisk ansiktsform. Stora ögon. Fylliga läppar. Tunna 

ögonbryn. Ögonen lite brett isär. Höga kindben. Smal feminin kroppsform. 

Symmetrisk kropp. 

 

Ond 

Osymmetriskt ansikte. Tydliga linjer i ansiktet. Dolt eller delvis dolt ansikte. Dolda 

ögon. Strama läppar. Onaturlig kroppsform. Osymmetrisk kropp. Runda stirrande 

ögon. Smala ögon. Variationer på ögonbryn. 

 

Neutral/ambivalent 

Genom att blanda ovanstående kategorier försökte jag skapa de neutrala/ambivalenta 

karaktärerna. I den ambivalenta karaktärstypen har jag blandat ’onda’ och ’goda’ 

formelement medan jag i den neutrala versionen försökt tona ner alla 

karaktärsskapande drag. 

Gyllström Visualisering av karaktärer (2007) 

 

Bild 1.7 Karaktärskoncept av Johan Wahlbäck 

Ovan ser vi karaktären från två olika perspektiv, en framifrån och en bakifrån. Detta ger 

oss i högsta grad en bra överblick av karaktären och vi kan studera ett stort antal av de bitar 
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som förfärdigar den. Om vi börjar med att betrakta karaktärens kroppshållning, kan vi se att 

karaktären är en aning bakåtlutad, dock ser karaktären ut att behålla en stadig ballans. Detta 

uppfattar vi som en bra kroppshållning men kan också få intryck av att detta är en ganska 

tillbakadragen karaktär. Granskar vi kroppens struktur, ser vi bland annat att karaktären har 

breda axlar, smal midja och en symetrisk kropp. Konceptartisten bryter upp symmetrin genom 

att applicera olika accessoarer på karaktären. Gasmasken som karaktären har runt sin hals ger 

intryck av vilken miljö karaktären vistas i. Det kan vara en smutsig miljö där luften inte alltid 

är ren och hälsosam att andas. Men eftersom karaktären inte har masken över ansiktet i 

konceptet får vi också uppfattningen av att karaktären inte alltid vistas i samma sorts miljö. Vi 

måste alltså se till att göra denna mask dynamisk, vilket i sin tur möjliggör att karaktären kan 

ta på och av sig masken vid olika moment i spelet. 

 

Bild 1.8 Karaktärskoncept av Johan Wahlbäck 

Går vi över till karaktärens ansikte ser vi en tydlig käklinje som förstärks med det 

kortväxta skägget. Ansiktet är symetriskt med normalstora proportioner på ögon, näsa, mun 

och öron. Karaktären har också höga kindben och en framskjuten haka. Om vi jämför dessa 

iakttagelser med de fysionomiska attribut som Gyllström skriver om i sin uppsats, kan vi nu 

anta att denna karaktär tillhör kategorin god.  
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Bild 1.9 Karaktärskoncept av Johan Wahlbäck 

Här ser vi den kvinnliga karaktären stå med en stadig ställning och uppfattas som väldigt 

auktoritär. Detta förstärks av käppen som hålls med den ena handen som är skyddad av en 

metallisk handske med klo. Handsken kan i sig förknippas med ett kattdjur och med detta 

leder det till att den kvinnliga bilden förstärks. Klon ger också karaktären kontrast i 

förhållande till att hon främst består av mjuka ytor. Karaktären är väldigt välklädd vilket kan 

ge intryck av kyla i miljön men också återspegla karaktärens personlighet.  

Tittar vi närmare på karaktärens ansikte kan vi se att halva ansiktet ligger dolt under det 

långa håret. Vid ett handledningstillfälle med min handledare Ulf Wilhelmsson kom ett 

förslag upp kring att karaktären fungerar som en slags ledare och som har stor koll över sina 

följare eller arbetare. Att håret täcker halva ansiktet kan uppfattas som att karaktären har stort 

förtroende i det hon gör. Hon klarar av att hålla koll på allt även med ett öga. Om vi granskar 

de exempel som Filip Gyllström sätter under kategorin god för kvinnliga karaktärer, kan vi 

upptäcka att denna karaktär inte riktigt följer alla de komponenter som nämns för den goda 

karaktären - dock inte heller de onda. Därför kan vi anta att denna karaktär tillhör gruppen 

neutral.   
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5 Modelleringsprocess  

I detta avsnitt ska vi granska de metoder som användes för att modellera den manliga 

karaktären Buck. Jag har utgått från samma metod av karaktärsmodellering som användes i 

produktionen av Gears of war Epic games (2006). Metoden går ut på att skapa en högupplöst 

modell med många detaljer (7 - 16 miljoner polygoner) för att sedan skapa en lägre upplöst 

modell (5000-100 00 polygoner). Därefter ska detaljerna från den högupplösta modellen 

projiceras till den låg upplösta och utifrån det skapas en normalmap textur. 

5.1 Referenser  
Innan vi börjar modellera är det först viktigt att hitta referensbilder som gör det lättare att 

modellera i 3D. Det är möjligt använda två typer av referensbilder. En möjlighet är att låta 

konceptartisten rita dessa eller hitta referensbilder av mänsklig anatomi på Internet. I mitt fall 

hade konceptartisten andra prioriteringar och jag fick förlita mig på fotoreferens. Till detta 

användes ett referensbibliotek som kan hittas på www.3d.sk. Det som behövs är bild som 

föreställer en man från två olika perspektiv, ett framifrån och ett från sidan. Det är möjligt att 

använda flera vyer men eftersom denna referens inte ska följas helt, är detta inte nödvändigt. 

Referensen kommer i detta fall att användas för att hitta de rätta proportionerna för karaktären 

och för att göra det enklare att modellera.  

 

Bild 1.9 

Bild 1.9 representerar två plana ytor som var och en har en tilldelad textur. Dessa planytor 

kan skjutas bort från centrum för att undvika att kameran hamnar bakom dessa ytor då vi 

navigerar runt modellen.  
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I boken Creating The Art Of The Game (Omernick, 2004) skrivs det om hur viktigt det kan 

vara att ha ett referensbibliotek. Det kan hjälpa oss att se och studera detaljer vi annars inte 

hade tänkt på.  

Gathering and studying reference can make the difference between an exveptional game 

and a medicore product” (Omernick, s3. 2004). 

I detta projekt används referensbilden som en guide för proportioner hos karaktären. Det är 

alltså inte nödvändigt att slaviskt följa bilden då den inte riktigt föreställer vår karaktär. En 

annan sak som är bra att göra i detta stadie är att skriva ut alla bilder på karaktären och hänga 

upp dessa på väggarna vid arbetsbordet. Detta gör det enkelt att titta på bilderna och jämföra 

dem med modellen som skapas i 3D.  

5.2 Håll det enkelt 
Det första vi gör under modelleringen är att blocka in de stora former och proportioner av 

karaktären. Detta gör vi lättast med att utgå ifån en kub som vi därefter manipulerar och 

formar. Under denna process ska vi inte bry oss om detaljer utan fokusera på att få in 

karaktärens gest och hållning.  

 

Bild 2.0 

Här kan vi se det tidiga stadiet av blockning av karaktären. Vi kommer att fortsätta blocka 

in resten av kroppen och samtidigt försöka hålla oss till fyrhörningar i hela modellen. 

Anledningen till detta är att trianglar och femhörningar kan ge defekta artefakter i modellen 

vid skulptering i Zbrush. Det som bör tänkas på i detta tidiga stadie är att skapa en ren 

topologi i modellen.  
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5.3 Topologi  
När vi modellerar karaktärer är det viktigt att följa musklernas flöde. Att ha ett bra flöde 

(topologi) i modellen kan vara avgörande för hur väl animationerna kommer at fungera. 

 

Bild 2.1 

Vi kan i bilden se ett exempel på hur musklerna är strukturerade i ansiktet på karaktären. 

Genom att studera mänsklig anatomi lär vi oss att återskapa dessa flöden som existerar i 

människokroppen. Detta gör att ytan deformeras på ett naturligt sätt, vilket är också en av 

anledningar till att vi ska hålla modellen så enkel som möjligt i det tidiga stadiet. Det blir 

lättare att se och rätta till oönskad topologi. I en riktig produktion kan det vara bra att en 

person från animeringsavdelningen tar en titt på modellen innan den går vidare till 

riggningsfasen och ge kritik över vad som kan förbättras.  

5.4 Form viktigare än detaljer 
Lanning (2007) föreslår att vi lägger fokus på formgivning av de stora formerna, som de stora 

muskelgrupperna istället för detaljer som porer, vener osv. Vi jobbar alltså iterativt genom att 

utgå från grundmodellen som vi därefter dividerar upp ett steg och jobbar om formen i detta 

steg. Efter detta dividerar vi ytterligare ett steg för att ge ännu mer form. Genom att arbeta på 

detta sätt, tvingar vi oss att se de stora formerna först istället för detaljerna.  
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Div 1  Div 2  Div 3 

  

Div 4  Div 5 

Bild 2.2 

Ovan kan vi se ett ansikte som vi har jobbat med på detta sätt. Vi började med en 

grundmodell som vi dividerar till en högre nivå och forma vidare modellen. I en tajt 

produktionfas kan det vara bra att återanvända grundmodellen för att skapa olika varianter av 

ansikte.  

5.5  Reducering av polygoner 
Innan vi kan börja bygga den lågupplösta modellen över den högupplösta, är det viktigt att 

först reducera geometriantalet från den högupplösta modellen. Detta är viktigt eftersom 

programmet Maya inte klarar av att jobba med samma mängd polygoner som Zbrush. Maya 

kan hantera modeller som ligger runt 600 000 polygoner vilket också är beroende på datorns 

prestanda. Vi använder därför programmet Polygon Cruncher, vilket låter oss krympa antalet 

polygoner samt ger oss möjlighet att behålla samma detaljrikedom. Innan vi gör detta, måste 
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vi först se till att exportera den högupplösta modellen från Zbrush i mindre delar. Detta görs 

eftersom Polygon Cruncher har samma begränsningar som Maya.  

 

Bild 2.3 

I bild 2.3 ser vi en uppdelning av karaktärens huvud. De olika färgerna representerar de 

olika indelningarna av polygongrupper. Genom att använda oss av polygon-gruppering 

(polygroups) i Zbrush kan vi dela upp huvudet av karaktären i flera sektioner som vi kan 

spara ut var för sig. Det kan vara värt att skapa en specifik mapp enbart för de objekt som ska 

få en polygon reducering, då antalet av dessa filer kan stiga upp till att bli många. Vi 

exporterar filer med filformatet OBJ. OBJ är ett filformat som kan användas av de flesta 3D 

applikationer.  

Vi kan nu börja reducera polygoner genom att använda oss av programmet Polygon 

cruncher. Detta är ett tämligen lättanvänt program som låter oss göra samma process på flera 

filer, vilket gör att vi kommer ifrån repetitiva processer som att specificera en viss inställning 

för varje objekt. De viktigaste inställningar som måste göras är att se till att programmet 

behåller kanterna (borders) på våran modell, och att vi ställer in hur många procent som 

modellen ska reduceras med. I detta fall valdes 80 % av den högupplösta modellens 

polygoner.  
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Bild 2.4 

Ovan kan vi se en ruta från programmet Polygon Cruncher. Här väljer vi bland annat 

antalet vi ska minska modellens polygoner med och ytterligare inställningar. Efter att 

inställningarna har matats in, kan vi låta programmet sköta reduceringen. Detta är en process 

som kan ta en stund beroende på antalet polygoner som ska reduceras.  
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Bild 2.5 

I bildruta 2.5 kan vi se resultatet av modelloptimeringen. Jämför vi bild 2.5 med bild s.3 

kan vi se att detaljerna är finns kvar från bild 2.3. I detta fall hade bild 2.3 runt 1.6 miljoner 

polygoner och bild 2.5 har 600 000 polygoner. Vi har alltså tagit bort runt 1 000 000 

polygoner utan att förlora geometri som bygger upp detaljerna.  

Eftersom vi kommer att bygga en lågupplöst modell över den högupplösta kan denna 

nuvarande modell vara opraktisk att arbeta med. Det kan därför vara en bra idé att reducera 

polygonantalet ytterligare en gång och använda den nya modellen som en referens för 

byggandet av den lågupplösta modellen. 

5.6 Skapandet av den lågupplösta modellen  

I denna fas ska vi använda oss av modellen som vi byggde före detaljeringen i Zbrush och den 

högupplösta modellen som vi tidigare gjort en polygonreducering på. Vi kommer nu att 

använda oss av snap verktyget som finns i Maya (shift+ V) för att dra vertex punkter från den 

lågupplösta modellen till den högupplösta modellens punkter. Det vi ska göra är att försöka 

efterlikna den högupplösta modellen så väl som möjligt genom att forma om den lågupplösta 

modellen. I detta stadium behöver vi inte bry oss om att optimera den lågupplösta modellen, 
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detta kan vi göra efter att vi har projicerat en normalmap på den lågupplösta modellen. Det vi 

vill göra nu är att låsa fast den högupplösta modellen så att vi inte kan markera den och på så 

sätt låta den lågupplösta modellen vara aktiv. Ett alternativ för att låsa fast den högupplösta 

modellen är att använda funktionen make live. Denna funktion fungerar väl men vi kommer 

att använda oss av en annorlunda metod som ger ett liknande resultat samtidigt som det ger 

oss en bättre kontroll över hur vi ska visa den högupplösta modellen. Vi börjar med att 

applicera ett nytt material till den högupplösta modellen där vi sedan ger materialet lite 

genomskinlighet. Detta kommer att göra det lättare för oss att se den lågupplösta modellen 

som befinner sig inuti den högupplösta. Det vi ska göra sedan är att se till att vi inte kan 

knäppa till vertex punkter som sitter på baksidan av modellen.   

 

Bild 2.6 

Här ställer vi in backface till full som gör att vi inte kan markera eller knäppa fast vertex 

punkter till baksidan av en modell.  
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Bild 2.7 

När vi är färdiga med inställningarna ser vi till att lägga den högupplösta modellen i ett 

eget lager som vi sedan ställer in så att den agerar som referens. Vi kan nu börja knäppa fast 

vertex punkter från den lågupplösta modellen till den högupplösta och på så sätt se till att den 

efterliknar den högupplösta så bra som möjligt.  
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5.7 Tillplattning av modellen  

Vid tillplattningen av modellen ska vi använda oss av programmet Uv-layout. Detta är ett 

program som gör denna process lätt att utföra. Vi exporterar den lågupplösta modellen från 

Maya med filformatet OBJ för att sedan öppna filen med Uv-layout.  Det som är viktigt under 

tillplattningsprocessen är att vi försöker hålla samma upplösning på alla områden på kroppen. 

Vi gör detta genom att se till att det schackrutiga mönstret behåller samma storlek längs hela 

modellen. Anledningen till att vi ska göra detta är för att se till att alla områden av modellen 

får det texturutrymme som behövs inför textureringen. Vi gör detta för att behålla samma 

texturkvalitet igenom hela modellen. Det vi också ska göra är att försöka hitta de objekt eller 

områden på modellen som vi kan spegla och på så sätt använda samma textur. I denna modell 

har vi bland annat gjort detta på armarna och fötterna. Eftersom inget av dessa två områden 

behöver en unik textur, kan vi istället spara på utrymme och på så sätt få tillgång till högre 

upplösning på texturen.  
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5.8 Projicering av detaljer  

När den lågupplösta modellen har blivit tillplattat, är det nu dags att importera den tillbaka till 

Maya där vi ska projicera detaljer från den högupplösta modellen till den låga. Det som 

kommer att skapas är en normalmap. En normalmap är en textur som används för att 

återskapa alla de detaljer som vi har på den högupplösta modellen. Vi gör detta genom att 

importera den lågupplösta modellen för att sedan importera delar av den högupplösta 

modellen som vi har optimerat. Vi ser till att ytan av den högupplösta matchar den 

lågupplösta och därefter letar reda på funktionen Transfer Maps.  

 

Bild 2.8 

För att komma åt denna funktion måste vi först se till att vi får upp renderings meny genom 

att välja rendering inställningen. Därefter kan vi gå vidare till att välja 

Lightning/Shading>Transfer Maps. Detta kommer leda till att vi får upp en ny ruta för 

Transfer Maps där vi nu kan välja ett antal inställningar.  
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Bild 2.9 

Bildruta 2.9 visar några av de funktioner som finns i Transfer Maps rutan. Vi kommer här 

att välja att skapa en normalmap. Därefter ska vi specificera vart vi vill att texturfilen ska 

sparas och i vilket filformat detta ska sparas i. Efter detta ska vi se till att vår lågupplösta 

modell är markerad under target meshes och att den högupplösta modellen är markerad i 

source meshes. Efter att vi har gjort dessa inställningar kan vi klicka på bake för att påbörja 

processen av detaljöverföring.  

När denna process är färdig och vi har fått ut en normalmap kan vi öppna denna textur med 

Photoshop för att granska den. Ibland kan artefakter så som svarta pixlar eller missfärgningar 

uppstå i texturen som vi därefter kan korrigera med hjälp av photoshop. 
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5.9 Texturering 

I textureringsfasen ska vi göra tre olika typer av texturkartor som tillsammans med 

normalmap texturen kommer att ge detalj och färg i karaktären. 

5.9.1 Colormap  

I denna textur målar vi de färger som karaktären ska ha. Vi ska fokusera på att ta fram de 

färger som vi ser i konceptbilden för att efterlikna den färgpalett som konceptartisten valt ut 

från början. Vår fokus ligger på att etablera de färger som finns, som samtidigt ska ge djup 

och textur. Vi ska i detta fall undvika att måla in kastskuggor och högtoner i texturen eftersom 

dessa kommer att projiceras på modellen inuti spelmotorn. Det vi kan göra är att måla in 

detaljer som fläckar av smuts i tröjan och mönster i byxorna.  

5.9.2 Alphamap  

En alpha textur kan användas för att uppnå genomskinlighet. Det är en textur som målas 

svart och vitt där det vita och svarta värdet berättar för spelmotorn om vad som ska synas och 

vad som kommer att vara dolt. Här användes denna teknik för att skapa karaktärens hår. Det 

som användes var en texturkarta med alpha där vi målar ut hår i delade klumpar. Dessa 

klumpar projiceras därefter på polygonplan och kan sedan placeras runt karaktärens huvud för 

att ge intryck av fylligt hår. 

5.9.3 Specularmap  

Den sista texturkartan vi målar är en textur som berättar för spelmotorn om vad som är mer 

och vad som är mindre blankt. Dessa texturer kan målas i gråskala där de ljusare värdena står 

för en blankare yta och de mörkare värdena för det som ska vara mattare. Enligt Lanning 

(2007) kan vi använda oss av en aning färg i texturen för att ge modellen ännu mera realism. 

Betraktar vi objekt i vår vardag, kommer vi att upptäcka att högtonerna inte är vita värden 

utan blänker med en färgad nyans. 
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6 Resultat 

Resultatet för detta arbete presenteras i videoformat som bifogas tillsammans med denna text 

på CD-skivan. Filmen är sparad i Quicktime format och Avi format för att göra visning av 

video möjlig på flera plattformer.  
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7 Diskussion 

Att läsa om det semantiska och syntaktiska perspektivet på filmgenre har öppnat upp nya 

tankar om hur semantik och syntax kan användas. Det visar sig att de semantiska och 

syntaktiska aspekterna som Altman (1984) pratar om finns närvarande i utveckling av 

spelkaraktärer. 

 Jag har i arbetet fått se hur vi kan bryta upp en karaktär i mindre semantiska beståndsdelar 

som kan ge oss en djupare förståelse av karaktärens design. En av de intressanta aspekterna i 

arbetet har varit att se vilken skillnad det var mellan den manliga och kvinnliga karaktären. 

Hur kommer det sig att den kvinnliga karaktären fick färre hårda ytor i sin design och den 

manliga fler. Detta är en fråga som skulle kunna ställas i ett annat arbete där vi skulle kunna 

tilldela uppgifter till konceptartister där de ska designa en manlig och en kvinnlig karaktär. 

Det kan vara en slump att den kvinnliga karaktären fick mindre hårda ytor, men det kan också 

vara undermedvetna val som konceptartisten gör. Gyllströms (2007) arbete fokuserar väldigt 

mycket på de stereotypa uppfattningar vi människor har kring perception av varelser. De 

semantiska värdena kan säga att en karaktär är vacker och god. Men om vi låter de syntaktiska 

värden vara med och påverka karaktären så kan denna vara vacker och ond på samma gång. 

 Sjöberg (1999) förklarar i sin bok om hur vi analyserar drama, att karaktärer inte beskrivs 

genom visuella attribut eller ord. De beskrivs istället genom att utföra olika handlingar. 

Karaktärens handlingar avgör vad som blir karaktärens personlighet. Detta fastställer att 

karaktärernas personlighet inte kan påverkas med hur vi modellerar eller designar den utifrån 

de semantiska värdena. Det vi istället kan göra är att förstärka vissa personlighetsdrag genom 

att applicera unika semantiska drag i karaktären. Ett bra exempel på detta är käppen som den 

kvinnliga karaktären är tilldelad i bild 1.9. Detta föremål förstärker karaktärens position i 

handlingen, hon är den som styr och har befäl. De semantiska värdena kan vi också använda 

för att skapa en konflikt med karaktärens syntax. Ett exempel på detta skulle vara att ha en 

väldigt målmedveten och aktiv person men som sitter i rullstol. Karaktären får kontrast och 

kan till och med bli mer intressant då den måste bekämpa sina semantiska värden med sina 

syntaktiska värden.  

Arbetsmetoden som användes i arbetet fungerade bra ihop med den analys som gjordes 

över karaktärerna. Analysen underlättade modelleringsarbetet då den gav en bredare överblick 

av vad som krävdes av oss för att skapa en liknande karaktär i 3D. Att utgå från en högupplöst 

modell för att sedan skapa en lågupplöst var en ny metod som testades och det visade sig vara 
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en fungerande metod. Den ger bra resultat men kräver också mera tid då vi måste skapa 

modellen två gånger.  

Dessa arbetsmodeller måste ses över i riktiga produktioner av spel. Är det värt att lägga ner 

tid på att skapa normalmap till en karaktär där detaljerna inte syns på grund av spelets In-

game perspektiv? Därför är det av stor vikt av spelutvecklarna att först bestämma spelets 

kamera vy innan resten av produktionen rullar vidare. Detta ger möjlighet att utforma grafiken 

skräddarsytt för den vy som spelet ska spelas utifrån.  

Ett spel som jag har jobbat med under tiden av examensarbetet är Bloodline Champions 

Frostfire Games (2008 – 2009). I produktionen ställdes vi inför frågor som vilken vy vi skulle 

använda och hur vi skulle utforma våra arbetsmodeller. Vi kom tidigt underfund med att inte 

använda oss av normalmap på karaktärerna då dessa detaljer inte kommer att synas från 

spelets isomeriska vy. Istället lades tid på att utforma karaktärernas semantiska värden med 

hjälp av siluetter. Fokusen hamnade på de stora formerna som byggde upp karaktärerna och 

detta användes också för att vi skulle lättare urskilja karaktärerna från varandra.  

I bildruta 3.0 ser vi siluetter av de olika karaktärerna som finns i spelet Bloodline 

Champions.  

 

Bild 3.0 

Bloodline Champions började som ett studentprojekt under höstterminen 2008 

utav en grupp studenter vid Högskolan Skövde. Under kursen Projekt i 

spelutveckling C11 utvecklades ett kompetetivt, nätverksbaserat lagspel som fick 

namnet Bloodline Champions. Spelet utvecklades för PC med Microsofts XNA-

ramverk för utveckling av multimediaprodukter. Bloodline Champions kan spelas 

av upp till tio spelare simultant, uppdelade i två lag om maximalt fem personer 

och i ett flertal olika spellägen. Varje spelare har tillgång till ett antal olika 

karaktärer med unika förmågor att välja mellan innan varje spelomgång börjar. 

Dessa karaktärer och deras omgivning är influerade av afrikansk och östasiatisk 

förkolonial kultur 

Nordgren, Arnell, Petersson & Alvesand (2009) 
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I spel så som Gears of War (Epic Games 2006) är kameran fokuserad väldigt nära 

karaktärerna och i många fall används också för att driva fram berättelsen. Här kan vi se 

detaljerna mycket tydligare som återskapas med hjälp av normalmap och det blir därför 

lönsamt att lägga ner mycket tid på att skapa dessa detaljer som förstärker karaktärernas 

semantiska värden.  

8 Slutsats 
Genom att läsa om den semantiska/syntaktiska infallsvinkeln kring genre får jag ett nytt 

perspektiv på de två begreppen. Semantiken har sitt ursprung inom lingvistiken där det står 

för hur vi människor uppfattar ord och meningsuppbyggnader. Syntax kommer också ifrån 

lingvistiken men har istället fokus på hur meningar är strukturerade. Semantik och syntax som 

används inom lingvistiken har utvecklats till att också användas inom andra former av media, 

som i Altmans fall är Film. Här kan de semantiska värden stå för hur en karaktär är klädd eller 

hur vi uppfattar miljön karaktären vistas i. Syntax beskrivs i form av hur filmens handling är 

strukturerad. Altmans infallsvinkel på genre ökade min medvetenhet om hur jag uppfattade 

den karaktär som skulle modelleras och utifrån detta anpassade jag min metod. Metoden 

bygger på att en karaktär kan brytas upp i mindre delar som kan beskrivas med hårda/mjuka 

ytor. Därefter beskrivs processen som gör det möjligt för oss att överföra karaktärens 

semantiska drag från konceptet till 3Dmodell. Detta arbete visar att semantik och syntax kan 

tillämpas vid processen av att skapa en spelkaraktär. Fokus läggs på semantik då arbetet 

behandlar frågeställningen ”Hur kan vi överföra de semantiska värdena av en karaktär till en 

tredimensionell modell som är anpassad för dator/TV-spel?”.  
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