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Sammanfattning 

 

Det här examensarbetet undersöker om klassiska användbarhetsprinciper kan 

appliceras på en rigg i en dataspelsproduktion och göra den mer lättanimerad. Arbetet 

beskriver problemen med riggar som är väldigt svåranimerade på grund av ett 

krångligt gränssnitt. Den beskriver också det praktiska arbetet vilket innebär att ta en 

produkt från en idé till en färdig fullt animerad 3D-modell, som kan importeras i en 

spelmotor. Den behandlar vikten av att samla referensmaterial inför animation, hur 

Disneys tolv animationsprinciper kan appliceras inom 3D-animation och hur en 

produktionspipeline kan se ut. Rapporten behandlar hur man genomför 

användbarhetstester och vad som skiljer att rigga för olika medium som film och 

spelproduktioner. Det här examensarbetet har varit väldigt lärorikt för mig med 

mycket akademiskt och praktiskt arbete. 

 

Nyckelord: Dataspelsutveckling, Animation, Riggning, Användbarhet, 

Användarvänlig 

 

 



Innehållsförteckning 

Innehållsförteckning ................................................................................. 1 

1 Introduktion ......................................................................................... 2 

1.1   Syfte och Mål .................................................................................................... 2 

1.2   Avgränsning ...................................................................................................... 3 

2 Bakgrund .............................................................................................. 4 

2.1 Medium ............................................................................................................ 4 

2.2    Pipeline vid utveckling av 3D-karaktärer ........................................................ 4 

2.2.1 Förproduktion .............................................................................................. 5 

2.2.2 Modellering / Texturering ........................................................................... 5 

2.2.3 Riggning / Skinning ..................................................................................... 6 

2.2.4 Animation .................................................................................................... 7 

2.3 Användbarhetsprinciper ................................................................................... 8 

2.4    Användbar riggning ......................................................................................... 9 

2.5    Definitionen av bläckfiskmonster inom populärkultur .................................. 11 

2.5.1 Bläckfiskmonster inom film ...................................................................... 12 

2.5.2 Bläckfiskmonster inom dataspel ................................................................ 14 

2.6   Animationsprinciper ........................................................................................ 15 

3 Problemformulering.......................................................................... 17 

3.1    Metodbeskrivning .......................................................................................... 17 

3.2     Metoddiskussion ........................................................................................... 18 

3.3     Frågeformulär ................................................................................................ 19 

4 Genomförande.................................................................................. . 21 

4.1 Från Koncept till Modell ................................................................................... 21 

4.2 Riggning av Tentaklerna ................................................................................... 22 

4.2.1 Riggning av Sidtentaklerna ....................................................................... 22 

4.2.2 Riggning av Framtentaklerna .................................................................... 23 

4.3 Riggning av ansiktet .......................................................................................... 24 

4.3.1 Bones vs Blendshapes ............................................................................... 24 

4.3.2 Ansiktsriggen ............................................................................................. 25 

4.4 Skinning av Modellen ....................................................................................... 26 

4.1 Animationscykler .............................................................................................. 26 

4.1 Problem och Lösningar ..................................................................................... 27 

4.1 Exportering till Spelet ....................................................................................... 28 



 

  1 

4.8 Genomförda mätningar .................................................................................. 28 

4.8 Analys av mätningar ...................................................................................... 28 

5 Slutsatser ............................................................................................ 32 

5.1 Resultatsammanfattning ................................................................................. 32 

5.2 Diskussion ...................................................................................................... 32 

5.3 Framtida arbete ............................................................................................... 33 

Referenser ................................................................................................ 34 

 

Figurer 

1 Karaktärspipeline ............................................................................................. 4 

2 Normalkarta exempel ....................................................................................... 6 

3 Tentakelrigg ..................................................................................................... 7 

4 Cthulhu Illustration ........................................................................................ 11 

5 Pirates of the Carribean - Dead Mans Chest .................................................. 12 

6 Night at the Museum 2 - Bläckfiskrigg .......................................................... 13 

7 Bosskaraktärer från diverse spel .................................................................... 14 

8 Konceptteckning på bläckfiskbossen ............................................................. 21 

9 Skärmdump på animationsgränssnittet .......................................................... 23 

10 Bläckfisken i bindpose ................................................................................... 24 

11 Bläckfiskens ansiktsrigg ................................................................................. 26 

12 Skärmdump på en animation .......................................................................... 27 

13 Stapeldiagram för testgrupp ett ...................................................................... 29 

14 Stapeldiagram för testgrupp två ..................................................................... 29 

15 Cirkeldiagram för intresseområden inom maya ............................................. 30 

16 Konceptteckning på Giant Kraken ................................................................. 31 

 

Bilagor 

1 Ord och begreppförklaringar ................................................................... 3 sidor 

 

 

 

 



 

  2 

1 Introduktion 

Inom produktionen av dataspel krävs det en mängd personer med olika bakgrunder 

och talanger. Inom grafikavdelningen finns det olika områden som till exempel 

modellerare, ljussättare, animatörer och riggare, såkallade setup artists eller technical 

artists. Det går även att specialisera sig ännu djupare som till exempel omgivnings-

modellerare eller karaktärsanimatör. Det här examensarbetet specialiserar sig på 

rollen som riggare och animatör på spelföretaget Shortfuse Games AB i Skövde.  

I alla produktioner som innehåller 3D-animation är riggning en viktig process. Enligt 

Jason Schleifer som skrivit Animator Friendly Rigging är den generella definitionen 

av riggning ”En process genom vilken ett ’objekt’ görs redo för animering.” Det 

innebär att riggningen är handlingen att ta ett objekt som animatören kommer att 

animera, t.ex. en karaktär, och möjliggöra förflyttning och deformation hos 

karaktären. Det går att likna en riggare med en marionettdocksmakare. En person som 

bygger marionettdockorna, sätter dit linor vid armarna, huvudet, kroppen och fäster 

dessa vid en bit trä. De förbereder dockan för att kunna styras av dockspelaren. På 

samma sätt möjliggör riggning rörelse för animatören i en 3D-mjukvara. En riggare 

behöver inte vara animatör, men måste ha en förståelse för vad animatören gör för att 

kunna skapa en bra rigg. Komplexiteten av att använda karaktärsriggar varierar från 

rigg till rigg och beror bland annat på vilka funktioner som lagts till under 

riggningsprocessen. En rigg med fler valmöjligheter är oftast lättare att animera än en 

rigg som inte har det. 

1.1 Syfte och Mål 

Eftersom det kan vara frustrerande att använda vissa riggar är målsättningen att ta 

reda på hur man gör en rigg mer användbar och lättanimerad. För att ta reda på det har 

de generella principerna för användbarhet som Nielsen(1993) tagit fram studerats. 

Kan dessa principer appliceras inom riggning av 3D-karaktärer och vad har de då för 

effekt?  

Det som gör det här examensarbete unikt är att syftet har varit att skapa en rigg till ett 

stort bläckfiskmonster, vilket har gjort att det inte har gått att förlita sig på de 

standardinstruktioner som används vid riggandet av människor. Examensarbetet syftar 

även på att ge inblick och lärdom för hur skapandet av en karaktärsrigg går till och 

vad som är bra att tänka på för att göra det så användbart som möjligt. Mitt personliga 

syfte med arbetet har även varit att få inblick i hur det är att jobba på ett spelföretag 

och att skapa material till min portfolio. 

Målet med projektet är skapa en färdig bosskaraktär till spelet Hail to the King som 

utvecklas av Shortfuse Games. Spelet är ett sidscrollande kooperativt beat’em up spel 

till Sony’s Playstation 3. Produkten som skapats är ett animerat bläckfiskmonster som 

kan användas som boss i spelet. Vi kom tidigt fram till att varelsen skulle ha sex 

tentakler, fyra större och två mindre. Anledningen till att vi valde att inte använda åtta 

tentakler som är standard hos en bläckfisk, var för att spara minne. Andra aspekter 

som lead-grafikern var väldigt tydlig med i sina instruktioner var att varelsen skulle 

ha en väldigt stor mun och stora ögon, så den kan förmedla tydliga känslor med hjälp 

av olika ansiktsutryck.  

Målet med examensarbetet är att studera Nielsens principer för användbarhet och se 

hur de går att tillämpa inom riggningen av det här monstret och sedan jämföra det 

med en rigg som inte har använt dessa principer. 
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1.2 Avgränsning 

För att begränsa arbetet har jag inte varit ansvarig för alla delmoment i utvecklingen 

utan bara riggningen och animationen av monstret. Konceptbilder, modelleringen och 

textureringen har skötts av andra personer på företaget. Det var även meningen att jag 

skulle vara ansvarig för att skapa partikeleffekter till varelsen, som är nödvändiga för 

att behålla spelets visuella stil, men det räckte inte tiden till.  
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2  Bakgrund 

2.1 Medium 

Det medium som har använts för att skapa produkten är Autodesk Maya 2009, ett 3D-

program som ofta används inom spel- och filmproduktion. Den plattform som spelet 

skapas till får stort inflytande över vilka begränsningar grafikerna behöver ta hänsyn 

till. Det är stor skillnad på att skapa grafik till spel jämfört med till film.  

Vid skapandet av spelgrafik ligger spelarens upplevelse i fokus och det finns fler 

begränsningar vad gäller antalet polygoner och joints. Plattformen som vi riktat oss 

mot är Sonys Playstation 3, som har goda förutsättningar för att klara avancerade 

uträkningar.  

Vid skapandet av grafik för filmproduktion finns det i stort sett inga tekniska 

begränsningar, vilket ger mer frihet till grafikerna, det skapar dock högre 

förväntningar hos publiken enligt Asokan ”CG has revolutionized the field so 

dramatically that our expectations and benchmarks have been quadrupled in a time-

frame of couple of years” (Asokan, 2008) 

2.2 Pipeline vid utveckling av 3D-Karaktärer. 

Inom alla produktioner är det nödvändigt att ha en överskådlig utvecklingspipeline, 

som bestämmer vilken ordning som de olika stegen i utvecklingen ska ta. Pipelinen 

för filmproduktion involverar ofta fler steg, som till exempel ljussättning, 

specialeffekter, rendering och postpoduktion (Falk, 2004). I en spelmotor sker 

renderingen i själva spelmotorn vilket ger en annorlunda pipeline (se figur 1). 

Schleifer beskriver pipelinen som den väg en del i utvecklingen tar från börjar till slut. 

(Schelifer, 2001) 

 

Figur 1 Exempel på en karaktärspipeline för spelproduktion – Inspirerad av 

Falk (2004) hos Dreamworks Animation. 
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Figuren visar flödet i produktionen, men det kan uppstå vissa förändringar i 

skapandeprocessen. Processer som skapande av till exempel partikeleffekter finns inte 

med i figuren eftersom det skiljer sig från karaktär till karaktär vad som är 

nödvändigt. 

2.2.1 Förproduktion 

 

I förproduktionsstadiet skapas konceptteckningar på karaktären eller varelsen, så 

kallade karaktärskoncept, bland dessa väljs det ut vilket eller vilka drag som ska 

användas i slutprodukten.  Teckningarna kan vara allt från snabba skisser till 

detaljerade färgillustrationer. De färdiga koncepten används sedan av grafikerna vid 

modulering och textuering.  

2.2.2 Modellering/Texturering 

I modelleringsstadiet skapas en 3D-modell med hjälp av konceptbilder och andra 

referensbilder. Inom spelproduktion finns det ofta en budget för hur många polygoner 

en karaktär får innehålla, men det beror helt på spelets plattform och karaktärens 

önskade detaljnivå. I dagens spelutveckling (2010) innefattar ofta modelleringsarbetet 

skapandet av en spelmodell med ett begränsat antal polygoner och en 

högpolygonversion med obegränsat antal detaljer (ofta i en separat mjukvara) som 

sedan används för att skapa små detaljer på en textur som kallas normalmap eller 

normalkarta (Öhrn, 2008). Normalkartan appliceras sedan på modellen i spelet för att 

skapa mer djup i geometrin (se figur 2). Det är viktigt att det finns en överskådlig 

topologi i modellen och att det läggs in extra edgeloops där karaktären ska 

deformeras. För att kunna skapa en textur till modellen måste den först uv-mappas, 

vilket innebär att den tredimensionella modellen bakas ut för att passa in på ett 

tvådimensionellt kvadratiskt plan. Texturering innebär att den tvådimensionella kartan 

fylls ut med färger och detaljer i ett bildredigeringsprogram för att ge karaktären en 

trovärdig yta. Det finns många olika sorters texturer som styr olika attribut i den 

renderade slutprodukten. Textureringen kan ske parallellt med riggningen eller 

animation av karaktären.  
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Figur 2 Lågpolygon-karaktär utan och med normalkarta – Hess, J (2002) 

2.2.3 Riggning/Skinning 

För att få karaktären att röra på sig måste karaktären riggas. Riggningsprocessen går 

ut på att det skapas ett skelett till karaktären, som sedan binds till vertexpunkterna i 

modellen, en process som kallas för skinning eller viktning. Modellen måste inte vara 

helt färdig innan riggningsprocessen kan börja, utan det räcker med en enkel modell 

med ungefär samma proportioner som den färdiga. Modellen bör vara helt färdig och 

uv-mappad innan den slutgiltiga skinningen på modellen utförs för att undvika 

problem. Det är vanligt att modelleringsarbetet och riggningen sker parallellt i 

produktionen. Karaktärsriggning och ansiktsriggning är två olika processer. Vid 

karaktärsriggning placeras de viktiga skelettdelarna ut där leder ska böjas, vid t.ex. en 

axel eller armbåge. Vid ansiktsriggning går det att duplicera geometrin och flytta 

vertexpunkter för att skapa ansiktsutryck som glad, ledsen och arg som sedan kopplas 

till modellen med hjälp av såkallade blendshapes eller morph targets. Det går även att 

styra hela ansiktet med hjälp av joints, det används ofta inom spel eftersom vissa 

spelmotorer inte har stöd för blendshapes. Enligt Ward (2004) är det bäst att använda 

en kombination av joints och blendshapes om det finns möjlighet till det och anpassa 

antalet blend shapes efter spelets polygonbudget. I riggning för film används ofta 

avancerade digitala muskelsystem som styr deformationerna för att få ett mer 

naturtroget resultat.  

Maestri (2006) nämner i sin bok Digital Character Animation 3 att en bra riggare eller 

setup artist är delvis animatör, delvis programmerare och delvis gränssnittsdesigner. 

En animatör vet vilka rörelser som ska kunna förmedlas, programmeraren förstår det 

tekniska arbetet och kan skapa script för att förenkla och designern skapar ett 

användbart och logiskt gränssnitt för animatören. Det är även viktigt med en god 
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insikt hur den mänskliga kroppen är uppbyggd och hur muskler deformeras samt 

hierarkistrukturering. Att skapa en användbar och lättanimerad rigg är något det här 

arbetet har lagt stor vikt vid eftersom otydliga och krångliga riggar är väldigt 

omotiverande att arbeta med, som Fernandes uttrycker det “With a well made rig, and 

an understanding of the subtleties that make a character believable, nearly anything 

is possible.” (Fernandes, J. 2002). 

 

 

Figur 3 Enkel tentakel rigg med utplacerade joints 

2.2.4 Animation 

Animation är när karaktären får liv via de verktyg som skapats under 

riggningsprocessen. Det fantastiska med animation är illusionen av liv som ges till 

något som annars är helt statiskt. Det är den sista processen karaktären går igenom 

innan exporteringen till spelet. Vid karaktärsanimation till spel görs det ofta loopande 

animationer. Det inebär att den första och den sista bilden i animationen är identiska, 

vilket gör att det går att upprepa animationen utan att få några synliga skarvar. En 

spelkaraktär har ofta väldigt många olika animationer men några som nästan alla 

spelkaraktärer behöver (beroende på spelets genre) är en gång/springcykel, en 

idlecykel och en dödsanimation. Med dessa tre kan en karaktär verka levande. Lägg 

till några attacker och reaktionsanimationer så blir den en tänkande varelse. (Russ, D. 

2006) 

 

- Idlecykel: En animationscykel som spelas när karaktären inte gör någonting 

speciellt. Utan en sådan skulle karaktären frysa fast och bli stel och inte röra 

sig förrän nästa animation ska spelas upp. En karaktär kan ha flera olika 

idlecykler för att skapa mer variation. 
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- Gång/Springcykel: En cykel för att ta sig fram är viktigt och den kan se ut på 

många sätt men de flesta karaktärer har cykler för att kunna gå eller springa. 

- Attackanimation: En animation som spelas upp när karaktären anfaller, det är 

även möjligt att ha flera olika för att skapa variation. Det är viktigt att 

karaktären återgår till sin ursprungsposition efter att animation har spelats upp. 

- Dödsanimation: Animationen som spelas upp när karaktären dör, under 

förutsättning att det är möjligt i spelet. 

2.3 Användbarhetsprinciper 

För att definiera begreppet lättanimerad rigg hänvisas det till att den ska vara 

användbar och inte vara ett hinder för användaren. Det här arbetet hänvisar mycket till 

de artiklar och böcker om användbarhet som forskaren Nielsen skrivit. Jakob Nielsen 

(1993) har forskat mycket om användbarhet sedan 1986 och tagit fram 10 generella 

principer för användbarhet och dessa kan ses som riktlinjer inom 

gränssnittsutveckling.  

- Konstant Feedback på användarens input: Systemet bör alltid hålla 

användare informerade om vad som pågår, genom lämplig feedback inom 

rimlig tid. 

- Matchning mellan användaren och systemet: Systemet ska tala användarens 

språk, med ord, fraser och begrepp som är bekanta för användaren, snarare än 

systemorienterade termer. 

- Användarkontroll och frihet: Användarna väljer ofta systemfunktioner av 

misstag och behöver en tydligt markerad "nödutgång" för att lämna oönskade 

tillstånd utan att behöva gå igenom en lång dialog. Stöd för att ångra och göra 

om. 

- Konsistent utfört: Användaren ska inte behöva undra om olika ord eller 

funktioner egentligen gör samma sak. 

- Lätt att komma ihåg och känna igen: Det måste gå att återkomma till 

systemet efter en tids frånvaro och fortfarande komma ihåg hur det fungerar. 

Minimera användarens minnesbelastning genom att göra det enkelt att känna 

igen och komma åt anvisningar för systemet när det är lämpligt. 

- Effektivt att använda: När användaren har lärt sig systemet måste det vara 

effektivt att arbeta med. 

- Estetiskt tilltalandet och minimalistisk design: Dialoger bör inte innehålla 

information som är irrelevant eller sällan behövs. Varje extra enhet av 

information i en dialog konkurrerar med de relevanta enheterna av information 

och minskar deras relativa synlighet. 

- Få fel: Användaren ska kunna göra så få fel som möjligt, Om ett fel uppstår 

måste det gå att återgå till situationen innan något fel uppstod. 

- Subjektivt tilltalande: Det skall kännas positivt att jobba med systemet. 

- Hjälp och dokumentation: Även om det är bättre om systemet kan användas 

utan dokumentation, kan det vara nödvändigt att tillhandahålla hjälp och 

dokumentation. All sådan information bör vara lätt att och hitta, fokusera på 

användarens uppgift, lista konkreta åtgärder som skall genomföras och inte 

vara för stor. 
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Dessa principer är utvecklade för att appliceras vid utvecklingen av en ny mjukvara 

eller hemsida och dess gränssnitt, och detta arbete syftar till att undersöka om de går 

applicera vid skapandet av en karaktärsrigg för 3D-animation. Eftersom riggning 

alltid sker i ett 3D-program, påverkas användbarheten av programmets gränssnitt. En 

lösning på det kan vara att skapa ett eget gränssnitt i programmet som styr riggen. 

2.4 Användbar riggning 

Eftersom riggning är en väldigt teknisk komplicerad process finns det olika sätt att 

förenkla för användaren innan den börjar animera. Genom att skapa ett eget gränssnitt 

av unika kontroller går det att förenkla mycket för animatören. För att verifiera att 

icke användbara riggar är ett problem inom animationsvärlden finns ett citat från 

Schleifer som arbetar på Autodesk i hans artikel om animator-friendly rigging.  

“There is at least one indisputable fact known to animators all over the world: 

achieving quality animation with a substandard rig can cause more heartache, 

headache, hair loss, and general insanity than trying to run a marathon backwards in 

flip-flops while tossing jellybeans into your mouth.” (Schleifer, J. 2006) 

En rigg som är skapad med animatörens intresse i första hand kommer att vara rolig 

att arbeta med och animatören kan fokusera mera på utförande och mindre på att få 

den att lyda. I en användbar rigg är kontrollerna logiska, lättförstådda och placerade 

där användaren förväntar sig att de ska befinna sig. För att skapa en så bra rigg som 

möjligt är det viktigt att ta reda på exakt vilka problem som behöver lösas innan det 

skapas lösningar för problemen. De val som görs för att bestämma hur riggen fungerar 

bör uppfylla följande kriterier enligt Schleifer (2006). 

• Konstant/Förutsägbart beteende 

• Enkel kontrollstruktur 

• Lätt att använda 

• Snabb interaktion 

• Minimal konteranimation 

• Tillåter animatören att göra sitt jobb utan att kompromissa sina idéer. 

Om dessa kriterier inte uppfylls kommer inte riggen fungera som animatören 

förväntar sig, och det kommer orsaka frustration. Att animera är svårt nog utan att 

behöva bekämpa verktyget varje steg på vägen. Enligt Schleifer bör 

animationskontroller uppfylla nedanstående krav i en användbar rigg. De flesta av 

dessa krav går att koppla till Nielsen principer för användbarhet. 

• Enkla kontroller  

Kontroller ska vara meningsfulla och begränsas till endast det som krävs. Det är 

viktigt att begränsa den mängd kontroller som animatören kan arbeta med och inte 

skapa kontroller som konkurrerar med varandra. Målet är att ge tillräcklig kontroll till 

animatören utan att överösa dem med alternativ.  

 

• Animation bör vara lätt överförbar.  
Det är ett smärtsamt faktum att animatörer måste börja animera innan modeller är 

slutgiltiga, och ibland även innan riggen är färdig. Därför är det viktigt att göra det 

enkelt att byta ut modeller och att uppdatera riggarna.  
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• Kontroller bör vara unika och logiskt utplacerade.  
En rigg kan innehålla mellan en och hundra olika kontroller. Om varje enskild 

kontroll ser exakt likadan ut, kommer animatören bli förvirrad och lägga mycket tid 

på att försöka lista vilka kontroller som behövs för att göra vilken rörelse. 

Genomtänkta unika kontroller ger en antydan om vad de är till för.  Det här går att 

koppla till Nielsens princip för igenkännande och lätt minnas. Ett system blir lättare 

att använda om en användare kan lära sig känna igen vilka ikoner som utför vilken 

uppgift. 

 

• Kontroller bör ha rätt rotationsordning.  

Vid rotationen av objekt är det extremt viktigt att rotationsordningen på varje kontroll 

stämmer med vad som är bäst för animatören och inte orsakar problem som gimbal 

lock, vilket uppstår när två lokala rotationsaxlar i en 3d-rymd ligger på samma axel. 

 

• Kontroller bör vara namngivna korrekt. 

Kontrollerna bör ha logiska och konsistenta namn som är tydligt kopplade till den 

uppgift de utför. Namn som left_armCtrl och left_elbowCtrl hjälper till att förenkla 

för animatören. Det här går att koppla till Nielsens princip för konsistent utförande. 

Det är viktigt att riggaren är konsistent med namngivning och kontrollers utplacering. 

 

• Begränsa kontrollerna till endast det som är nödvändigt för 

animatören. 
Om en kontroll bara ska kunna rotera, ska det inte vara möjligt för animatören att sätta 

keyframes i kanaler som translate och scale, utan de bör vara dolda och låsta vilket 

gör att det blir mindre rörigt när det ska animeras. Animatörerna bör spendera all tid 

med att animera och inte kämpa med urvalslistor. Kontroller som inte ska animeras 

bör inte gå att välja. Det här går att koppla till Nielsens princip för användarkontroll 

och frihet. Gör det omöjligt för användaren att välja onödiga funktioner av misstag så 

uppstår färre problem. 

 

• Ha en ren och tydlig outliner. 

Det här går att koppla till Nielsens princip om att ha ett estetiskt tilltalande och 

minimalistisk design. En rörig scen kommer att göra det svårare för animatören att 

arbeta med sina animationer. En bra riggare kommer att se till att allt är rent och 

snyggt, lätt att förstå och rätt namngivet.  

 

• Möjlighet att förflytta riggens position och orientering och 

fortfarande få den att fungera.  

Vissa riggar fungerar väldigt bra att animera när de ligger i origo men så fort de 

förflyttas slutar vissa kontroller att fungera. Testa riggen och försäkra att animatören 

kan flytta riggen hur de vill och fortfarande få riggen att fungera. Gör det även möjligt 

att skala riggen. 

Här syns det tydligt att flera av Nielsens principer går att koppla till Schleifers regler 

för skapandet av en användbar rigg.  
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De av Schleifers regler som inte går att använda är väldigt specifika för 3D-animation 

medan Nielsens principer är mer generella för gränssnittsdesign.  

2.5 Definitionen av bläckfiskmonster inom populärkultur 

Det första steget i skapandet av en rigg är att undersöka vilka rörelser riggen ska 

kunna utföra. I Autodesk’s instruktionsvideor för riggning(2006) rekommenderar de 

att du ska filma dig själv när du utför rörelser liknande de rörelser som karaktären ska 

kunna utföra och sedan använda dessa som referenser vid skapandet av riggen. 

Eftersom referensmaterial är så viktigt så handlar det här kapitlet om att studera 

bläckfiskmonster inom olika spel och filmer, för att se hur andra har löst problemen 

inom riggning och animation.  

Bläckfiskmonster dyker ofta upp inom olika typer av fantasy och fiction. Definitionen 

av bläckfiskmonster är inte samma som definitionen av en Cephalopoda, vilket är den 

stamklass som bläckfiskar faller under, men den har många likheter med dem. 

Bläckfiskmonster har funnits i myter och legender sedan lång tid tillbaka och många 

härstammar från gamla skeppsfarare som har berättat om sina resor, men det finns 

även många beskrivna i tidig litteratur som Twenty Thousand Leagues Under the Sea 

En världsomsegling under havet – Jules Verne (1869) och The Call of Cthulhu – HP 

Lovecraft (1928). Eftersom litterära verk inte visar former och rörelser gör arbetet 

ingen djupare studie i dessa böcker. 

 

Figur 4 Illustration av bläckfiskmonstret Cthulhu. – (Lovecraft, 1928)  

Det finns många populära filmer och spel som innehåller olika typer av 

bläckfiskmonster, arbetet syftar till att göra en närmare studie för att bestämma vad 

som är viktigt för att förmedla formen på varelsen och vad i rörelserna som får den att 

kännas verklig. Det finns tre aspekter som karakteriserar bläckfiskmonster väldigt bra 

inom populärkulturen. Den första och viktigaste aspekten är en mängd gigantiska 

tentakler som karakteriserar bläckfiskmonstren och skiljer dem från andra stora 

monster, utseendet, placeringen och antalet tentakler är mindre viktigt. Den andra 
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aspekten är att varelsen har sitt ursprung i havet, men det är inget krav att den måste 

befinna sig i vatten för att överleva. Den tredje aspekten är att varelsen är av gigantisk 

storlek för att vara skräckinjagande. Ett minimum är att den klarar av att lyfta en 

människa med tentaklerna utan större problem. Det finns inga speciella genuskrav på 

monstren då det kan vara svårt att urskilja om de är manliga eller kvinnliga, I 

bakgrundsstudien studeras endast monster som faller under minst två av dessa tre 

aspekter men helst alla tre.  

2.5.1 Bläckfiskmonster inom film 

Bläckfiskmonster har vid många tillfällen blivit porträtterade på vita duken men 

arbetet har valt att fokusera på de lite nyare som använder CGI (Computer Generated 

Imagery) för att porträttera varelserna. Det första exemplet på ett gigantiskt 

bläckfiskmonster inom film är Kraken (figur 5) från Pirates of the Carribean: Dead 

Mans Chest (Walt Disney, 2006) skapad av Industrial Light & Magic. I filmen är 

Kraken ett gigantiskt sjöodjur som är ökänt för att kunna sänka stora skepp med sina 

enorma tentakler (Dakin, 2007). Enligt Hal Hickel, som jobbade med effekter till 

filmen, var det väldigt mycket jobb med att skapa en användbar rigg till tentaklerna. 

“It was all keyframe animation done on Maya, and we spent a lot of time and effort 

getting our controls right, as things like tentacles are very hard to animate.” – Hickel 

(2006)  

 

 

Figur 5 Davy Jones och Kraken från Pirates of the Carribean: Dead Mans 

Chest – Crisswell (2006) 

 

Den här filmen innehåller även kaptenen Davy Jones (överst i fig.5). Han är av en 

mindre klass av bläckfiskmonster i mer mänsklig skala men riggningen och 
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animationen av hans skägg är väldigt intressant. Skägget består av 46 tentakler som är 

uppbyggda av 446 joints och dessa styrs dynamiskt av en simulering som kontrolleras 

av animatörerna. (Crisswell, Derlich, Hatch, 2006) Varje tentakel har en individuell 

kontroll som bestämmer hur mycket den påverkas av kroppens rörelser samt olika 

kontroller för turbulens och sinuskurvor som styr den ringlande rörelsen på 

tentaklerna. De styrs även av en generell kontroll som multiplicerar med de 

dynamiska attributen över hela riggen vilket är användbart för att utrycka vissa 

känslor hos karaktären. Alla tentakler har även möjligheten att animeras för hand för 

specifika rörelser. I det här projektet har ett liknande system använts. Förmågan att 

kunna byta mellan ett dynamiskt och handanimerat system känns väldigt intuitivt vid 

animation. Förmågan att kunna ställa in individuella attribut för varje enskild tentakel 

som styrs av simulering ökar också kontrollen hos användaren.  

Nästa filmmonster är the Watcher in the water som är skapad av WETA Digital för 

Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (New Line Cinema, 2001). Varelsen här 

är ett sjömonster som anfaller brödraskapet med sina långa tentakler när de ska ta sig 

in i Moria. Det finns ingen öppen dokumentation om hur monstret är skapat men det 

finns många rörelser gått att använda som referenser i projektet.  

Det sista filmmonstret som studerats är jättebläckfisken som dyker upp i Night at the 

Museum 2 (Fox, 2009) som är skapad av Rhytm and Hues Studios. Det som är 

intressant med varelsen är att den spenderar den mesta av sin tid i filmen på land och 

den har ungefär samma storlek som monstret i projektarbetet. Enligt (Derksen, Kim, 

2009) är modellen helt gjord i nurbs och riggen som styr tentaklerna här är skapade av 

en clothsimulering som gör att tentaklerna rör sig dynamiskt. Clothsimuleringen som 

styr själva huvudriggen har ett inbyggt system som gör att den kolliderar med andra 

tentakler och objekt i omgivningen som golv, väggar o.s.v. Den har även ett system 

som gör att animatörerna kan styra hur mycket tentaklerna ska slingra och kröka sig. 

Det görs för att öka känslan av det är en verklig bläckfisk. Denna känsla är något som 

har försökts återskapas i det här arbetet i riggningsprocessen. Bläckfisken i filmen har 

även ett system som gör att sugkopparna på tentaklerna suger sig fast i omgivningen 

och håller sig kvar, något den använder sig för att ta sig fram. Det här har varit väldigt 

svårt att återspegla på grund av alla begränsningar som finns vid skapandet till en 

spelmotor. Det skulle krävas väldigt mycket extra geometri och tyngre simulering än 

nödvändigt för att skapa den effekten därför har det inte lagts något arbete på det. 

 

 

Figur 6 Jättebläckfisken från Night at the Museum 2. Varje färg representerar 

en enskild tentakel. – (Derksen, Kim 2009) 
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2.5.2 Bläckfiskmonster inom dataspel 

Bläckfiskmonster inom spel har inte samma öppna dokumentation om hur de är 

skapande som inom film. Det betyder dock inte att de inte går att använda som 

referenser inför animation.  

Kraken från God of War 2 (Capcom, 2007) har fyra synliga tentakler varav två som 

den använder sig av för att anfalla. Videomaterial från den här striden har använts 

som referensmaterial speciellt när varelsen anfaller.  

De andra boss-striderna som studerades påminde mycket om varandra, det är 

Leviathan från Gears of War 2 (Epic Games, 2008) och Irving efter han har muterat i 

Resident Evil 5 (Capcom, 2009). Båda striderna går ut på att spelaren befinner sig på 

en båt och blir anfallen av stora tentakler som kommer upp från vattnet. 

Videomaterial från boss-striderna har använts som referenser särskilt vid animationen 

av idlesekvenser. Ingen av dessa bosstrider representerar riktigt det som ska skapas i 

projektet och det beror nog mest på spelens genre och kameravinkel. Det gjordes även 

studier av olika beat’em up spel för att leta efter bläckfiskmonster men det närmaste 

som kunde hittas var en bosstrid från Castle Crashers (Behemoth, 2008) som 

innehåller en stor muterad kattfisk. Den är inte ett bläckfiskmonster eftersom den inte 

har några tentakler, men den har en väldigt stor mun och ett uttrycksfullt ansikte, 

vilket var ett mål med varelsen i projektet. Referensmaterial från den här striden har 

varit till hjälp vid animation av ansiktet hos bläckfiskmonstret.  

 

Figur 7 Kraken från God of War 2 uppe till vänster, Leviathan från Gears of 

War 2 uppe till höger, Catfish från Castle Crashers nere till vänster och Irving 

från Resident Evil 5 nere till höger. 
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2.6 Animationsprinciper 

Walt Disney och hans medarbetare tog på 1930-talet fram tolv generella 

animationsprinciper som sammanställs av Frank Thomas och Ollie Johnston i The 

Illusion of Life. Disney Animation (1981). Vid planering inför animation är det bra att 

veta vilka av Disneys tolv animationsprinciper som är viktiga i projektet och 

förbereda för dem i riggningsprocessen.  

 

1) Squash and Stretch – Den viktigaste principen enligt många och den innebär 

att när en icke rigid kropp rör sig deformeras den för att framhäva rörelsen men 

volymen på kroppen ändras inte.  

 

2) Anticipation – En förberedande rörelse som visualiserar en tyngd och ger 

åskådaren en föraning om vad som ska komma. 

 

3) Staging – Det valda perspektivet hos en bild ska framhäva och förtydliga 

budskapet i rörelsen.  

 

4) Straight Ahead Action and Pose to Pose – Det finns två metoder att utgå 

ifrån vid animation. Straight Ahead innebär att animatören börjar animera från en 

given punkt och fortsätter framåt i berättelsen. Pose to Pose fungerar så att 

animatören sätter ut nyckelposer genom animationen och fyller i de som saknas 

efteråt. Straight Ahead genererar mer spontana och mer dynamiska rörelser men 

det blir svårare att skapa övertygande poser medan Pose to Pose ger mer klarhet i 

animationens utförande och komposition men kan lätt bli väldigt stelt och det 

finns inte lika mycket rum för kreativitet. Det är även populärt att använda en 

kombination av båda teknikerna. 

 

5) Follow Through and Overlapping Action – Som resultat av att en del av 

en kropp har rört sig följer resten av kroppen med och fortsätter röra på sig även 

efter rörelsen har skett. Dessa efterföljande rörelser definierar karaktären av den 

första rörelsen och förbereder efterkommande rörelser. Överlappande rörelser gör 

att karaktären aldrig ser helt statisk ut. En ny rörelse får gärna börja lite innan den 

förra rörelsen tog slut. 

 

6) Slow In and Slow Out – Renodla interpolationen genom att gradvis öka och 

sänka hastigheten hos rörelsen vid början och slut. Frånvaron av Slow in and Slow 

Out får karaktären att uppfattas mekanisk. 

 

7) Arcs – Att anpassa och överdriva stora rörelser i bågformer vilket är det 

naturliga rörelsemönstret. Tydliga arcs bågar ger mjukare rörelser och högre 

realism. 
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8) Secondary Action – Att ha flera mindre rörelser samtidigt som huvudrörelsen 

förstärker hela karaktären. Det finns två typer av secondary action. Den ena är en 

rörelse som är ett resultat av en annan rörelse hos en kropp och den andra är 

sekundära rörelser, d.v.s. mindre rörelser, förutom den primära rörelsen. Det gäller 

dock att vara försiktig så att de sekundära rörelserna inte stjäl fokus från den 

primära rörelsen. 

 

9) Timing – Anpassa extremposernas momentum i tidslinjen för att rörelserna ska 

uppfattas som mer levande, en bra timing ger även mer tyngd till karaktären. 

 

10) Exaggeration – Att överdriva en rörelse förstärker budskapet till 

åskådaren, Hitta essänsen i en rörelse och förstärk den. För mycket exaggeration 

kan dock tendera att motverka realism i rörelsen. 

 

11) Solid Drawing – Ritade kroppar ska behålla alla proportioner i alla vinklar 

för att uppfattas som tredimensionella 

 

12) Appeal – Karaktären och dess rörelser ska vara tilltalande för åskådaren. 

 

Principerna är framställda för att användas på klassisk tvådimensionell animation och 

tecknad film men de går även att applicera i 3D-animation och de är väldigt relevanta 

för att skapa realistiska rörelser. Victor Garza (2004) skriver i sin rapport att ”the 

principles of animation invented on the golden age of animation by Disney stay as 

unbreakable commandments that are still present even now on the CG character Era”  

Dessa tolv principer är viktiga att ha i åtanke inför riggandet av bläckfisken. eftersom 

flera tentakler ska röra sig samtidig så har secondary action, followthrough och 

overlapping action mycket stor relevans i animationen. En dynamisk rigg som styr 

tentaklerna kan vara en bra lösning som ger ett snabbt resultat och mjuka rörelser som 

följer principerna och ger tydliga arcs. Exaggeration är viktigt i spelet som har väldigt 

överdrivna karaktärer och rörelser. Mycket överdrivna ansiktsutryck hos varelsen kan 

ge honom mer appeal och göra honom mer tilltalande. För att åstadkomma mer 

exaggeration kan det vara lämpligt att kunna ändra storleken på ögonen och pupillerna 

hos varelsen. Kroppen bör ha mycket squash and stretch eftersom det är en bläckfisk 

och eftersom spelet har en konstant kameravinkel bör mycket av detaljerna ligga där 

spelaren kan se dem så stagingen blir till en fördel istället för en nackdel. 
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3 Problemformulering 

 

Användbarhet är ett multidimensionellt begrepp som har en mängd olika definitioner. 

En av de primära definitionerna av användbarhet myntades av Miller (Mayhew, P. 

2009) som argumenterade för att användbarhet går att definiera så enkelt som ’lätt att 

använda’ Definitionen utvecklades sedan av the International Organization for 

Standardization (ISO) som definierar användbarhet som ”i vilken utsträckning 

produkten kan användas av specificerade användare för att uppnå specifika mål med 

effektivitet och tillfredsställelse i samband med användning.”  Det här examensarbetet 

syftar till att ge en inblick i, och om möjligt även ge lärdomar om vilka 

tillvägagångssätt som hjälper till att skapa en användbar och lättanimerad rigg och 

tillämpa den för animation. För att genomföra det här arbetet har flera studier som 

riktar sig det här ämnet genomförts och de har varit användbara för att hitta olika 

principer för användbarhet och användbarhetstestning (Nielsen, 1993) samt olika 

riktlinjer för skapandet av en användbar rigg (Schleifer, 2006). Begreppet usability 

engineering uppstod för att kunna förtydliga rollen mellan utvecklare och användare. 

Idén var att börja med att göra en analys av de tänkta användarna och deras behov, i 

det här fallet är animatören användaren och riggaren systemutvecklaren. Baserat på 

analysen formuleras en uppsättning av användbarhetsmål för det nya systemet. Dessa 

mål måste vara mätbara genom användbarhetstester.(Löwgren, 1993) Det mål 

projektet har haft är att riggen som utvecklats med hjälp av användbarhetsprinciperna 

ska få ett tydligt högre resultat i användbarhetstesterna jämfört med en rigg som inte 

är utvecklad med dessa principer i åtanke.  

Den slutgiltiga frågeställningen är ”Kan en rigg bli mer lättanimerad genom att 

följa principerna för användbarhet vid utvecklandet av riggen och dess 

gränssnitt” 

3.1 Metodbeskrivning 

Det finns olika sätt att testa och mäta användbarhet. Anledningen till valet 

användbarhet istället för användarvänlighet är för att det inte går att mäta 

användarvänlighet på samma sätt och det är mycket mer svårdefinierat (Löwgren. 

1993) Nielsen beskriver termen användarvänlig som “unnecessarily anthropomorphic 

[and] implies user’s needs can be described along a single dimension.” (Nielsen, 

1993).  

Arbetet vill undersöka om en rigg blir lättare att hantera och animera om man följer 

Nielsens Principer för användbarhet. För att undersöka det har det genomförts en 

kvalitativ analysundersökning (Bryman, 2001) där tio testpersoner testat två olika 

riggar för att sedan svara på formulär om användbarheten på riggarna. De riggar som 

undersöktes är bläckfiskriggen som skapats i projektet och en annan bläckfiskrigg vid 

namn Giant Kraken som skapades av David Russ för The Game Animator’s Guide to 

Maya (2007). Anledningen att Giant Kraken riggen valdes var för att den är väldigt 

lik riggen som skapats i projektet även om den använder ett väldigt annorlunda 

gränssnitt för att styra tentaklerna. Tyvärr innehåller den ingen avancerad ansiktsrigg. 

Båda riggarna föreställer alltså bläckfiskmonster med ett likartat antal polygoner och 

joints. Varje person har fått sitta ostört vid en dator i en halvtimme för att prova på en 

rigg och animera en kort sekvens. Det har även funnits tillgång till en 

hjälpdokumentation ifall något problem uppstått. Testpersonerna har sedan fyllt i ett 

frågeformulär där de utvärderat olika aspekter på riggen. I undersökningen har 
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testgruppen valts ifrån personer som redan har kunskaper i Autodesk Maya och inom 

animation. Testpersonerna har valts ut bland studenter på högskolan och grafiker som 

finns på företagen i området nära praktikplatsen. Testpersonerna delades in i två 

grupper med varsin rigg. Grupp nummer ett har testat riggen på bläckfiskmonstret 

som skapats i det här projektarbetet och följt principerna för användbarhet. Grupp 

nummer två har testat David Russ Kraken rigg som inte följer dessa principer och 

sedan har jämfört resultaten från enkäterna med varandra. Den analysmetod som 

använts för att utvärdera arbetet är en kvalitativ metod (Bryman, 2002) med fokus på 

deltagarnas uppfattning.  

3.2 Metoddiskussion 

Anledningen till valet av tio testpersoner baseras på Dumas och Redish instruktioner i 

boken A Practical Guide to Usability Testing(Dumas, J, Redish J, 1993) Där 

beskriver de att en ideell användbarhetstestgrupp innefattar tre till fem personer och 

eftersom det ska vara två testgrupper blir tio personer ett pålitligt antal. Nielsen 

skriver också att fem användare är tillräckligt för att hitta 85 % av alla 

användbarhetsproblem.  

Valet av testmiljö baseras på studier av Wichansky (2000) där hon skriver att en 

kontrollerad labartoriemiljö inte är optimalt för användbarhetstestning eftersom det 

inte speglar vardagsmiljön på jobbet eller i skolan där arbetet ofta sker. Därför 

föreslår hon en mer naturlig och neutral testmiljö.  

Arbetet hade fungerat med en kvantitativ undersökning istället för kvalitativ men 

anledningen till valet av just en kvalitativ analysmetod är för att fokusera på en 

mindre grupp testpersoner och deras uppfattning av riggarna. Bryman (2001) skriver 

om några vanliga skillnader mellan kvalitativ och kvantitativ forskning, där 

kvantitativ handlar mer om siffror kontra ord och forskarens uppfattning kontra 

deltagarnas uppfattning medan kvalitativ forskning fungerar tvärtom. Alla 

testpersoner hade kunnat få testa båda riggarna och jämföra dem, men det hade då 

blivit svårare att få ett objektivt resultat. Ett problem är att den ena riggen innehåller 

mycket fler funktioner och kan uppfattas som mer intressant. Det kan då bli svårt att 

avgöra exempelvis vilken rigg de ska testa först, bör det varieras mellan personerna 

vilken de testar först o.s.v. Från början fanns det även planer på att låta den andra 

gruppen även testa en ansiktsrigg utöver krakenriggen eftersom krakenriggen inte 

innehåller någon ansiktsrigg. Ett problem som då uppstår är att det skulle bli väldigt 

svårt att skapa ett generellt testformulär som går att applicera på båda testgrupperna 

samt att det möjligtvis skulle behövas fler än två testgrupper. En alternativ metod som 

övervägdes var att skapa två versioner av bläckfiskriggen där den ena följer Nielsens 

användbarhetsprinciper och den andra inte gör det och där de har väldigt olika 

gränssnitt för att se om de ger olika resultat från testgrupperna. Anledningen att inte 

göra det är för att det inte skulle gå att vara objektiv i riggningen som inte använder 

principerna utan det skulle, enligt mig, alltid vara den sämre riggen och resultatet 

skulle därför bli lidande. Genom att använda en rigg som är från en annan 

upphovsman blir det större variation i testgruppernas svar. Alla dessa metoder 

innehåller olika problem. Problemet med den valda metoden är att de två riggarna 

skiljer sig mycket från varandra även om de har många likheter. Det hade varit lättare 

att testa två människoriggar eftersom de är uppbyggda på samma sätt. Ett annat 

problem är att det inte går att ta upp frågor som är specifika bara för den ena riggen. 

Det hade varit intressant att få svar på frågor som behandlade om den ena riggen blir 

lättare att animera eftersom den innehåller dynamiska rigglösningar o.s.v.   
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I undersökningen används en likertskala på de flesta frågorna i formuläret eftersom 

det gör det lättare för deltagarna att svara, jämfört med en multipoäng skala där t.ex. 1 

= inte användbart 10 = mycket användbart. Det baseras på Faulkner’s(2000) teorier 

om problem som kan uppstå med formulär i användbarhetsteseter. Frågorna ska vara 

så lätta att tolka som möjligt så att man inte behöver göra om testerna på grund av att 

användarna har tolkat frågorna på ett annorlunda sätt än vad som var meningen. 

3.3 Frågeformulär 

Ålder:_______ 

Kön: (ringa in ditt svar) 

MAN   KVINNA 

1. Hur mycket erfarenhet har du av Autodesk Maya? (kryssa i ditt svar) 

___ Mindre än 6 Månader 

___ 6 Månader till 2 år 

___ Mer än 2 år 

 

2. Vilket är ditt huvudområde inom 3D? (ringa in ditt svar)  

Modellering  Animation  Riggning  Annat 

 

3. Hur lätt eller svår var riggen att animera med jämfört med riggar du använt 

tidigare? (ringa in ditt svar) 

1   2   3  4  5 

              Väldigt Lätt          Lätt             varken lätt           Svårt           Väldigt Svår 

    eller svårt 

Kommentar:___________________________________________________________ 

 

4. Att hitta de funktioner och kontroller som du ville använda var: 

1   2   3  4  5 

              Väldigt Lätt          Lätt             varken lätt           Svårt           Väldigt Svårt 

    eller svårt 

Kommentar:___________________________________________________________ 

5. Vad tyckte du om antalet kontroller som fanns tillgängliga att animera med. 

1   2   3  4  5 

                  Vädligt bra      bra           Varken bra          dåligt            Väldigt dåligt 

                    eller dåligt    

6. Använde du dig av manualen?  Ja  Nej 

Om Nej fortsätt med fråga 8. 
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7.  Var informationen i manualen lätt att förstå? (ringa in ditt svar)  

1   2   3  4  5 

              Väldigt Lätt          Lätt             varken lätt           Svårt           Väldigt Svårt 

    eller svårt 

Kommentar:___________________________________________________________ 

 

8. Hur bra anser du att deformationerna på modellen är?  

1   2   3  4  5 

              Väldigt Bra          Bra             varken bra           dålig           Väldigt dålig 

  eller dåligt 

Kommentar:___________________________________________________________ 

 

 9. Skulle du rekommendera den här riggen till någon annan?        Ja             Nej  

 

10. Vilka attribut skulle du vilja lägga till eller förändra på riggen för att göra 

den mer användbar? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Formuläret är inspirerat av olika formulär för användbarhetstestning i böckerna a 

practical guide to usability testing (Dumas, J, 1993) och The Usability Engineering 

Lifecycle (Mayhew, D. 1999 ) 
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4 Genomförande 

För att genomföra det här projektet fanns det många steg och val som har gjorts för att 

få fram en färdig slutprodukt. Varje steg har sin egen plats i produktionspipelinen och 

alla steg är viktiga för slutresultatet. Slutprodukten finns som en mängd Autodesk 

Maya filer med den färdiga riggen, animationerna och utrenderade filmklipp, men 

under utvecklingen har det använts andra externa program som Adobe Photoshop, 

Pixologic Zbrush och Topogun. Anledningen att det inte finns filmer på DVD-skivan 

med den färdiga boss-striden i spelmotorn med alla tänkta animationer är för att vi 

tyvärr blev tvungna att avbryta projektet i slutet av mars på grund av problem med 

förläggare och finansiärer. Efter att vi lagt projektet på is har jag arbetat med andra 

projekt på företaget till slutet av maj. 

4.1 Från Koncept till Modell 

Det första steget som gjordes var att rita konceptteckningar på varelsen. 

Konceptbilden vi utgick ifrån var tecknad tidigt i produktionen och var inte en färdig 

bild av hur varelsen skulle se ut, så den har använts mer som inspiration och 

referenskälla. Vi tittade även på fotografier och filmer med riktiga bläckfiskar samt 

andra teckningar för referensmaterial. 

 

Figur 8 Konceptteckning av Lars Håhus 
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Modelleringsfasen började väldigt tidigt och den pipeline vi använde var att först 

skapa en högpolygonmodell i Zbrush som gick igenom flera iterationer innan den 

godkändes av Art Directorn för projektet. När högpolygonmodellen var färdig 

användes den för att göra en lågpolygonmodell i topogun och i det steget var det 

viktigt att det fanns en överskådlig topologi, speciellt i ansiktet eftersom det skulle 

deformeras mycket. Högpolygonmodellen användes sen för att baka ut en normalMap 

som kunde användas i spelet för att ge modellen mer detaljrikedom. Den 

polygonbudget vi fick på modellen var femtontusen trianglar men efter lite optimering 

så lyckades vi få ner den till ca trettontusen. När modellen var klar fortsatte andra 

personer på företaget att göra texturerna samtidigt som riggen blev byggd.  

4.2 Riggning av Tentaklerna 

Eftersom modellen var uppdelad i två stora delar, tentaklerna och ansiktet, som skiljde 

sig mycket åt, blev även riggningen uppdelad i två stora delar.  Det första steget i 

produktionen var att undersöka olika möjligheter som fanns att skapa riggen på, som 

vilka verktyg som kunde användas och även möjligheter att använda och göra egna 

MEL-script för att underlätta arbetsprocessen.  

4.2.1 Riggning av sidtentaklerna 

Funktionen av kroppsdelarna är det viktigaste när man börjar rigga. Sidtentaklernas 

funktion var mycket secondary action och followthrough overlapping action till 

karaktären men också att kunna använda dem till attacker, ta upp föremål att kasta och 

för att ta sig framåt. Det var viktigt att ha både en dynamisk lösning för animationer 

som ser väldigt flytande ut och en manuell lösning för att kunna styra varje tentakel 

för sig. Innan modellen var helt färdig gjordes en prototyp av tentakelriggen som 

skulle användas. Möjligheten att kunna styra tentaklerna på flera olika sätt löstes 

genom att ha en dynamiskt driven joint kedja som styrdes procedurellt. Det lades även 

till en vanlig ikRP och en FK och dessutom en IK-spline som styrs av en kurva. Från 

början var det inte tänkt att använda FK eftersom det skulle behövas så många 

kontroller och bli svåranimerat men i prototypen upptäcktes det att det var enkelt att 

lägga in, var lätt att animera och gav väldigt mycket kontroll till animatören samt 

flytande rörelser till animationen.  

Vid skapandet av den dynamiska kedjan fanns det två val: antingen att använda 

springs eller med hjälp av en dynamisk maya hair kurva. Efter att ha vägt fördelarna 

och nackdelarna mot varandra och gjort snabba prototyptester så valde jag att gå 

vidare med den dynamiska maya hair kurvan eftersom jag har mer erfarenhet med det 

sen tidigare och man slipper använda externa fält för att styra animationen eftersom 

det finns inbyggt i maya hair. För att lägga till IK-spline kurvan så lades det till en 

extra jointkedja. Eftersom det inte gick att ha den på samma kedja som den 

dynamiska lösningen, så lades den längst upp i hierarkin. För att byta mellan 

kontrollsätten gjordes ett eget gränssnitt på kontrollerna där användaren kunde byta 

mellan dem med hjälp av driven keys.  

Ett problemområde var toppen på tentaklerna där våra speldesigners ville ha den 

naturliga slingrande rörelsen som finns hos bläckfiskar för att kunna plocka upp 

objekt och spelarkaraktärer. Några av de alternativ som testades var att ha en bend 

deformer som styr en IK kurva i toppen men det visade sig vara svårarbetat och det 

skulle kräva många fler joints för att se bra ut. Problemet löstes genom att ha en 

kontroll som med hjälp av driven keys kunde styra de fyra yttersta jointsen i kedjan 

likt hur man vanligtvis riggar fingrar. För att den dynamiska simuleringen skulle få 
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samma slingrande rörelse i toppen så hade tentakelgeometrin en böjning i toppen i 

bindPosen. Det gjorde så toppen hela tiden försökte behålla den formen istället för att 

räta ut sig. Det är inte det bästa sättet men det enklaste med tidspressen i projektet. 

 

Figur 9 Delar av gränssnittet som förenklar för animatören 

När modellen var färdig var det enklare att göra den slutgiltiga riggen med de tekniker 

som redan testats i prototypen. Det enda som var svårt att bestämma var hur många 

joints som skulle användas för att få de flytande animationer som behövs och behålla 

en bra prestanda. I prototypfasen så testades tio, femton och tjugo joints och sedan 

drogs slutsatsen att tio var för få för en flytande animation och snygga deformationer 

och tjugo var alldeles för många. Femton skulle ha kunnat fungera men det slutade 

med att det användes tretton joints i varje tentakel. När den första tentakeln var färdig 

kopierades det mesta arbetet till den som var bredvid. Det visade sig dock vara väldigt 

krångligt att spegla över allt till motsatt sida så den sidan gjordes om från början.  

Några av de slutgiltiga stegen var att koppla alla dynamiska tentakler till samma 

hairSystem så att de kunde ha en global kontroll för attribut som stiffness, turbulence 

och gravity (se figur 9).  Varje tentakel har även en enskild kontrollbox där det går att 

ställa in liknande attribut fast som överskrider den generella kontrollen. Det möjliggör 

att tentaklerna kan ha olika stiffness t.ex. Det lades även till kollisionsobjekt för 

huvudet och golvet så att de skulle kollidera med tentaklerna och inte gå igenom 

meshen. Varje tentakel styrs av en universell kontroll som alltid styr basen på 

tentakeln och detta underlättar för animatörer när de byter kontrollmetod. Det innebär 

att när den dynamiska simuleringen är igång kan animatören fortfarande styra hur han 

vill att tentakeln ska bete sig. Det är väldigt intuitivt för användaren och ger mycket 

resultat för lite arbete. 

4.2.2 Riggning av framtentaklerna 

Framtentaklerna är mindre och har lite annorlunda funktion. De används mer som 

armar för att ta sig framåt, anfalla och det blir lättare att få fram appeal hos karaktären 

med uttrycksfulla armar. De här tentaklerna är mindre, därför användes färre joints 

och inget dynamiskt system behövdes Från början gjordes bara en IK rigg med 
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kontroller som styrde toppens slingrande rörelser men efter att ha animerat en del 

drogs slutsatsen att det behövdes även en FK-rigg för vissa rörelser. Totalt åtta joints 

användes i varje arm. Även svansen riggades med totalt fyra joints och en enkel IK-

spline kurva. 

 

Figur 10 Bläckfisken i bindPose 

4.3 Riggning Av Ansiktet 

När det kom till att rigga ansiktet fanns det många problem att lösa. Ansiktet skulle 

klara av att visa en stor variation utryck och grimaser. Ögonen och pupillerna skulle 

klara av att ändra storlek och hela riggen skulle följa användbarhetsprinciperna. Det 

fanns flera idéer på hur man skulle gå tillväga med ansiktsriggen men det första som 

var viktigt att besluta var om ansiktsanimationen vara driven av blendshapes eller 

joints/bones. 

4.3.1 Bones vs Blendshapes 

Blendshapes, vertexanimation eller morph targets som det också kallas, är när man 

använder manipulerad geometri för att styra en animation. Det är väldigt vanligt inom 

film vid ansiktsanimation och läppsynk. Det fungerar så att det görs flera kopior av 

geometrin som sedan formas om för att visa olika ansiktsutryck och dessa används 

sen för att styra animationen. Spelmotorer klarar vanligtvis inte av blendshapes men 

de senaste spelkonsolerna och flera motorer inklusive den vi arbetat med stödjer det.  

Efter att ha tittat på research inom området (Latulippe, 2009) upptäcktes det att det 

finns det flera för och nackdelar med både joints och blendshapes när man animerar 

till spel.  

Chad Robert Morgan (2009) på Double Helix Games säger att fördelar med joints är 

att det kräver lite prestanda, finns i alla 3D-motorer och är enkla att programmera. En 
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nackdel är att ju fler joints som finns desto mer animationsdata behövs och mer data 

kräver mer minne och det krävs väldigt många joints för att få bra ansiktsanimation 

och läppsynk. Spelet Silent Hill Homecoming (2009, Konami) som Morgan jobbade 

med använde etthundrasex joints på huvudkaraktären och över tvåhundrafemtiofem 

på vissa bossar i spelet.  

Fördelarna med blendshapes är att de kräver mindre animationsdata, ger mer 

detaljrika rörelser och en blendshape kan flytta flera vertexpunkter i olika riktningar. 

Nackdelarna är att de kostar mer minne, de klarar inte av rotationsförflyttning likt en 

käke och de kan vara väldigt tidskrävande att skapa.  

Båda lösningarna har många fördelar och nackdelar så grafikerna på projektet var 

inställda på att använda en blandning av dem och började testa blendshapes mot 

spelmotorn men efter diskussioner med hela teamet så visade det sig att 

programmerarna inte hade gjort någon outlineshader som hade stöd för blendshapes 

och teamet ville inte lägga mer arbete på programmerarna. Det var det som avgjorde 

att det användes joints till nästan allt. I slutändan användes blendshapes för att styra 

skalningen av pupillerna där det inte behövdes någon outlineshader. 

4.3.2 Ansiktsriggen 

Spelmotorn som användes har stöd för translering, rotation och uniform skalning av 

joints, något som var väldigt tacksamt vid planeringen av ansiktsriggen. Det gjorde att 

det gick att styra den mesta animationen med translering av jointsen och ikSC 

lösningar där det skulle vara deformationer vilket även gav bra squash and stretch i 

ansiktet.  

Hela ansiktet inklusive tungan består av trettioåtta joints som är utplacerade runt 

läpparna, ögonen, ögonbrynen, näsan, bakhuvudet och öppningarna på pannan som 

var till för att kunna skjuta ut små babyvarelser i bosstriden.  

Nästa sak som skulle planeras var hur man kunde placera kontrollerna och bygga 

gränssnittet. I testfasen så testades tre olika idéer.  

den första gick ut på att bygga ett ansikte med kontrollkurvor som låg bredvid riggen 

och det gick att flytta på olika delar som munnen, ögonen, näsa etc och få liknande 

rörelser på modellen.  

En annan idé var att göra en mer klassisk kontrollruta med olika sliders som kunde 

styra olika ansiktsutryck som glad, ledsen, arg med hjälp av driven keys. 

Idén som fungerade bäst och var mest intuitivt för användaren var att bara placera ut 

alla kontrollkurvor ovanpå själva modellen så att användaren ser direkt vilket område 

vilken kontroll kommer att påverka. Det lades även till attribut på huvudkontrollen 

där det går att dölja de kontroller som inte används för tillfället för att få bättre uppsikt 

över modellen. Teamet ville ha bakhuvudet lite mer dynamiskt, likt gelé, som ett 

bläckfiskhuvud. För att uppnå det användes ett dynamiskt riggsystem, likt tentaklerna, 

som går att ställa in dynamiskt när användaren önskade men som även går att styra 

manuellt. 
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Figur 11 Ansiktet med gränssnitt och synliga joints. 

4.4 Skinning av Modellen 

Innan det gick att skinna riggen till modellen var det tvunget att skapa en slavrigg som 

kunde exporteras till spelet. Slavriggen är den jointkedja som ligger underst i 

hierarkin och den är en kopia av hela riggen. Den får inte innehålla några IK-handtag 

eller liknande utan den styrs endast av constraints. Det är sedan slavriggen som 

skinnas till modellen, för att den ska innehålla så lite information som möjligt när den 

exporteras till spelet. Den slutgiltiga riggen innehåller ca 110 joints i slavriggen vilket 

är ett högt antal, men med tanke på att det är en bosskaraktär som tar upp stor del av 

skärmen är det ett rimligt antal.  

Skinningen var det som tog längst tid att få bra vilket berodde mycket på 

begränsningar. Exempelvis antalet max influences som gick att arbeta med, oväntade 

mayakrasher och asymmetrin i modellen som gjorde det svårt att spegla skinningen. 

Från början skinnades hela modellen på en gång till hela joint hierarkin men det gav 

väldigt mycket problem så lösningen var att dela upp modellen i 4 separata delar som 

skinnades separat: tentaklerna, ansiktet, tungan och ögonen. 

4.5 Animationscykler 

När riggen var färdigskinnad så började modellen animeras och små fel och buggar 

blev fixade. Det största problemet i det här steget var att få de dynamiska tentaklerna 

att cykla på ett sömlöst sätt. När de dynamiska tentaklerna bakades ut på riggen så 

blev det inte alls samma animation som visades i realtidssimuleringen. Det ledde till 

att användaren var tvungen att finjustera de dynamiska kontrollerna fram och tillbaka 

och sedan cacha maya hair noden för att se det riktiga resultatet. När användaren var 

nöjd med resultatet kunde de baka ut animationen på riggen och skapa ett 

animationsklipp i trax editorn, duplicera det och blenda animationen så att första och 

sista framen blev identiska. På det sättet kunde användaren få dynamiska animationer 

att cykla utan synliga skarvar. Ansiktsanimationen och de manuella animationerna var 

väldigt lätta att kontrollera som förväntat och det gick väldigt fort att få fram ett 

resultat både med pose to pose animation och straight ahead action.  
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Ett annat oväntat problem var att de manuella kontrollerna för tentaklerna var väldigt 

tidskrävande att animera för hand för att uppnå ett lika bra resultat som med den 

dynamiska simuleringen. Eftersom projektet lades på is efter bara några månader blev 

inte alls animationer som var planerade till bossen färdiga utan de som gjordes färdigt 

var 

 Idle_angry (300 frames) 

 Idle_crazy (200 frames) 

 Move_forward (120 frames) 

 Tentacles_swipe (120 frames) 

Resultatet av dessa animationer har visat en hög kvalitét jämfört med arbetsinsatsen. 

Jag tycker det är väldigt synd att det inte gavs en möjlighet att arbeta vidare på 

projektet efter att ha fått in rätt arbetsprocess för animationerna och en väldigt positiv 

feedback från teamet. Det är också väldigt synd att bossen inte hann filmas för att vara 

med i den teasertrailern som släpptes av spelet och finns bifogad på DVD-skivan.  

 

Figur 12 Skärmdump på en animation. 

4.6 Problem och Lösningar 

Det dök upp både väntade och oväntade problem under det här projektet. En del har 

redan gåtts igenom som bakning av dynamiska joints och blendshapes.  

Några generella problem som projektet stötte på var att spelmotorn använde sig av Z 

axeln som uppaxel i spelet när det normala är att ha Y som uppaxel. Det var inget 

stort problem förrän de dynamiska tentaklerna skulle kollidera med golvet. Maya hair 

förutsätter alltid att golvplanet är mellan X och Z, men det löstes genom att skapa 

kollisionsboxar som placerades mellan Y och X.  

Ett annan oväntat mindre problem var att skalan i spelet var väldigt stor jämfört med 

normala mayainställningar och det skapar problem med mayakamerans far clipping 

men det löste sig genom att ändra värden på kamerainställningarna.  

Ett problem som uppstod vid valet att separera tentaklerna och ansiktet i separata 

meshar var att sidorna på huvudet skulle deformeras när tentaklerna rörde sig och 
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lösningen var att lägga till extra joints som styrs av tentaklerna men är kopplade till 

huvudet.  

Det konstigaste problemet som uppstod var att filen började ta längre och längre tid 

att spara. Efter problemsökning i hjälpfilerna och på internet hittades ett tips som 

föreslog att man kunde spara filen i Maya Ascii format, öppna den med Wordpad och 

ta bort alla rader som innehåller ordet lightlink. Detta ledde till att ca femtiotusen 

rader kod försvann och sen fungerade allt bra igen. Tydligen är det en bugg i Maya 

2009 som kan uppstå när man importerar flera filer till samma scen.  

Det sista problemet var att det kunde uppstå sprickor texturerna i spelmotorn när 

deformationerna blev för våldsamma, men det löste sig genom att spara om dds 

filerna med högre kvalitet. 

4.7 Exportering till spelet 

Exportering och testning i spelet gick för det mesta väldigt felfritt. De gånger det 

uppstod problem så var det för att programmerarna missat något och inte för att det 

var fel på riggen. En hel arbetsdag gick åt att exportera om för att försöka lösa ett 

problem med en offset i varelsens outlines i spelmotorn tills vi insåg att det var en 

miss i programkoden.  

Ett problem som förväntades var blendingen mellan olika animationer men den 

fungerade förvånansvärt bra i spelet, mycket på grund av en bra animation viewer. Av 

alla spelprojekt jag har arbetat med så har jag aldrig haft så lite problem med 

exportering som under det här projektet.  

4.8 Genomförda Mätningar 

Undersökningsmetoden som använts är väldigt lik den som beskrivs i 

metodbeskrivningen. Testpersonerna som främst var män i åldrarna arton till tjugosex 

delades in i två grupper som fick testa de olika riggarna och sedan svara på ett 

frågeformulär.  

Varje grupp bestod av fem personer som fick sitta enskilt vid en dator och testa 

användbarheten på riggen. För att få personerna att svara ärligt så fick de inte veta om 

den riggen de testade var den som skapats på projektet eller inte. Den mätning som 

genomförts är av typen kvalitativ undersökning med en mestadels homogen testgrupp 

men det beror på att de egenskaper som krävs för att vara med i undersökningen 

kräver speciella förkunskaper. Generellt har mätningarna gått bra och gav ett resultat 

som går att analysera. Det enda problemet som uppstod var att det krävdes att göra 

vissa redaktionella ändringar på originalformuläret för att göra det lättare att 

analysera. 

4.9 Analys av Mätningar 

Testgrupp ett var den grupp som fick användbarhetstesta den riggen som gjordes på 

Shortfuse och är designad efter Nielsens användbarhetsprinciper. Testgrupp två 

testade David Russ rigg ”Giant Kraken” som medföljer boken The Game Animators 

Guide to Maya och är designad för att styras med joint rotationer och kontrollgrupper 

i outlinerfönstret.  

I frågeformuläret fick testpersonerna fylla i frågor om sin bakgrund, hur användbar de 

upplevde att riggen var och hur väl de anser att deformationerna fungerar. 
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Deformationskvalitén är inte relaterat till användbarhet men en viktig aspekt på en 

välgjord rigg.  

Den sista frågan var om de ville rekommendera riggen till någon annan och fyra av 

fem i testgrupp ett skulle rekommendera riggen till någon annan men, bara en av fem i 

testgrupp två skulle rekommendera riggen de använde. Resultatet från mätningarna 

går att läsa i följande diagram. Diagrammen är uppbyggda efter fem svarsalternativ 

där staplar till vänster representerar en positiv användarerfarenhet och till höger en 

negativ erfarenhet. 

 

Figur 13 Stapeldiagram för testgrupp ett – Shortfuse rigg. 

 

 

Figur 14 Stapeldiagram för Testgrupp två – Krakenriggen. 
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Diagrammen visar att de som använde riggen som var designad efter Nielsens 

användbarhetsprinciper är mer nöjda med användandet av riggen. Den största 

skillnaden syns i fråga ett ”Hur lätt eller svår var riggen att animera med jämfört 

med riggar du använt tidigare?” och tre ”Vad tyckte du om antalet kontroller som 

fanns tillgängliga att animera med?”  

Testpersonerna i grupp två som har använt Krakenriggen hade svårare att skapa 

animationer som var intressanta att titta på. De flesta har även lämnat kommentarer 

om att de inte är vana att animera på det sättet. Personerna i testgrupp två valde också 

att fylla i formuläret mycket tidigare än testgrupp ett, ofta efter bara fem, tio minuter 

vilket var innan de hann skapa någon intressant animation, medan personerna i 

testgrupp ett spenderade upp mot tjugofem minuter med riggen och testade på olika 

poser och korta animationer innan de fyllde i formuläret. En bidragande faktor till att 

resultaten ser ut så här kan vara att bläckfiskriggen har mer funktioner och intressanta 

valmöjligheter och har fått mycket mer tid och kärlek när den designats än vad 

Krakenriggen har fått. Men den största anledningen är nog att den är designad med 

användaren i fokus och Krakenriggen skulle nog kunna förbättras med samma 

principer och få ett annat resultat på frågeformulären. 

 

Figur 15 Cirkeldiagram för intresseområden och Erfarenheter i Maya 
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För att försäkra att de olika testresultaten inte beror på att den ena testgruppen 

har mer erfarenhet av Maya riggning och animation så fick alla testpersoner 

fylla i hur mycket erfarenhet de har av Maya och vilket som är deras största 

intresseområde inom 3D. Vid jämförelse så har de olika testgrupperna väldigt 

snarlika erfarenheter och skillnaderna är inte tillräckligt stora för att styra 

resultaten.  

Testpersonerna fick även fylla i sin ålder och medelåldern för testgrupp ett är 

tjugotvå år och sex månader medan medelåldern på testgrupp två är tjugoett år 

och två månader. De enkla slutsatserna som går att dra av analyserna är att den 

riggen som är designad utifrån användbarhetsprinciperna är mer populär hos 

användarna vilket också ger den ett högre betyg. Det är svårt att veta om den 

får ett högre resultat endast för att den applicerar användbarhetsprinciperna 

eller om andra aspekter påverkar användarnas resultat. En mätning som hade 

varit intressant att göra för att testa det, vore att jämföra Krakenriggen som 

den är nu och en version som använder Nielsens användbarhetsprinciper och 

se om det hade blivit lika stor skillnad i resultaten. En sådan mätning skulle 

bekräfta om den första riggen var mer populär just för att den var designad 

efter användbarhetsprinciperna och eliminera andra aspekter som kan väga in 

hos användarnas resultat.  

 

 

Figur 16 Konceptteckning på Giant Kraken monstret av Steve Garcia 
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5 Slutsatser 

5.1 Resultatsammanfattning 

De slutsatser som går att dra efter det här examensarbetet är att det var ett lyckat 

examensarbete i många aspekter och mindre lyckad i andra delar. Produkten som var 

målet med examensarbetet blev mycket lyckad och uppskattades av företaget som gav 

uppdraget. Den färdiga produkten är ett 3D-animerat bossmonster som går att 

importera i en spelmotor och har en rigg som är designad efter Nielsens 

användbarhetsprinciper för att vara lättillgänglig för nya användare.  

Tyvärr blev spelet som produkten skapades för lagt på is, så bläckfiskmonstret blev 

aldrig fullt inprogrammerad i spelmotorn trots att de nödvändiga animationerna fanns 

tillgängliga. Monstret skulle animeras efter Disneys tolv animationsprinciper och 

riggen förenklar arbetet i specifika fall som secondary action och followthrough and 

overlapping action. De animationer som är färdiga följer flera av 

animationsprinciperna.  

Examensarbetets andra och kanske viktigaste mål var att undersöka om det gick att 

applicera Nielsens användbarhetsprinciper på en monsterrigg i en 3D miljö. Målet var 

att den producerade riggen skulle jämföras med en rigg som inte designats med dessa 

användbarhetsprinciper i åtanke och att den skulle uppfattas som en mer 

användarvänlig rigg. I de genomförda mätningarna så syns det tydligt att den riggen 

som är byggd med användbarhetsprinciperna i åtanke är mer populär hos 

testpersonerna så det var en lyckad undersökning och tillräckligt vetenskaplig för att 

svara på frågeställningen. 

”Kan en rigg bli mer lättanimerad genom att följa principerna för användbarhet 

vid utvecklandet av riggen och dess gränssnitt”  

För att ge ett kort svar så ja, en rigg kan bli mer lättanimerad genom att följa 

principerna för användbarhet. 

 

5.2 Diskussion  

Moderna produktioner omfattar många människor och det är ofta olika personer som 

sköter modellering, riggning och animation. Därför är den extra tid en riggare måste 

lägga ner för att göra en rigg mer användbar med hjälp av användbarhetsprinciper, 

regler eller erfarenhet en väl spenderad investering om att det är andra personer som 

ska använda riggen. Att rigga till spel istället för till film har varit kämpigt eftersom 

riggning till film har mycket mer friheter och inte lika mycket begränsningar. Att 

konstant kämpa med att det måste fungera i en spelmotor har påverkat riggnings- och 

animationsarbetet. Om produktionen hade varit till annat medium hade kanske 

resultatet blivit annorlunda i mätningarna.  
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5.3 Framtida arbete 

Det mest intressanta vore om projektet skulle fortsätta och jag fick chansen att 

fortsätta animera bläckfiskmonstret. I vilket fall som helst så har jag fått en bra 

jobberfarenhet och kontakter från min tid på företaget och dessutom ett bra material 

att lägga i min personliga portfolio. Det jag lärt mig om användbarhetsprinciper och 

användbar riggning kommer att appliceras på alla mina framtida produktioner. Något 

som skulle vara intressant att testa är om jag gjorde en mätning på samma modell fast 

med två olika riggar där den ena är designad med användbarhetsprinciperna och den 

andra inte är det för att se om det skulle ge liknande resultat i mätningarna. 
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Bilaga 1 

Ord och begreppförklaringar 

Användbarhet - Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att 

uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt. 

 

Beat’em up spel – beat ’em up är en dator- eller TV-spelsgenre där spelare slåss mot andra 

datorkontrollerade fiender, ofta med inslag av olika typer av kampsporter. Termen beat 'em up brukar 

normalt användas för att beskriva sidoscrollande fightingspel. 

 

Blendshape - blendshape animation eller vertexanimation är en metod inom 3D-animation som 

används som ett alternativ till skelettanimation. Blendshape deformers låter dig deformera en yta i 

form av en annan yta som innehåller samma antal vertexpunkter. I karaktärsriggning används 

blendshapes ofta till ansiktsanimation 

 

Cacha – med hjälp av cachefiler kan du snabbt föhandsgranska resultatet av en simulering utan att 

behöva rendera scenen. Detta ger många fördelar, bland annat att kunna skrubba fram och tillbaka i 

tidslinjen. 

 

Constraints – constrains gör att du kan styra position, rotation eller skala från ett objekt till ett 

annat. Du kan även ställa in specifika gränsvärden för föremål och automatisera animations 

processer 

 

Clothsimulering - en algoritm som ger den intelligens som krävs för att simulera förflyttning och 

rörelse av tyg 

 

Driven key – inom animation, en keyframe där ett attributs värde är relaterad till värdet hos ett 

annat attribut. 
 

Edgeloop – en väg av polygonkanter kopplade I sekvens genom deras genomsamma vertexhörn. 

 

FK – (Forward Kinematics) en metod inom animation för att posera en jointkedja genom att rotera 

varje joint individuellt. FK är det enklaste sättet att animera jointkedjor med detaljerade bågrörelser. 

Motsatsen till IK (Inverse Kinematics) 

 

Gimbal lock – en situation som uppstår när ett objekts lokala rotationsaxel placeras över en annan 

axel som leder till att de ger samma resultat när de animeras. För att undvika gimal lock går det att 

använda quaternion rotation istället för euler rotation. 

 

Hierarkistrukturering – också kallat trädstruktur är en struktur med trädliknande uppritning 

innehållande överornade och underordnade delar. I praktiken är trädet oftast upp-och-nervänt det vill 

säga att stammen är den högsta nivån och de yttersta grenarna är den lägsta nivån. 

 

IK – (Inverse Kinematics) en metod inom animation för att posera en jointkedja genom att bestämma 

vart i 3D rymden du vill att kedjan ska nå. IK är det lättaste sättet att kontrollera hur slutet av en 

jointkedja ska nå en viss punkt i rymden, eftersom du inte måste definiera hur varje joint behöver 

rotera. Motsatsen till FK (Forward Kinematics) 

 

IK-spline – ett IK-handtag som styrs av en NURBS kurva och kan ha flera kontrollpunkter. 
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ikSC/ikRP – (SingleChain-solver, RotatePlane-solver) två olika sätt styra IK-handtag på (se figur1). 
 

 
Figur 1 – olika typer av IK-handtag 

 

Interpolation – Interpolation är processen att få ett värde från en graf eller tabell mellan viktiga 

punkter. Det finns olika typer av interpolation som linjär, mjuk, platt etc. 

 

Iteration – Processen för att uppnå en gradvis "bättre" eller önskat resultat genom att upprepa 

arbetet eller cykler av insatser. Målet är att komma närmare det önskade resultatet med varje 

repetition 

 

Joint – Joints är byggstenarna i ett skelett och fungerar som leder. En kedja som innehåller flera 

joints kallas jointkedja. Varje joint kan bara ha en ”förälder” men den kan ha flera 

”barn”(underliggande joints). Joints hjälper till att deformera ett skelett när du poserar och animerar 

en skinnad modell. Bones eller ben är bara visuella referenser som illustrerar förhållandet mellan 

jointsen. Joints har ingen form och kan därför inte renderas. 
 

Likertskala - Likertskala är en skala där forskaren mäter olika attityder hos respondenten. 

Attitydmätningen utgår ifrån en observation av en eller flera reaktioner från individerna. Måttenheten 

bestäms genom olika sifferskalor eller genom negativa/positiva påståenden för att få fram x över flera 

enkelställda frågor. Respondenten får då markera i vilken grad den instämmer i frågorna. 

Likertskalan är den vanligaste attitydmätningen vid olika arbetsmiljöstudier och mätningen anses 

fungera väl i de flesta fallen. 

 

Max influences – Anger antalet joints som maximalt kan influera varje hudpunkt (vertex) på 

geometrin.  

 

MEL-script – (Maya Embedded Language) MEL är det skriptspråk maya är byggt på. Mayas 

användargränssnitt är byggd på MEL och är ett enkelt sätt att utöka funktionerna i Maya. Allt du kan 

göra med Maya’s grafiska gränssnitt kan automatiseras och förlängas med MEL. Kännedom om MEL 

kan fördjupa förståelse och kunskaper i Maya. 

 

Mesh – ett annat ord för objekt skapat med polygoner. 
 

Morph target – se Blendshapes 
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NormalMap – en teknik som används för att lägga till mer detaljer hos en mesh utan att använda 

mer polygoner. Den består av en tvådimensionell bild som innehåller data på objektets X, Y, Z 

vektorkanaler. En normalMap använder tre färgkanaler (RGB) kan därför innehålla mer information 

än en BumpMap som endast använder 256 färger (svartvit).  

 

Nurbs – (Non-Uniform Rational B-Spline) en typ av geometri som är byggd på Bezier kurvor. 

Används ibland inom 3D-modellering istället för polygoner eftersom de ger väldigt mjuka former med 

minimalt antal kontrollpunkter. Används inte av spelmotorer. 

 

Pipeline – Den väg en produkt tar från idé till färdig produkt, kan involvera flera steg och många 

personer.  

 

Plattform – en plattform beskriver en slags hårdvara eller mjukvaras ramverk som möjliggör att 

programvara kan köras. 

 

Polygon – En stängd planfigur som begränsas av tre eller fler linjesegment och hörn och används för 

att rita upp ytan på 3D-modeller. Polygoner kan användas till enkla figurer som primitiver eller mer 

komplexa modeller 
 

Riggning – processen i vilket en 3D-modell förbereds för animation. Även kallat character setup. 

 

Rendering – Processen att skapa en stillbild eller en sekvens från en mayascen. Under renderingen 

genererar Maya en tvådimensionell bild eller en serie bilder från en specifik kamera i den 

tredimensionella scenen och sparar ut som en bildfil. Det går att styra egenskaperna för utförda 

renderingar efter användarens krav. Renderingshastigheten baseras på datorns prestanda. 

 

Skinning – Processen att binda en deformerbar modell till en jointkedja. Ingår i riggningsprocessen. 
 

UV-Map – UVs är tvådimensionella texturkoordinater som bygger på vertexpunkterna hos en 

tredimensionell modell. För att modell ska kunna textureras måste den först uv-mappas (se figur 2). 
 

 
Figur 2 – exmpel på UV-mappning hos en sfär och en kub 

 

Translering – att ändra positionen för ett objekt utan att ändra form, storlek eller orientering 
 

Vertex – generellt sätt en punkt I en 3D-rymd, inom polygonmodellering ett hörn som delas av två 

eller fler polygoner/ytor. 
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