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Sammanfattning 
Det här examensarbetet undersöker om ett anatomiskt system framtaget för att 

kategorisera ansiktsrörelser inom psykologisk forskning kan anpassas på en 

ansiktsrigg för att effektivare kunna framställa ansiktsanimation för datorspel. 

Rapporten beskriver varför Facial Action Coding System skapades, hur det används 

samt tar upp olika sammanhang som systemet tidigare använts för. Rapporten 

beskriver det praktiska arbetet för att konstruera en ansiktsrigg ämnat för datorspel 

och diskuterar skillnader mellan att rigga för datorspel och film. Examensarbetet 

beskriver klassiska användbarhetsprinciper och vad man bör tänka på när produkten 

skall bli så användningsbar som möjligt. Ett animationsverktyg baserat på FACS och 

de ”Action Units” som systemet innehåller har tagits fram för att genomföra 

undersökningen på animatörerna från min praktikplats på Starbreeze Studios AB. 

Produkten uppskattades av dess användare och slutsatser gick att dras i förhållande 

till rapportens frågeställning. FACS-systemet utvecklades dock inte för datorspel, 

vilket märks eftersom funktioner såsom fonems dessvärre saknas bland de 

fördefinierade ”Action Units” som annars hade effektiviserat systemet ytterligare. 80 

% av respondenterna skulle kunna tänka sig att använda det framtagna systemet för 

en spelproduktion vilket pekar på FACS potential inom Spelproduktion. 

 

Nyckelord: Datorspel, Rigg, FACS, Animation, 3D, Användbarhet, Ansiktsriggning.
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1 Introduktion 

Ansiktsanimation är något som i datorspel sällan utnyttjar sin fulla potential på grund av de 

begränsningar som utvecklarna måste anpassa sig efter när animationen skall representeras i 

realtid av en spelmotor. Framställningen av riggen, ett intuitivt animationssystem samt att 

göra alla animationerna är också tidskrävande. Utvecklingen av nya och bättre 

animationssystem hjälper inte bara mot dessa punkter utan tillåter även nyskapande där 

ansiktsanimationer kan ta en större roll i spelen. 

Riggning är steget mellan en modellerad karaktär och en karaktär som är redo för animation. 

I detta steg appliceras ett digitalt skelett och definierar med olika hierarkier och kopplingar 

hur karaktärens kontrollobjekt kommer att styra skelettet på ett så intuitivt vis som möjligt 

och hur karaktärens geometri skall deformeras beroende på skelettets rörelse. 

Detta arbete syftar till att testa om det klassiska ”Facial Action Coding System” (Ekman & 

Friesen, 1978) är ett system som med fördel skulle gå att applicera på en ansiktsrigglösning 

för datorspel.  

Facial action coding system (FACS) utvecklades för psykologin av Paul Ekman och Wallace 

Friesen år 1978 i syfte att kategorisera ansiktsuttryck. FACS definierar så kallade ”Action 

Units” som beskriver hur en eller flera muskler expanderas eller komprimeras. Det finns 

totalt 46 olika Action Units (AU) för ansiktet varav 33 mer representerar muskler och med 

dessa bör samtliga ansiktsuttryck gå att få fram. 

Examensarbetet genomfördes under en praktik på Starbreeze Studios AB i Uppsala som 

Technical Animator, önskemål fanns där om att försöka ta fram ett bra arbetsflöde för 

ansiktsanimation vilket jag antog mig. 

Ett intuitivt gränssnitt har framställts till riggen för att kontrollera ansiktet baserat på Action 

Units. Ett simplare extra gränssnitt framställdes även som animatörerna vid eventuellt behov 

kunde använda sig av om FACS inte skulle räcka till. För att analysera resultatet så använde 

jag mig av en fokusgrupp där animatörerna på Starbreeze ingick. De fick testa på systemet för 

att utvärdera om FACS var en lämplig metod att tillämpa för att effektivt animera digitala 

ansikten för datorspel. 
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2 Bakgrund 

När ansiktsanimation skall användas för spel krävs det planering för att i 

utvecklingsprocessen få det att fungera på ett bra sätt. Det är viktigt att ge animatörerna som 

skall använda sig av ansiktsriggen de förutsättningar de behöver för att kunna leverera 

ansiktsanimation av god kvalitet. 

Med dagens teknik som tillåter ökad realism i spel behövs bra förutsättningar som tillåter 

effektiv animation, en realistisk animation behöver således en karaktär och en rigg som gör 

det möjligt. För att karaktären och riggen skulle kunna bidra med realistiska förutsättningar 

är anatomi en viktig del och är även anledningen till varför jag ville analysera FACS möjliga 

applicerbarhet. Att med hjälp av FACS systemet försöka lägga en stabil grund baserad på dess 

anatomi som skulle kunna öka animationens slutgiltiga kvalité. (O'Neill, 2007) 

As 3D animation becomes increasingly complex and often realistic, technical animators are turning 
to anatomy-driven systems to re-create and simulate the underlying structures (bones and muscles) 
that drive the look of these hyper-real characters. In doing so, they rely on the consultations of 
experts in the fields of anatomy and evolution (O'Neill, 2007, s. 169). 

 
Detta kapitel syftar till att introducera läsaren till de olika områden jag berört under projektet 

samt för att lägga en grund till de val som jag tog med till projektdelen för analys. 

2.1 Programvara 

Programmen som användes för att framställa denna produkt var främst Autodesk Maya samt 

Adobe Photoshop, Maya är ett 3D program för tillverkning av grafik till bland annat spel och 

film. Valet av program baserades på mina tidigare kunskaper samt att Starbreeze och stora 

delar av övriga datorspelsindustrin använder sig av programmen som standard. Photoshop 

användes delvis för design av gränssnitt. Riggen konstruerades även så att animation kan 

importeras ifrån Autodesk Motionbuilder som man sedan kan animera vidare på i lager. 

Motionbuilder är ett program som Starbreeze också använder till stor del för animation av 

karaktärer men som inte har lika bra stöd för ansiktsanimation. 

2.2 Animationspipeline 

När karaktärer framställs så finns det alltid ett antal förbehåll innan de olika delarna kan 

genomföras. I de flesta fallen kan man arbeta parallellt med modellerarna och konceptarna 

som tar fram modellen för att få karaktären färdig så fort som möjligt. Men i detta fall fanns 

det redan en färdig modell och det gick under projektet således jobba helt utan att vara 

beroende av någon annans arbete i pipelinen vilket gjorde processen smidig. 

2.2.1 Konceptfas 

I denna fas skrivs alla idéer ner kring hur produkten till slut bör fungera, här behöver inte 

alla idéer vara helt realistiska utan man bör även sikta på att försöka ta fram nya metoder för 

att föra sin egna och den generella tekniken framåt för vidareutveckling. De idéer som ligger 

utöver standard bör här testas för att det skall gå att se om det är någonting som faktiskt 

kommer fungera att implementera i produkten eller om idéerna kommer behöva designas om 

och utgå mer från grunderna. I en traditionell pipeline så sker detta parallellt med 

utvecklingen av karaktären som även bör befinna sig i konceptstadiet där man genom 
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kommunikation mellan disciplinerna kommer fram till vad som kommer vara möjligt att 

framställa inom tidsramen. 

2.2.2 Riggning och skinning 

Riggningen är processen där ett digitalt skelett placeras in i karaktären likt en vanlig 

människa. Det vanligaste man använder sig av under riggningsprocessen är digitala ben 

respektive leder eller såkallade ”joints” som är motsvarigheten i Maya. För att lättare kunna 

skilja på om jag i texten menar anatomiska och faktiska ben eller digitala ben i Maya så 

kommer joint eller joints användas när det är digitala ben jag syftar på. 

Under riggningsprocessen hjälper det att ha en generell kunskap om anatomi och detta är 

någonting som bör eftersträvas för att kunna få karaktären att upplevas som trovärdig. Alla 

anatomiska regler anpassar sig inte för hur det fungerar digitalt men det är riktlinjer som bör 

följas och ju mer kunskap man får av hur det fungerar digitalt desto mer går det att börja 

avvika från korrekt anatomi och ta det till sin fördel.  

Since skin clusters do not vaguely represent the physical reality of muscles, bones and skin, 

putting joints where bones occur in reality can make things in a skin cluster look like they are 

shrinking and growing when they bend instead of just bending. (Osipa, 2010, s. 246) 

Att använda sig av 206 joints som en fullvuxen människa har är inte ett alternativ då detta 

hade överskridit minnesbudgeten drastiskt samt att det hade varit näst intill omöjligt att 

jobba med i senare steg i pipelinen (Azad, 2010). En riktlinje som spelmotorn Unreal 3 ger är 

75 joints för en hel karaktär som är bra att lägga sig under även om motorn klarar av upp till 

256 joints, minnet som krävs för att driva skelettet börjar dock öka exponentiellt efter 75 

joints (Epic Games, 2010). På grund av att digitala ben fungerar på ett annorlunda sätt än 

fysiska ben så placeras de ofta med fördel på ett annat vis för att få en bättre rotationspunkt 

som på ett bättre sätt tar hand om volym när karaktärens geometri knyts till skelettet. 

Efter skelettet har placerats ut kommer processen då alla joints placeras in i olika hierarkier 

och definierar olika kopplingar till kontrollobjekt för att inte behöva gå in på varje joint 

individuellt när man skall animera karaktären. Denna process kräver mycket planering och 

är ett av de mest tekniska områdena när en karaktär framställs. Man vill försöka eftersträva 

att hålla antalet kontrollobjekt så lågt som möjligt men samtidigt tillåta så mycket kontroll 

över skelettet som möjligt med dem (Allen & Murdock, 2008). 

Till hjälp att manipulera joints så finns generellt två olika principer, antingen styrs de på ett 

mer klassiskt och enklare vis kallat forward kinematics (FK). Med FK styrs joints från toppen 

av hierarkin och nedåt, roteras exempelvis axeln kommer alla joints som ligger under i 

hierarkin att roteras på samma vis som axeln. Detta är ett enkelt och ett förutsägbart sätt att 

styra karaktären, men det kan i många fall bli för tidskrävande och vid vissa animationer 

onödigt omständigt att använda sig av. En aningen modernare metod att styra joints är 

istället att använda sig av inverse kinematics (IK), då specificeras en koppling mellan en eller 

flera joints som istället styrs uppåt i hierarkin mellan de joints som har definierats. Ett 

klassiskt exempel är när man vill öppna en dörr med sin karaktär. Används FK så måste man 

gå från axeln och nedåt i hierarkin för att försöka nå handtaget vilket blir extra svårt om 

karaktären också är i rörelse eftersom armen i sin tur blir påverkad av allting som händer 

ovanför i hierarkin vilket då måste motanimeras. Använder man istället IK så räcker det att 

bara flytta handkontrollen till handtaget och låsa fast den där utan att man behöver bekymra 
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sig om vad som händer ovan i hierarkin. Ofta är det önskvärt med kontroll för både IK och 

FK, men arbetet för den som riggar ökar då drastiskt (Allen & Murdock, 2008).  

Efter det att skelettet har definierats med kontroller och hierarkier så är det dags för nästa 

steg då modellen som modellerarna under tiden förhoppningsvis gjort färdigt skall knytas till 

skelettet. Modellen består av trianglar och fyrhörningar vars hörn representeras av en punkt 

kallad vertex, det är dessa punkter som knyts till skelettet och som man i skinningprocessen 

definierar hur mycket de skall styras av olika joints. I denna process kallas joints för 

influensobjekt och där knyts varje individuell vertex till dem med ett linjärt värde (Clark, 

Hood, & Harkins, 2005). Standard för spelmotorer är att varje vertex kan knytas till 

maximalt fyra olika influenser (Epic Games, 2010), ju fler influenser som används desto 

mjukare kan modellen deformeras till slut. Nackdelen är dock att minnesåtgången ökar desto 

fler influenser som är knutna till varje vertex och processen tar även längre tid att utföra. 

Dessa värden kan antingen matas in manuellt för varje vertex eller målas ut med hjälp av en 

pensel i Maya med färgvärden som gör processen mer pedagogisk.  

 

Figur 1 Bilden visar hur man med färgskala kan definiera hur joints påverkar 

karaktärens vertexer  (Autodesk, 2009). 

När ansiktets funktion etableras så finns det generellt två olika sätt som ansiktsgeometri 

kontrolleras genom. Antingen så kan det ske med hjälp av joints som deformerar geometrin 

på modellen eller så kan man använda sig av så kallade blendshapes där olika ansiktsuttryck 

modelleras som sedan styrs av vertexanimation istället.  

2.2.3 Blendshapes eller jointbaserad rigg 

Att använda sig av en jointbaserad rigg har länge varit standard medan blendshapes är 

någonting som på de senare åren börjat användas mer i spelmotorer. Animation som drivs av 

joints kräver minst minne och är lätt att importera i de flesta spelmotorer. Används 

blendshapes så kan det i många fall leda till bättre kvalitet då varje ansiktsuttryck har 

modellerats enskilt av modelleraren som har gjort karaktären och har bra insikt i hur den bör 

se ut i karaktärens olika sinnesstämningar. Ett exempel på blendshapes visas till höger i 

Figur 2. Olika ansiktsuttryck har modellerats som duplicerats och med hjälp av en slider för 

varje uttryck så går det att blanda dessa olika referensuttryck på karaktärens ansikte. En 

fördel med blendshapes är att förflyttningen av vertexer sker relativt till sin position på ett 
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bättre sätt än med joints vilket ger möjligheten att blanda olika uttryck smidigare. Nackdelen 

är dock att de som nämnt använder mer minne än en jointbaserad rigg, att inte alla 

spelmotorer har stöd för dem samt att de generellt tar mer tid att göra om ett stort antal 

blendshapes är nödvändigt. Används en jointbaserad rigg så blir det lättare att kunna dela 

ansiktsriggen mellan olika karaktärer som blir mer populärt desto större projekt som görs 

(Osipa, 2010). 

Det ena behöver dock inte utesluta det andra men i dessa fall ökar komplexiteten. Används 

en jointrigg är det populärt att applicera så kallade korrektiva blendshapes som hjälper till på 

områden där joints ibland inte räcker, till exempel runtom mungiporna. Används 

blendshapes som grund är det vanligt att ett fåtal joints placeras i ansiktet för att 

representera käkbenet samt för att kunna rotera ögonen (Osipa, 2010). 

 

Figur 2 Till vänster ser vi en ansiktsrigg med joints. Till höger en ansiktsrigg som 

består av blendshapes (Roselle, 2011). 

Nästa steg är även att använda sig av wrinkle maps som framhäver rynkor i ansiktet som 

läggs ovanpå animationen. Detta görs genom att ett område på karaktären skulpteras, 

exempelvis pannan med rynkor först och sedan bakas en  normal map ut som med sina RGB 

kanaler representerar skillnaden i tangenternas XYZ värde och med hjälp av detta framkallas 

illusionen av rynkor i pannan när ögonbrynen höjs eller sänks (Osipa, 2010).  

 

Figur 3 Bilden visar hur ett ansikte påverkas med hjälp av olika wrinkle maps som ger 

illusionen av djup (Crydev, 2011). 

Min rigglösning baserades på joints för att systemet rent hypotetiskt skulle kunna delas 

mellan olika karaktärer som är vanligt i större produktioner, att det är mer påtagligt som 

riggare att arbeta med joints samt att jag inte hade någon modellerare tillgänglig för att göra 

blendshapes. Om jag hade valt blendshapes så hade jag troligtvis behövt modellera ut alla 



 

 6 

olika Action Units separat vilket hade varit tidskrävande och omständigt. Den tidigare riggen 

var baserad på joints och det gav ett bra stöd för att använda sig av de wrinkle maps som 

fanns gjorda till karaktären. 

2.2.4 Animationsvänliga verktyg och gränssnitt 

Riggar blir konstant mer avancerade med nya tekniker som framställs, ett problem som 

många ser, framförallt animatörer är att användbarheten inte utvecklas i samma fart som 

teknologin i riggarna. Inlärningskurvan för att kunna använda en karaktär bör vara så låg 

som möjligt så animatörerna snabbt kan börja animera karaktärer direkt när de får uppgiften 

(Allen & Murdock, 2008). Därför valde jag att lägga vikt på användbarhetsprinciper för att 

mitt gränssnitt till karaktären skulle bli så användbart som möjligt. Action Units är många till 

sitt antal och ett system för att kunna kontrollera dessa på ett intuitivt vis var tvunget att 

framställas. 

Jacob Nielsen (1993) och Steve Krug (2005) förespråkar användbarhet och har tagit fram tio 

olika riktlinjer eller tips vardera för att säkra användbarhet för webbdesign. Jag försökte 

översätta och utgå från deras mest applicerbara principer när jag definierade hur ansiktet 

skulle animeras.  

 Visuell insikt av systemets status. 

 Logisk textbaserad feedback från systemet som användaren förstår. 

 Utrymme för misstag som går att ångra. 

 Konsekvent design utförd efter standarder. 

 Motverka fel genom noggrann design. 

 Flexibelt och effektivt genom olika lager av möjligheter för nybörjaren och experten. 

 Estetiskt tilltalande och utan onödig design. 

 Tillåt användaren att lätt förstå, diagnotisera och återställa fel som eventuellt uppstår. 

 Bra dokumentation. 

(Nielsen, Usability Engineering, 1993) 

 

 Användbarhet betyder att någonting fungerar som det skall och att en person med 

genomsnittlig kunskap skall kunna använda gränssnittet utan att bli frustrerad. 

 Webbsidor skall förklara sig själva och vara uppenbara. 

 Användaren skall inte behöva tänka, Man skall lätt hitta det som söks. 

 Slösa inte på användarens tid, då lämnar de sidan. 

 Se till så man lätt kan ångra och gå tillbaka. 

 En bra designad webbsida får användaren att komma tillbaka. 

 Håll information kort och koncist. 

 Lägg till ett sökfält på hemsidan. 

 Håll sidan konsekvent i sin design. 

 En lättillgänglig knapp för att komma till första sidan. 

(Krug, 2005) 

 

Alla animatörer arbetar på olika sätt när de animerar och man bör därför helst eftersträva att 

försöka tillfredsställa så många olika varianter som möjligt när karaktärer riggas. Det finns 

generellt fyra olika kategorier av sätt för att manipulera ansiktsriggar och helst vill man 

försöka ringa in så många som möjligt. 
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 Sliders: Det mest grundläggande är att kunna manipulera olika sliders med ett 

linjärt värde som ofta representerar en specifik pose som Figur 4.1 visar. Detta är det 

lite mer traditionella viset att lägga upp det på och är relativt lätt att göra. Används 

blendshapes så är detta ofta ett vanligt vis att styra ansikten på (Allen & Murdock, 

2008). 

 

 Ikoniska kontroller: Ett vanligt vis att manipulera ett ansikte är genom att en 

mängd olika ikoniska kontroller placeras ut i ansiktet som man styr de olika uttrycken 

som Figur 4.2 visar, detta är vanligt med jointdrivna ansikten men en stor nackdel är 

att det ofta blir så mycket kontroller så allt flyter samman och det blir svårt att utläsa 

kontrollernas användningsområde. 

 

 Gränssnitt i arbetsfönstret: Ett vanligt förekommande sätt är att kontroller 

placeras ut vid sidan av huvudet i arbetsfönstret där det antingen finns sliders, 

ikoniska kontroller eller båda som Figur 4.3 visar. Detta blir mer och mer vanligt och 

fungerar generellt sätt bra (Allen & Murdock, 2008). På detta vis slipper man 

problemen som uppstår när för många kontroller finns i ansiktet som skymmer 

sikten, men samtidigt så skapas mer distans från karaktärens ansikte vilket kan vara 

negativt. 

 

 Gränssnitt i separat fönster: Detta är det mest avancerade sättet att ta fram för 

att manipulera ansiktet men även ett system som kommer mer och mer bland 

framstående riggar. Vissa har knappar som går att trycka på för att få motsvarande 

kontroll i arbetsfönstret eller som Figur 4.4 visar med ett posebibliotek där man kan 

trycka på olika poser som ger motsvarande uttryck på karaktären.  

 

Figur 4 från vänster;  

1. Channelbox sliders (Creativecrash, 2006). 

2. Ikoniska kontroller i ansiktet (Cawood, 2009). 

3. Sliders och kontroller i arbetsfönstret (Chesworth, 2011). 

4. gränssnitt i separat fönster med knappar som representerar olika poser 

(SeithCG, 2011). 

Till min rigglösning valde jag att bygga ett eget gränssnitt i separat fönster med poser som 

motsvarade FACS Action Units samt att använda kontrollobjekt i ansiktet. Ett eget gränssnitt 

gjordes för att jag ansåg att det skulle bli lämpligt för att styra och representera Action Units 

med. Karaktärens kontroller objekt i ansiktet fick även ett extra separat kontrollergränssnitt 

där man kunde markera ansiktskontrollerna utanför arbetsfönster, detta för att ge 

användaren en extra resurs där FACS eventuellt inte kan ge ett fullständigt resultat eller är i 

behov av ett komplement som följdes upp i frågeformuläret. 
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2.3 FACS 

Facial Action Coding System togs fram år 1978 av Paul Ekman och Wallace Friesen. Paul 
Ekman är specialiserad inom psykologi och studerar känslors koppling till ansiktsuttryck. 
Utvecklingen av systemet är baserad på tidigare forskning om uttryck och känslor av bland 
annat Charles Darwin (1872) och Sylvan Tomkins (1962). I dessa studier har fokus främst 
varit på att kategorisera beteende i förhållande till ansiktsuttryck, inte hur man systematiskt 
skulle kunna matcha ett observerat uttryck till en specificerad kategori. Ekman anser att de 
specificerar vad ansiktet gör snarare än vad meningen är som han istället väljer att studera 
vidare. Paul Ekman valde således att basera sitt system på anatomi för ansiktsrörelser, han 
ville inte bara mäta ansiktsbeteende utan alla möjliga rörelser som ögat kan observera och 
hur man systematiskt skulle kunna kategorisera dem. (Ekman & Friesen, 1978) 
 
År 2002 kom en mer omfattande utgåva ut om samma ämne av Paul Ekman, Wallace Friesen 
och Joseph Hager vars principer jag mer kommer fokusera på. Den största anledningen till 
att en ny version utgavs var att möjligheten till att göra materialet mer lättillgängligt drastiskt 
har ökat på senare år med hjälp av digitala medium.  
 

”The reference examples of AUs and practice scoring samples were in the form of printed still 
photographs and film, which was packaged in a manually cranked viewer or 16mm film reel. 
Training in the original Manual relied on such materials. Data records were stored on punched 
Hollerith cards and analyzed on mainframe computers. Such considerations constrained the 
practical aspects of FACS training, its use and presentation” (Ekman, Friesen, & Hager, 2002). 

 
I utgåvan från 2002 är manualen helt digital med PDF-dokument och videoklipp. Under åren 

har det även tillkommit ett antal Action Units och det skall vara lättare att lära sig. Grunden 

är dock densamma som tidigare. 

I den första manualen så hävdar författarna att det tar ungefär hundra timmar för en person 

att lära sig att applicera FACS-metoderna för att aktivt kunna läsa ansikten (Ekman & 

Friesen, 1978). 

 

Figur 5 Bilden visar var ett antal Action Units verkar (Wedernoch, 2009). 
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FACS är ett system som tillåter nedbrytning av varje uttryck till komponentnivå baserat på 

individuella muskelrörelser i ansiktet och på så vis går det att utläsa mer om personen än vad 

som vanligtvis uppfattas av en person som inte är tränad med FACS-principerna (Okun & 

Zwerman, 2010). 

Systemet används främst för att analysera ansiktsrörelser från inspelad video för att noggrant 

kunna utläsa en persons sinnesstämning. Det har bland annat använts för att i rättsliga 

samband till exempel kunna utläsa om personer ljuger eller talar sanning. Om personen till 

exempel är deprimerad av medicinska skäl (Ekman & Rosenberg, 1998) samt för att studera 

likheter mellan schimpanser och människors ansiktsuttryck (Vick, Waller, Parr, & 

Pasquialini, 2007). 

Ett antal varianter av FACS har även uppkommit som MAX och EMFACS som fokuserar mer 

på helheten av de olika uttrycken såsom sorg, glädje, och förakt men det är endast FACS- 

systemet som arbetar på komponentnivå med de olika musklerna på ett mer anatomiskt vis, 

en nackdel med FACS är dock att det tar mer tid att göra analyser av ansiktets beteende, men 

är desto mer djupgående. Används FACS så skulle en minuts video ta ca en timme att 

analysera medan samma analys med EMFACS skulle ta ca 1 minut (Okun & Zwerman, 2010). 

När videomaterialet analyseras är det fyra olika punkter som främst hamnar i fokus; 

1. Asymmetri. När ett leende förfalskas så kommer det ofta uppstå asymmetri i 

ansiktet, muskeln zygomatic major som går mellan kinden och mungipan kommer 

inte höjas lika mycket på ena sidan. På en högerhänt person så kommer oftast den 

vänstra muskeln höjas mer. 

 

2. Varaktighet. Merparten av de spontana ansiktsuttrycken som görs kommer ske 

mellan en halv millisekund och fyra sekunder medan de oäkta ofta sker utanför dessa 

tidsramar. 

 

3. Muskler. Ett äkta leende drar oftast med sig fler muskler än ett förfalskat. Ett äkta 

leende berör även musklerna runt ögonen och drar dem inåt mot ögat. 

 

4. Intensitet. Med en intensitetsskala mellan A och E så mäts hur aktiva de olika 

musklerna är. (Ekman & Rosenberg, 1998) 
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Figur 6 Tabellen visar samtliga muskelbaserade Action Units från FACS-systemet 

(Wikipedia, 2012). 

FACS består i grund och botten av så kallade Action Units som representerar hur varje 

individuell muskel rör sig vid olika ansiktsuttryck. Totalt finns det 46 olika Action Units men 

33 av dem mer representerar muskelrörelser. Figur 6 visar dessa 33 Action Units och det är 

dem som jag kommer att fokusera på. 

Eftersom FACS-namnen för en person som inte är erfaren i systemet är svårförståeliga som 

till exempel nasolabial furrow deepener så tillämpades en mer logisk förklaring ihop med en 

bild i mitt gränssnitt för att underlätta användningen. 
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2.4 The uncanny valley 

”The uncanny valley” eller ”den kusliga dalen” är ett fenomen som infaller när digitala 

karaktärer ser ut som vanliga människor, men inte riktigt kan bete sig som dem. Detta kan få 

karaktären att upplevas skrämmande och motbjudande. Begreppet ”den kusliga dalen” 

användes för att ge insikt i den psykologiska reaktionen mellan mäniskor och robotar. 

Konceptet upplevdes genast applicerbart på näst intill all interaktion med icke-humana ting. 

En stark koppling finns även till hur karaktären gestaltas i de olika stegen. En realistisk 

karaktär med orealistisk animation, ett fåtal detaljer som inte följer korrekta proportioner 

eller kroppsdelar som inte håller samma grafiska stil gör det också svårare för igenkänning av 

karaktären. (Tinwell, Grimshaw, Abdel Nabi, & Williams, 2011) 

 

Figur 7 Bilden visar ett diagram över ”The uncanny valley” (Wikipedia, 2010). 

Den kusliga dalen brukar gestaltas med ett diagram som mäter igenkännbarhet och mänsklig 

likhet och dalen ligger mellan ungefär 70-95% längst X-axeln som mäter mänsklig likhet. 

Som Figur 7 visar så är rörliga objekt extra utsatt för effekten och därför behöver man vara 

varsam när realism är stilen som eftersträvas (Tinwell m.fl., 2011). Riggningen och 

animationer för spel måste anpassas sig efter den totala mängden minne som finns att tillgå 

och kan därför lättare råka ut för den kusliga dalen till skillnad från film där minne i de flesta 

fallen inte är ett problem eftersom inget krav finns på realtidsrendering. 

Behovet av avancerad ansiktsriggning i spel har på senare tid blivit en trend och utvecklingen 

måste ske i samma takt för att hitta effektiva metoder. Idag finns det kapacitet för att genom 

en spelmotor representera ansiktsanimation i realtid med hög kvalité, processen för att 

utveckla dessa spel är dock lång och kostsam.  

När man går närmare hyperrealismen så ökar kravet på anatomi och pålitliga system som 

tillämpas. Därför valde jag att försöka tillämpa FACS i förhoppning om att finna ett 

anatomiskt system som tillät effektiv ansiktsriggning för spelproduktion (O'Neill, 2007). 
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3 Problemformulering 

Ansiktsanimation är ett omständligt och tidskrävande moment vid framställning av grafik. 

Inte bara för att de gränssnitt man får arbeta med ofta på något vis inte är fullt 

användningsbara, utan även för att det är svårt att få ansiktsanimationen att se trovärdig ut. 

Man ser att någonting inte helt stämmer men just vad som behövs göras för att få den 

trovärdig är riktigt svårt att utläsa. 

Animation is clearly a full-body medium, and pantomime can take years to master. The face, 

and subtleties in acting such as the timing of a blink or where to point eyes, can take even longer 

and be more difficult than conquering pantomime. Complex character, acting, and emotion are 

almost exclusively focused on the face and specifically in the eyes (Osipa, 2010, s. xv). 

Ansiktsanimation blir även viktigare i dagens spel som i L.A Noire (Team Bondi, 2011) där 

det hamnade i fokus. En stor del av spelet går ut på att man läser karaktärernas ansikten 

för att se om de talar sanning eller om de ljuger. För att möjliggöra detta så framställde de 

en studio där man med hjälp av 32 kameror scannar in ansiktsuttryck från olika vinklar. 

Metoden kallas MotionScan och fångar minsta rörelse som skådespelaren utför. En 

nackdel med systemet är dock att kroppens rörelser och ansiktets rörelser spelas in 

separat. MotionScan är inget som detta projekt kommer att beröra utan snarare en inblick 

i var forskningen av området går mot. Kvalitén på animationerna de fick ut med detta 

system var ett stort framsteg i teknologin för ansiktsanimation.  

”The results are amazing! Unlike other video games where characters seem plastic and 

somewhat unnatural, MotionScan captures every wink, furrow, and wrinkle that make the 

characters appear as human as you can get in a video game.” (VisualEmotion LLC, 2011, s. 1). 

Under projektets gång försökte jag anpassa designen utefter feedback ifrån animatörerna på 

Starbreeze och därigenom få fram ett gränssnitt som skulle upplevas som användbart och 

som animatörerna kunde trivas att arbeta med. Gränssnittet fylldes sedan med Action Units 

för att se om det kunde vara en bra metod för att animera ansikten. 

Jag valde att arbeta på karaktären Merits ansikte från Syndicate (Starbreeze Studios, 2012) 

som redan hade en befintlig rigg som användarna var erfarna att jobba med. Denna rigg 

gjordes om från början i mån av att framställa ett system som animatörerna kunde trivas 

med. Jag valde att göra ansiktsriggen med joints för att få den så optimerad som möjligt, men 

även med avsikten att det hypotetiskt skulle gå att dela uppsättningen mellan flera 

karaktärer. Till riggen applicerades även så kallade wrinkle maps som framställer illusionen 

av extra rynkor i ansiktet. Eventuellt skulle även ett antal korrektiva blendshapes användas 

på områden som ofta ställer till problem i deformationen som till exempel mungiporna, men 

i slutändan så upplevdes dessa områden tillräckligt bra för att inte behöva blendshapes. 

I detta arbete ville jag dels se om FACS-systemet är ett bra system att använda sig av när man 

riggar ansikten samt om det skulle hjälpa att gå ner på muskel och komponentnivå för att få 

bättre kontroll över karaktären. Fokus låg på att få fram de fördefinierade 33 olika Action 

Units som en grund samt skapa ett användbart gränssnitt för att interagera med dem. Ett 

extra lager av kontroller framställdes också som skulle tillåta extra analysmöjligheter. 



 

 13 

 

Figur 8 Bilden visar karaktären vars ansikte jag valde att rigga från spelet 

Syndicate (Techland, 2011; Videogamer, 2011; GameOlio, 2011). 

Frågeställning:  

Kan man applicera FACS på en ansiktsrigg i datorspel för att tillåta effektiv framställning av 

ansiktsanimation? Det vill säga, hur väl kan ett system framtaget för forskning inom 

psykologi anpassas för ansiktsanimation? 

3.1 Metodbeskrivning 

Metoden för att kunna få fram data för att analysera frågeställningen gick ut på att ett 

gränssnitt skapades, specialdesignat för att tillåta användaren att arbeta med Action Units. I 

gränssnittet gick det att trycka på knappar som representerade de olika Action Units med 

tillhörande bild som visar vilken Action Unit som kontrolleras. Gränssnittet påminde lite om 

Figur 4.4 men istället för olika uttryck så tillkom Action Units. Utöver möjligheten att 

kontrollera ansiktet med Action Units så fanns det även ett ytterligare system som tillåter 

extra kontroll för användaren. Anledningen till detta extra system konstruerades var att ge 

användaren ett val om de inte upplevde FACS applicerbart, alltså för att utläsa om 

användaren hittade brister i FACS-systemet som kunde avhjälpas genom det andra 

kontrollschemat. FACS-systemet skulle användas i första hand, det andra systemets 

eventuella användning skulle fungera som en reserv. Detta för att ge värdefull data om 

någonting saknades från systemet eller om FACS-systemet skulle behöva ett extra system 

som komplement för att kunna appliceras på en ansiktsrigg för datorspel. Med hjälp av två 

olika kontrollscheman var tanken att man på ett lämpligt vis skulle kunna utläsa och jämföra 

vilken av metoderna som animatörerna lättast kunde identifiera sig med.  

Med effektiv framtagning av ansiktsanimation så syftade jag inte på kvalitén av 

animationsdata som animatören kunde framställa, det sågs istället som en bieffekt av hur 

användbart systemet var i mån av den tid det tar att framställa animation med hjälp av FACS 

kontrollschemat. För att kunna mäta kvalitén på animationen så skulle animatörerna behöva 

betydligt mer tid för att använda sig av systemet för att ta animationen till ett färdigt stadie. 

Kvalitén är relativ till den tid som finns att spendera på animationen och är främst beroende 

på hur riggen i sig är konstruerad. Animatören kan med FACS, det alternativa 

kontrollschemat samt systemet från Syndicate få fram mer eller mindre samma animation, 

min fråga var således mer kopplat till vilket system som animatören kunde identifiera sig 

med lättast och vilket system som tillät dem att utföra arbetet på kortast tid. Om FACS 

systemet tillät animatörerna att göra arbetet effektivt så skulle man även kunna konstatera 
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att kvalitén på animationer skulle kunna ökas eftersom man hinner göra animationen bättre 

på den utsatta tiden man blir tilldelad. 

Animatörerna på Starbreeze blev min fokusgrupp och eftersom samtliga har använt sig av 

olika system för ansiktsanimation tidigare så kunde de jämföra dessa med systemet som 

under denna rapport framställdes mer kritiskt för att få fram ett mer korrekt resultat. 

Antalet testpersoner blev fem personer vilket var lämpligt enligt Jakob Nielsens 

rekommendationer när det gäller tester för användbarhet, vilket passade bra in på projektet. 

Nielsen menar att antalet bör vara mellan tre till fem personer, efter tre personer så kommer 

mängden data som tillförs till undersökningen vara marginell och efter fem personer så har 

man redan hittat runt 85 % av problemen. ”After the fifth user, you are wasting your time by 

observing the same findings repeatedly but not learning much new” (Nielsen, 2000, s. 1) 

En kvalitativ undersökning utfördes där personerna i fokusgruppen enskilt fick använda sig 

av riggen i ett pass om 45 minuter. En kvantitativ analys med större antal respondenter 

skulle ta för lång tid att utföra och det skulle bli svårt att hitta så många personer som har 

erfarenhet inom animation, vilket skulle kunna leda till ett resultat som spretar i olika 

riktningar (Östbye, Knapskog, Helland, & Larsen, 2008).  En scen var förberedd i Maya där 

riggen fanns tillgänglig för animation med tillhörande gränssnitt samt ett fördefinierat 

ljudklipp som animatören snabbt kunde plocka upp och börja arbeta utefter. Efter detta fick 

respondenten en enkät med främst slutna frågor för att fånga personens uppfattning om 

systemet och om FACS ansågs vara givande för ändamålet.  

Enkätens första del innehöll beteendefrågor samt kunskapsfrågor för att kartlägga hur 

erfaren personen var samt undersöka vilka metoder som använts tidigare för 

ansiktsanimation för att kunna deducera om erfarenhet kunde spela någon roll för vad 

respondenterna ansåg om FACS. I frågeformulärets andra del samlades data in som har att 

göra med deras upplevelser med hjälp av attitydfrågor om systemet. Sista delen lyfte fram 

slutna frågor som handlade mer generellt om vad de ansåg om FACS som arbetsmetod, vad 

de ansåg om mitt arbete och hur de upplevde gränssnittet som de fick arbeta med för att få en 

bra överblick. Avslutningsvis så fanns en öppen fråga där användaren fick möjlighet att 

vidare kommentera och lyfta fram egna tankar om systemet (Östbye m.fl., 2008). 

Frågeformuläret gavs till respondenten efter avslutad session i pappersformat. Jag var 

närvarande under sessionen för att hjälpa och svara på frågor om systemet, men stod inte 

bakom animatörernas axlar eller bevaka hur de arbetade med systemet. Att stå bakom 

animatören skulle kunna ge mer data men samtidigt hindrar man respondentens kreativitet 

om denne skulle känna sig obekväm med någon som bevakar, speciellt när det gäller något 

nytt (Östbye m.fl., 2008). 
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4 Genomförande 

Projektet gick i denna fas igenom olika steg för att slutligen nå fram till en färdig produkt 

som analyserades efter min frågeställning. Min process redovisas här i kronologisk ordning. 

På delar som berörde programmering som bland annat för skapandet av gränssnitten så 

redovisar jag inte i detalj hur programmeringen utfördes, utan i stället försöka ge en 

överblick och fokusera på resultatet och innebörden. 

4.1 Anatomistudie för jointplacering 

Första steget av den praktiska delen i detta projekt var att placera ut alla joints i ansiktet som 

skulle styra geometrin och fungera likt muskler. För att placera ut joints i ansiktet på 

karaktären så vände jag mig till tre huvudområden, motioncapture och klassisk anatomi samt 

min tidigare erfarenhet av ansiktsriggning. Först analyserades hur markörer placeras på 

personer som skall filmas för ansiktsmotioncapture. Ansiktsmotioncapture var intressant för 

att markörerna bör vara placerade efter punkter i ansiktet där det sker mest rörelse och där 

de viktigaste delarna sitter för bästa möjliga upptagning av data, likt Figur 9. Motioncapture 

markörplacering var också intressant eftersom att det skulle gå att använda motioncapture i 

grunden för att styra ansiktet och sedan animera ovanpå motioncapturedatan i lager med 

mina framtagna kontrollscheman. 

 

Figur 9 Bilden visar en typisk placering av markörer i ett ansikte för inspelning av 

ansiktsmotioncapture (SABIA, 2011). 

Min andra inspiration för placering var klassisk ansiktsanatomi som blev en viktig källa för 

den slutgiltiga placeringen. Eftersom FACS skall användas måste placeringen baseras på 

anatomi för att tillåta användningen av samtliga Action Units. En anatomistudie med FACS 

utfördes där jag utgick ifrån ett ansikte som visade muskler som analyserades med andra 

anatomiska referenser. Första steget var här att ringa in de muskler som var viktiga och efter 

dessa noggrant placera ut punkter där jag ansåg det skulle behövas joints i Maya, som Figur 

10 visar.  

Att definiera antal joints och placering för läpparna var inte möjligt efter dessa anatomiska 

referenser, där fick jag förlita mig mer på motioncapture-placering och mina tidigare 
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erfarenheter inom ansiktsriggning. Läpparna är ett område som behöver tät placering av 

joints eftersom mycket rörelse sker där. 

Efter anatomi och motioncapture-studien så överfördes dessa kunskaper till det aktuella 

ansiktet som i detta projekt skulle riggas, som Figur 11 visar. 

 

Figur 10 Bilden visar hur punkter placerades utefter ansiktets muskulatur som 

representerar joints för placering i Maya (Cosmietic Surgery Forums, 

2012). 

 

Figur 11 Bilden visar hur joints placerades ut i ansiktet på Merit. 
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4.2 Riggning 

Efter att skelettet placerats så orienterades alla joints så de hade korrekta rotationsaxlar för 

att underlätta animation. Orienteringen av joints är beroende av vilka axlar (X, Y, Z) som 

främst kommer att användas för den specifika jointen. Z-axeln bör med 

standardinställningar styra den största delen av animationen och X-axeln pekar generellt 

mot nästa joint i hierarkin, detta är viktigast att tänka på när jointen inte är placerat i slutet 

av en kedja. Proceduren utförs genom att jointen roteras som vanligt eller genom 

användandet av aim constraints1 som gör det lätt att få X-axeln att peka mot nästa joint i 

hierarkin och med ett hjälpobjekt går det därefter styra var Z-axeln kommer att hamna. Efter 

detta är gjort så flyttas de värden man erhållit i rotationskanaler på jointen till dess 

orienteringskanaler så jointen utgår från noll i alla rotationskanaler. 

I rigglösningen placerades underläppen och hakans joints under jointen som representerar 

käkbenet i hierarkin, som Figur 11 visar från sidan. Detta förenklade animation med systemet 

som är ett komplement till FACS. 

För att tillåta riggningslösningens struktur byggdes två hierarkier upp vilket är viktigt när 

animationen skall exporteras till spelmotorn. Första hierarkins syfte var att det skall gå att 

arbeta med motioncapture i grunden likväl som det skulle gå att applicera FACS-poser och 

animera med ansiktskontrollerna i första hand oberoende av underliggande 

motioncapturedata. Andra hierarkins syfte var att bistå med ett rent skelett för hela kroppen 

som styrdes genom en direkt koppling till första hierarkin. Detta skelett brukar kallas för 

slavrigg eller exporteringsskelett vilket man binder karaktärens geometri till. När en 

animation är klar för exportering bakas animationen genom kopplingen från första hierarkin 

ner till exporteringsskelettet och kopplingen kan därefter plockas bort och kvar blir ett rent 

skelett som endast innehåller animationsdata för spelmotorn. 

 

4.3 Gränssnitt till kontrollerna 

Nästa steg var att konstruera ett gränssnitt för att styra kontrollerna. När man skall markera 

kontrollerna i ansiktet blir det ofta klumpigt och även om det går att markera dem i 

arbetsfönstret så föredrar många att ha ett separat fönster till detta och det kommer även att 

underlätta skinning-proceduren eftersom jag inte ville ha kontrollerna synliga. För att 

konstruera detta gränssnitt använde jag mig av Mayas inbyggda scriptspråk MEL (Maya 

Embedded Language). 

                                                        
1 Aim constraints används ofta för att få ett objekt att alltid peka mot ett annat objekt. 
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Figur 12 Bilden visar gränssnittet för att markera och animera kontroller till 

vänster. Till höger visas kontrollerna direkt på ansiktet. 

Gränssnittet som gestaltas i Figur 12 är kortfattat konstruerat på följande sätt: 

 En bild togs från arbetsfönstret med kuber som representerar alla joints. Kuberna 

hade en textur på sig i form av en knapp, denna bild lades in som bakgrund i ett 

fönster som skapades. 

1. Varje kub fick i kod en knapp specificerad till kordinaten med den storleken som 

kuben har i bakgrundbilden. Knappens funktion kopplades sedan till den specifika 

kontrollen. 

2. Kontrollens kanaler knöts till gränssnittets nedre del och funktionalitet lades till för 

att bryta kopplingar, sätta animationsnycklar på markerade kanaler eller på alla 

befintliga kanaler. 

3. Knapp i form av ett plustecken när den är inaktiv och minustecken när den är aktiv, 

vid aktivt läge tillät gränssnittet att fler kontroller markeras samtidigt. 

4. Knapp för att nollställa alla kontroller. 

5. Fönstret dockadess automatiskt fast till höger i Mayas fönster tillsammans med dess 

channel box och attribute editor. 



 

 19 

6. Hjälplinje som gav feedback till användaren om vad som kan göras med objektet när 

muspekaren fanns placerad över. Höll man pekaren över en kontroll så visade till 

exempel denna hjälplinje feedback om vad kontrollen kontrollerade. 

4.4 Skinning 

Nästa steg var att påbörja skinning-proceduren, för att påbörja detta så markerades de joints 

som skulle knytas till karaktärens geometri. I mitt fall så skinnades geometrin till 

slavskelettet som låg separat från all kontrollhierarki och bara bestod av ett skelett samt en 

koppling till första skelettets hierarki. Sedan markerades geometrin och ett skincluster2 

applicerades som tillät ett antal inställningar. De inställningar som var viktiga för mig var att 

vikterna för varje vertex automatiskt normaliserade sig så att vikterna som vertexen får från 

sina influensobjekt alltid var lika med ett. Utöver det så specificerades att varje vertex 

maximalt fick använda fyra influensobjekt eftersom detta är standard för många spelmotorer 

medan standard för Maya är fem (Epic Games, 2010). 

När jag började skinna ansiktet så använde jag mig av en metod som brukar kallas för reverse 

weighting (Clark, Hood, & Harkins, 2005). Denna metod går ut på att all geometri först knyts 

till första jointen i hierarkin, i mitt fall jointen som styr hela huvudet men i vanliga fall 

jointen som representerar höftbenet för att sedan skinna från början. När man applicerar 

skinningen på karaktären så kommer Maya automatiskt knyta geometri baserat på avståndet 

mellan alla joints från geometrin vilket ger en startpunkt som man kan arbeta vidare på om 

man har bråttom. Finns det tid och behov av ett ordentligt skinning-pass så blir det bara 

stökigt och det är oftast lättare att börja från noll, likt reverse weighting metoden vilket tar 

lite längre tid men ger mer kontroll och bättre resultat. 

Nästa steg var att jointen som representerar käkbenet roterades så karaktären öppnade 

munnen, sedan knöts geometrin runt läpparna och hakan så karaktärens geometri runtom 

munnen öppnades i samma takt som det digitala käkbenet roterades. Eftersom det bara var 

en joint som drev denna rörelse så såg det inte bra ut, men är ett effektivt sätt för att gå 

vidare till att låta läpparnas joints styra läpparnas geometri istället för det digitala käkbenet. 

Läpparnas joints flyttades noggrant till dess position efter hur det digitala käkbenet var 

roterat och sedan knöts läpparnas geometri till respektive joint. Efter detta steg blir allt 

lättare och det gick nu att utföra ett första pass på resterande joints och binda geometrin som 

var nära dem till sig. Andra passet gick ut på att olika extremposer animerades fram på 

karaktären med hjälp av gränssnittet och därefter påbörjades processen med att förfina hur 

geometrin var knuten till alla joints i ansiktet. 

Standard för skinning i Maya är att det linjära värdet mellan noll och ett målas ut med vit 

färg som representerar full påverkan av vald joint och kolsvart som representerar noll 

påverkan av den valda jointen. Under långa sessioner av skinning så blir det bekvämt att 

komplettera dessa färger med ett fåtal diffusa och lugna färger, i mitt fall lila som 

representerar halv påverkan samt blå som nästan sträcker sig till maxvärde. 

                                                        
2 Skincluster är en nod som bland annat tillåter att vertexer kopplas till skelett. 
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Figur 13 Första bilden visar hur skinning först applicerats på endast det digitala 

käkbenet, Resten av geometrin är knuten till huvudjointen. Andra bilden 

visar hur huvudjointens skinning noggrant har fördelats till resterande 

joints i ansiktet från att vara helvit(full påverkan). 

4.5 FACS poser till gränssnitt 

För att kunna applicera FACS på modellen så valde jag att bygga ett posebibliotek likt Figur 

4.4 med de olika ansiktsuttrycken. Gränssnittet för användaren gjordes så simpelt som 

möjligt för att tillåta maximal användbarhet. Eftersom alla ansiktsuttryck skulle vara 

fördefinierade behövdes knappt några av inställningarna visas för användaren utan bara 

bilder på poserna med sina namn.  

Gränssnittet gjordes före poserna för att jag skulle kunna testa och själv utvärdera systemet i 

takt med att jag utvecklade, skapade och implementerade de individuella poserna. Under 

denna process stötte jag på ett antal problem som behövde en bättre lösning. Även om 

beslutet delvis skulle gå ifrån mina originalplaner så kom jag fram till att dessa ändringar 

borde utföras. Det första problemet jag stötte på var att man skulle behöva dela upp så 

poserna hade möjlighet att bara påverka en sida av ansiktet. 

Paul Ekman tar upp en del om asymmetri i ansiktet bland annat när han redogör för att det 

ofta kan tyda på att en person ljuger samtidigt som varianter av olika poser där asymmetri 

existerar även namnges ”L” för vänster och ”R” för höger (Ekman, Friesen, & Hager, 2002). 

Även om det var möjligt att kombinera mitt andra gränssnitt för att få fram asymmetri så 

hade det lett till ett tvång att arbeta med båda gränssnitten vilket kringgick huvudsyftet. Att 

göra en knapp för alla poser som skulle behöva delas upp för varje sida var inget alternativ 

eftersom att det skapat alltför många knappar vilket drastiskt skulle sänka användbarheten. 

Andra problemet som upptäcktes var att ett antal poser blev alltför lika varandra. Första 

anledningen till att detta problem uppstod var att ett fåtal uttryck från början var relativt lika 
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varandra och genom att till exempel applicera 50 % av ett extremt uttryck så kunde man få 

fram ett annat uttryck. Andra anledningen var mina begränsningar att riggen skulle fungera 

för att användas i datorspel vilket resulterade i att jag på grund av minnesbegränsingar inte 

hade nog med kontroll för att kunna framställa minsta lilla rörelse som i vissa fall var 

skillnader mellan olika uttryck. 

Konsekvenserna av dessa upptäckter resulterade i att jag valde att inte följa Action Units fullt 

ut, istället för att göra en pose med tillhörande knapp för varje Action Units så valde jag 

istället att slå ihop vissa Action Units och göra en del nya som skulle kunna appliceras på 

endast en sida av karaktären. Men samtidigt se till så att möjligheten finns att utföra varje 

Action Units genom att använda olika styrkor eller att lätt blanda olika uttryck. 

När jag började experimentera mer med språkljud(fonems) för att synkronisera munnen till 

tal så märkte jag att det var tidskrävande att skapa de olika fonemen och i vissa fall blev jag 

tvungen att använda mig av andra kontrollschemat. Eftersom ansiktet i spel främst används 

för att synkroniseras efter ljud samt att jag föredrar maximal användning av FACS-

gränssnittet så tog jag beslutet att implementera tre av de viktigare språkljuden. 

Figur 14 visar det slutliga resultatet av FACS-poser. När dessa uttryck togs fram studerades 

FACS-kompendiet noggrant samt att alla de individuella ansiktsuttrycken utvärderades. Som 

tidigare nämnts har även namn tolkats och korrigerats för att användaren lättare skall kunna 

identifiera sig med kontrollsystemet. Efter diverse hopslagningar och uppdelningar samt ett 

fåtal tillägg av bland annat fonems så blev resultatet 33 olika poser samt en knapp för neutral 

pose som nollställer ansiktet vilket passar antalet Action Units som jag från början tänkte 

göra. Jag anser att mer ansiktsuttryck blev mindre användbart för användaren då antingen 

bildupplösning på knapparna skulle behöva minskas alternativt större yta av bildskärmen 

skulle krävas. 
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Figur 14 Bilden visar posebiblioteket för FACS systemet. 
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En funktion som jag ansåg vara viktig är att möjligheten skulle finnas för att kunna justera 

styrkan på posen för att lätt kunna blanda de olika uttrycken. Lösningen blev att man kunde 

hålla in ctrl-knappen på tangentbordet för att bara applicera en procentandel av posen som 

klickas på, medan ett vanligt knapptryck gav full styrka. Styrkan justerades antingen med ett 

reglage eller genom att ett numeriskt värde matades in högst upp i gränssnittet. En 

ytterligare funktion var även att man kan välja att applicera posen på endast de kontroller 

som var markerade, annars blev alla kontroller i ansiktet påverkade av den nya posen som 

väldes. 

Gränssnittet byggdes upp av mina fördefinierade ansiktsuttryck med respektive bild och text. 

Animationsdatan för varje uttryck lagrades utanför Maya med hjälp av filformatet eXtensible 

Markup Language (XML) tillsammans med bilderna. 

Bilderna editerades för att tillåta maximal förståelse för användaren med hjälp av pilar som 

definierade rörelsen som respektive knapp utförde. Knapparna var även kategoriserade så att 

ansiktets övre del placerades först, sen undre delen och till sist ett antal fonems. De var även 

kategoriserade efter vilken sida av ansiktet de tillhörde. Antingen mitten (C, Center), vänster 

(L, Left), höger (R, Right) eller fonem (P, Phonem) 

4.6 Wrinkle maps  

Wrinke maps används på karaktärer för att simulera rynkor genom att en normal- eller 

alternativt en bump- eller displacement map skapas som vid ett specificerat event adderas 

över den befintliga texturen. I mitt fall användes en normal map och jag kommer således inte 

beröra de andra alternativen mer än att redogöra för varför alternativen inte var aktuella. 

Med hjälp av bump maps så kan man simulera djup med hjälp av en axel som beskrivs med 

en gråskala. 50% (grå) ger ingen höjdskillnad medan vit nyans ger illusionen av att geometrin 

förskjuts utåt och svart ger illusionen av att geometrin går inåt. 

En normal map använder i stället sina RGB-kanaler för att skapa illusionen av djup och kan 

ge illusionen av att geometrin förskjuts åt flera riktningar. 

Olikt föregående exempel så genererar en displacement map faktisk geometri och ger således 

inte bara illusionen av djup. Enligt Osipa(2010) är metoden minneskrävande och generellt så 

används detta sällan inom spel även om resultatet har potential att bli bättre. 

Det finns även olika varianter av hur wrinkle maps appliceras, i mitt fall så hade jag en färdig 

textur som i grunden bara bestod av rynkor. För att få detta att fungera och uppdateras när 

man arbetar i maya så användes matematiska realtidsexpression3 med MEL som utvärderas 

på varje bildruta i Maya. Dessa expressions var konfigurerade för att styra olika maskers 

opacitet beroende på specifika jointpositioner och i vissa fall rotationer för att blanda in 

rynkor med karaktärens befintliga normal map. 

                                                        
3 Kod som i detta fall utvärderas i realtid inom Maya. 
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Figur 15 Bilden visar ett exempel på hur wrinkle maps användes i pannan och 

mellan ögonen. 

4.7 Användbarhet 

För att göra mina gränssnitt så användbara som möjligt enligt metodbeskrivningen så tog jag 

som nämnts hjälp av Nielsen (1993) och Krugs (2005) användbarhetsprinciper. 

Nedanstående är hämtat från deras texter, men jag återger de i första hand applicerade 

riktlinjerna med egna ord, gällande de framtagna gränssnitten. 

Nielsen (1993): 

1. Användaren har utrymme för misstag som lätt kan ångras med hjälp av ctrl+Z, utöver 

det så erbjöd FACS-gränssnittet att man trycker på ”BINDPOSE”4 knappen längst upp 

till vänster för att återgå till utgångsläget. Samma funktionalitet finns även i 

kontrollgränssnittet där knappen ”reset all” fanns. 

 

2. Flexibla gränssnitt med olika lager har framställts genom att intensiteten kan ändras 

på poserna man applicerar samt att det extra kontrollgränssnittet kunde animera 

direkt på joints som tillät full kontroll där FACS-systemet eventuellt inte räckte till. 

 

3. Gränssnitten var enligt mig estetiskt tilltalande med en sammanhängande stil som 

matchar ansiktet som arbetades med. Onödig design minimerades, FACS-systemet 

visade bara det som är väsentligt och kontrollgränssnittet visade till exempel bara de 

kanaler som var viktiga och när man högerklickar på kanalerna så visade endast de tre 

mest användbara funktionerna istället för de 27 man i vanliga fall får fram. 

 

4. Med hjälp av en hjälplinje i kontrollgränssnittet fick användaren feedback om vad 

kontroller och kanaler kontrollerade när muspekaren hölls över dem. 

                                                        
4 Bindpose är utgångsläget som karaktären stod i när skinningen först applicerades. 
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Krug (2005): 

1. Gränssnitten förklarade med hjälp av design hur de skulle användas. Bilder med 

respektive pose, beskrivande pilar samt konkreta namn hjälpte användaren att lätt 

sätta sig in i arbetsflödet utan större ansträngning eller krav på mer än genomsnittlig 

kunskap. 

 

2. Enligt Krug så skall man likt vad Nielsen skriver även ge användaren lätt för att ångra 

och nollställa samt att informationen skall vara kort och koncis med en konsekvent 

design. 

4.8 Sammanfattning av genomförandet 

Sammanfattningsvis gick arbetsprocessen under genomförandet bra och mina 

grundtankar om detta projekt utfördes i stort. Ett antal problem uppstod dock som 

resulterade i extra arbete: 

När wrinkle maps applicerades på karaktären så resulterade detta i en liten fördröjning i 

Mayas arbetsfönster. Detta uppmärksammas dock inte vid användning av FACS-

posebiblioteket, eftersom det finns en liten fördröjning när varje pose hämtar respektive 

animationsdata ifrån sin XML fil. Detta var främst märkbart när man animerade direkt på 

kontrollerna i arbetsfönstret och främst käkbenet. För att komma runt detta problem så 

valde jag att sänka upplösningen på wrinkle maps från 1024 x 1024 pixlar till 512 x 512 

vilket snabbade upp processen. Ett attribut lades även till där det gick att stänga av 

wrinkle map-effekten om man inte vill arbeta med den och istället nöjde sig med att se 

effekten i efterhand. 

Jointplaceringen i ansiktet blev lyckad efter de tidigare nämnda studierna som gjordes. 

Det enda som i efterhand önskats är en extra joint i mitten av vardera ögonbryn eftersom 

Action Units runt ögonen används flitigt och ansiktsuttrycken var svåra att få fram med 

antalet som finns i nuläget. 

Som tidigt nämnt i rapporten så diskuterades den eventuella användningen av korrektiva 

blendshapes som skulle hjälpa till att hålla läpparnas form, främst i mungiporna. Med 

antalet joints som användes för läpparna så blev deformeringen tillräckligt bra för att inte 

behöva använda blendshapes vilket underlättade och snabbade upp processen. 

FACS-biblioteket blev enligt mig lyckat och var rolig att arbeta med. Jag tror att detta 

system kommer fungera bra för att effektivt kunna framställa animation. När animationen 

i slutskedet skall poleras så tror jag dock att det alternativa kontrollgränssnittet kommer 

användas flitigare eftersom det gav användaren större kontroll över alla rörelser 

individuellt. 
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5 Analys 

För att kunna analysera FACS-systemet som jag framställt så valde jag att göra en kvalitativ 

undersökning där jag lät animatörerna på Starbreeze Studios AB bli min fokusgrupp för att 

testa att utföra en läppsynkronisering till en ljudslinga i Maya. Ljudslingan var 12 sekunder 

lång och animatörerna fick välja om de skulle ta en liten bit eller hela slingan för att testa 

systemet. Animatörerna skulle testa på systemet i cirka 45 minuter. 

I undersökningen blev det fem respondenter vilket innefattar animatörerna på Starbreeze, 

jag valde att hålla mig till endast animatörer för att kunna få fram ett resultat de har jämnfört 

med andra system de använt innan. Risken med att testa ett större antal respondenter som 

kanske inte har animation som arbetsområde kan resultera i att detta system blir det första 

av sin sort de fick använda, vilket skulle leda till att svaren kan avvika eftersom de inte har 

någon tidigare erfarenhet av ansiktsanimation att jämföra med. Antalet respondenter jag 

hade tillgängliga speglar också valet av analysmetod, en kvalitativ metod tillät mig att lägga 

mer fokus på deltagarnas uppfattning och ord än en kvantitativ som hade behövt en större 

grupp respondenter och gett mer siffror och svar på forskarens uppfattning (Östbye m.fl., 

2008). 

Innan respondenterna började animera fick de se en video på en och en halv minut där jag 

visade hur systemet fungerade rent visuellt. Efter det beskrev jag rent tekniskt hur det kunde 

användas samt svarade på eventuella frågor om systemet under tiden som de testade 

systemet. Respondenterna blev informerade av att de skulle använda FACS-systemet så långt 

de gick, om det var någonting som de inte lyckades utföra med detta system så fick de 

använda det andra kontrollerinterfacet eller kontrollerna i arbetsfönstret. Utöver att svara på 

animatörernas frågor så var jag inte aktivt närvarande när de testade systemet för att inte 

riskera att störa deras arbetsflöde eller göra dem obekväma i situationen som är lätt hänt när 

någon testar någonting nytt (Östbye m.fl., 2008). 

5.1 Frågeformulär 

Efter utfört animationstest fick animatörerna ett frågeformulär som främst innehöll slutna 

frågor. Eftersom det ingick engelsktalande respondenter i min fokusgrupp så gjordes 

formuläret på engelska. Även de svensktalande respondenterna fick svara på det engelska 

formuläret för att det skulle gå att generalisera insamlad data. Frågeformuläret började med 

att samla in data om användaren med beteendefrågor samt kunskapsfrågor för att se om 

respondentens erfarenhet spelade roll för hur de upplevde FACS-systemet. I andra delen 

samlades främst data in om deras upplevelse genom ett antal attitydfrågor. I frågeformuläret 

fanns det även två öppna frågor där respondenten fick möjlighet att skriva ner deras egna 

åsikter fritt.  

Större delen av frågorna gav respondenten en likertskala mellan ett till fem där ett var sämsta 

betyget och fem det bästa betyget. Likertskalan varierade i sitt format över de olika frågorna 

för att respondenten skulle behöva tänka efter lite extra (Östbye m.fl., 2008). 

Frågor ställdes om hur effektivt de ansåg FACS-posebiblioteket var, vad som saknades för att 

de bara skulle kunna använda FACS-posebiblioteket, hur de skulle klara sig med endast 

FACS-posebiblioteket med mera för att samla data för att utvärdera min frågeställning. 

Rapporten berörde också användbarheten vilket lade grunden för ett fåtal frågor om det som 
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till exempel hur användbart de olika kontrollsystemen upplevdes. För hela frågeformuläret se 

Appendix A. 

5.2 Analys av mätningar 

Respondenterna blev informerade om att de skulle använda sig av FACS-posebiblioteket så 

mycket som möjligt och baserat på svaren så användes det i genomsnitt ungefär 80 % av 

tiden. Detta tyder på att FACS-posebiblioteket var relativt komplett, utöver det så styrdes 

ögonen och ögonlocken helt i arbetsfönstret vilket antagligen står för ett antal procent som 

inte spenderades med posebiblioteket. 

 

Figur 16 Stapeldiagram för frågor angående systemet. 

Ovan i Figur 16 visas de viktigaste frågorna för denna undersökning. Respondenterna skulle 

som tidigare nämnt försöka använda sig så mycket av FACS-systemet som möjligt och frågan 

som följde upp vad FACS-systemet var kapabelt till gav ett bra resultat, för att finslipa 

animationen så föredrogs dock de vanliga ansiktskontrollerna som tillät full individuell 

kontroll över alla joints. 

Huvudfrågan fanns även i frågeformuläret, hur effektivt animatörerna upplevde att arbete 

med FACS-posebiblioteket var. Majoriteten ansåg att det var effektivt vilket i stort sett 

bekräftade min frågeställning. 

Respondenterna fick också möjlighet att betygsätta hela systemet vilket också gav ett bra 

resultat. Om Animatörerna hade fått testa systemet i förhand och utefter det önska 

uppdateringar av systemet så det bättre hade passat deras arbetsflöde hade betyget troligtvis 

blivit högre eftersom en del småsaker påpekades i efterhand som de gärna haft tillgång till. 
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Figur 17 Stapeldiagram angående användbarhet. 

Användbarhet är viktigt att tänka på när verktyg utvecklas, Figur 17 visar resultatet av hur 

användbart systemet upplevdes av respondenterna. Alla animatörer animerar på olika sätt 

vilket resulterar i att man vanligtvis vidareutvecklar verktygen för att bättre kunna 

tillfredsställa deras arbetsflöde, versionen av detta verktyg som distribuerades till 

animatörerna var första utgåvan och jag var således nöjd med resultatet enligt denna tabell. 

 

Figur 18 cirkeldiagram som gestaltar respondenternas erfarenhet av 3D 

animation. 

Ett samband noterades angående respondenternas erfarenhet: de som var mindre erfarna var 

generellt mer positiva till systemet och dess användbarhet.  

Utefter de öppna frågorna så kom det fram ett antal intressanta kommentarer.  

 Action Units saknades till stor del för att kunna animera kinderna på karaktären, 

anledningen till att de saknas anser jag vara för att det är svårt, om ens möjligt att 

kunna isolera rörelser för kinderna vilket i sin tur leder till att ingen individuell 

Action Unit tilldelats området. 

 Antalet poser i posebiblioteket tycktes vara för många vilket pekar på att antalet 

Action Units i nuläget inte lämpar sig fullt ut för ansiktsanimation. 
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 Det önskades även fler poser för käkbenet eller bättre möjlighet för att kunna blanda 

med käkbenet när munnen var öppen vilket inte heller finns rakt av bland Action 

Units. 

 Användarna tog även upp att mer fonems hade behövts för att snabba upp 

läppsynkroniseringar, dessvärre så erbjuder FACS inga Action Units för fonems vilket 

är en stor nackdel. 
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6 Slutsatser 

6.1 Resultatsammanfattning 

Målet för detta examensarbete var att undersöka om FACS kunde appliceras på en 

ansiktsrigg för datorspel för att möjliggöra effektivare framställning av ansiktsanimation. 

Resultatet enligt undersökningen blev att FACS tillåter effektiv framtagning av 

ansiktsanimation, men facit pekade även på att systemet saknar en del viktiga aspekter som 

om de infördes skulle ge potential för att ytterligare öka effektiviteten. FACS konstruerades 

för psykologi och inte för ansiktsanimation och mätningarna tyder på att vissa modifieringar, 

främst angående Action Units borde undersökas för att systemet effektivare skulle fungera 

för detta medium. Respondenterna saknade fonems bland Action Units vilket är förståeligt 

då den ansiktsanimation som görs för spel oftast innefattar läppsynkronisering där fonems 

visar sin styrka och dessvärre erbjuder FACS inga fonems bland dess definierade Action 

Units. 

Jag anser att FACS definitivt tillför ansiktsriggning positiva möjligheter och efter projektet 

kommer det som minst användas när joints placeras ut i ansikten. Med hjälp av FACS kan 

man se till att ansiktet kommer kunna utföra alla naturliga ansiktsuttryck utefter dess 

anatomiska struktur som systemet i grunden bygger på.  

80 % av respondenterna skulle kunna tänka sig att använda ett liknande system under en 

datorspelsproduktion vilket talar för både användbarheten och effektiviteten att applicera 

FACS. 

6.2 Diskussion 

Det slutgiltiga resultaten för produkten som framställdes i detta projekt var både positiv och 

negativ utefter mätningar och övriga diskussioner om systemet. Under tiden som testningen 

skedde dök det upp en del funktioner som animatörerna gärna sett implementerade i 

systemet för att passa deras specifika arbetsflöde. Alla animatörer har sin egen stil när de 

animerar och det var svårt att kunna förebygga verktygen för alla typer av användare. En 

tätare utveckling tillsammans med animatörerna, mer testning från min sida eller att dela 

upp animatörernas testning i två delar där första passet endast existerar för att hitta brister i 

systemet utefter deras individuella arbetsflöde hade troligen hjälpt upp slutbetyget av 

systemet. Även om merparten av dessa problem relaterade till arbetsflöde och inte FACS så 

tror jag det påverkade systemet negativt.  

Analysen tyder på att Action Units inte är fullt kompatibla när de översätts till 

ansiktsanimation. Den största komponenten som Action Units saknar är fonems, eftersom 

större delen av den ansiktanimation som görs är läppsynkroniseringar till ljud så är det mer 

effektivt att direkt kunna blocka upp animationen med hjälp av fonems. Antalet Action Units 

var inte heller optimalt för animatörerna, målet man skall sikta på är att få ut så mycket 

rörlighetsmöjligheter på så få kontrollerobjekt som möjligt vilket inte passar in med 

mängden Action Units. 

Användarna poängterade att FACS-systemet, gärna med bättre stöd för fonems hade fungerat 

bra för att snabbt kunna blocka upp en animation. För att finslipa det sista på animationen så 

ansågs ansiktskontrollerna passa bättre där de hade full individuell kontroll över ansiktets 

alla delar. 
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Majoriteten av respondenterna nämnde även att mer tid med FACS-posebiblioteket skulle 

öka effektiviteten drastiskt när de gradvis började hitta ansiktsuttrycket de var ute efter 

snabbare i gränssnittet. Att låta animatörerna spendera mer tid med systemet hade alltså 

gynnat systemet. 

Att applicera FACS anatomiska struktur för att bygga en stabil grund för en ansiktsrigg kan 

vara intressant att prova när en karaktär skall visualiseras i en filmproduktion där de 

estetiska kraven ofta är högre och då inte karaktären behöver kunna spelas upp i realtid. Då 

har man möjlighet att använda sig av betydligt fler joints för att kunna få bättre och 

trovärdigare ansiktsuttryck. 

Valet av analys metod upplevdes för denna undersökning att fungerat bra, alla animatörer 

som fick testa på systemet hade använt sig av ett antal olika system för ansiktsanimation 

tidigare. Detta resulterade i att systemet som framställdes mer kritiskt kunde analyseras och 

utvärderas än om respondenterna inte varit erfarna av ansiktsanimation. Även om fler 

respondenter hade resulterat i mer material för att tillåta bättre generalisering så hade det 

varit svårt att hitta fler animatörer som har möjlighet att jämföra med andra system. 

Även om kvalitén inte undersöktes vidare så kan man ändå dra en slutsats utifrån facit att 

systemet även tillåter ansiktsanimation av god kvalité, bland annat baserat på att 80 % av 

respondenterna skulle kunna tänka sig att använda ett liknande system för en 

spelproduktion. Som tidigare nämnts har en effektiv framställning av ansiktsanimation också 

en indirekt påverkan på kvalitén och utefter det så skulle man också kunna dra en slutsats att 

man med hjälp utav FACS-systemet har goda chanser att ta sig ur eller klara sig ifrån ”the 

uncanny valley” effekten. 

6.3 Framtida arbete 

Att vidare utveckla det nuvarande systemet för att användas i en större spelproduktion 

utbredd över flera år hade gett bra data från användarna om systemet fungerar för alla 

utmaningar som en spelproduktion kan erbjuda. Detta är någonting jag har hopp om att få 

arbeta med i framtiden. 

En vidare utveckling av detta system skulle kunna vara att noga utvärdera frågeformulären 

och feedback som getts under testningen för att kunna omforma systemet till användning där 

ett gränssnitt räcker till som har den funktionaliteten som animatörerna kan tänkas behöva. 

Systemet behöver även utvecklas så att det är helt oberoende av vilken karaktär som 

projektet kan innehålla och inte vara visuellt bundet till en karaktär som systemet är nu. 

I rapporten så var inte fokus på animationernas kvalité utan hur effektivt detta animations-

system skulle fungera för framställning av ansiktsanimation. Det hade vart intressant att 

vända på detta och se hur FACS kan användas med fokus på att analysera dess potential 

främst för kvalité och koppla arbetet mer till ”the uncanny valley” och teorier mer riktade 

mot personlighetsperception. 

Utvecklingen går konstant framåt med nya verktyg och system för att simplifiera arbetet med 

ansiktsanimation. I en liknande takt så ökar också kraven från publiken på att animationen 

skall bli mer trovärdig vilket drastiskt ökar tiden det tar att producera materialet. Tiden man 

vinner genom att arbeta med effektivare verktyg kommer ofta utnyttjas för att ta animationen 

till en högre nivå av trovärdighet. Ett system i denna skala har således minimal samhällelig 
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påverkan, till skillnad från de större tekniska framstegen såsom motioncapture och andra 

olika skannings system för ansikten. 

Som tidigare nämnts så bör även vissa modifieringar angående Action Units undersökas för 

att systemet effektivare skall fungera för ansiktsanimation. 
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Appendix A  -  Frågeformulär 

 

1. How many years of 3D animation experience do you have? 

             1                                                      2                                                    3 

Less than 4 years          Between 4 and 8 years             More than 8 years 

 

2. How experienced would you consider yourself with facial animation? 

Inexperienced            2                                   3                               4                      Experienced 

       |--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------| 

 

3. What software have you primarily been using for facial animation? 

    1                                                    2                                              3 

Maya      Motionbuilder           Other:_____________ 

 

4. What kind of facial setups have you been using? 

Viewport NURBs Sliders 

Viewport NURBs Interface 

Pose library 

Channel box Sliders 

Facial Controllers 

Other:_____________________________________________________ 

 

5. How many percentages during this test did you use: 

FACS Pose library                Viewport Controllers                 Control Interface 

 

              ___%                     ___%                          ___% 

6. How would you rate the usability of the different control schemes?  

                      FACS Pose library              Viewport Controllers              Control Interface 

(5=Very Good) 

(1=Very Bad          1-5:___              1-5:___                       1-5:___ 

 

7. How well would you manage with only the FACS pose library available? 

        1                                    2           3                    4                            5 

Very Bad                   Bad                       ”OK”                      Good                 Very Good 

 

8. What didn’t you manage to do with only the FACS pose library? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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9. How effective did you find it to be working with the FACS pose library? 

                1                   2                   3                                4                          5 

Very inefficient      inefficient      Like any other system        efficient         Very efficient 

 

10.  How would you grade the whole system? 

        1                                    2           3                    4                            5 

Very Bad                   Bad                       ”OK”                      Good                 Very Good 

                                                             

11.  Would a similar system work for a game production?            Yes               No 

 

12.  Other comments? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 


