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Förord

Det här examensarbetet  utfördes av Daniel  Axelsson mellan april  och maj  månad år 2011. 
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kandidatexamen i Datorgrafik vid Luleå Tekniska Universitet.
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modellering & texturering, layout och pitch på Milford Film Animation. Jag vill även tacka Johan 
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huvudmodellerare på Milford för ett stort stöd och en mycket hjälpsam inställning under hela 
examensperioden. Slutligen vill jag även tacka min examinator Arash Vahdat för hjälp och stöd.
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Sammanfattning

Rapporten syftar att redovisa det arbete som är involverat i skapandet av digitala karaktärer 
lämpade för film och reklamfilmsproduktion. Då Milford Film & Animation i synnerhet producerar 
reklamfilm kommer fokus i denna uppsats att ligga på denna typ av produktion.

Denna rapport kommer huvudsakligen att fokusera på arbetsprocessen som helhet och förklara 
dess roll i sammanhanget, det vill säga skapandet av en animerad reklamfilm. Poängen är att 
belysa den roll den ansvariga för karaktärsutvecklingen har, med inriktning på modellering och 
texturering.

Under  min  tid  på Milford  Film & Animation  har  jag  handgripligen  arbetat  med alla  de steg 
involverande  modellering  och  texturering  som beskrivs  i  uppsatsen  och  jag  har  på  så sett 
beskaffat mig den erfarenhet inom ämnet som jag använt mig av för att komma fram till de 
slutsatser som beskrivs i denna rapport.

Abstract

The purpose of this report is to display my work involving the creation of digital characters at 
Milford  Film  and  Animation.  Since  the  company’s  main  focus  is  on  commercial  work,  an 
emphasis will be put on this form of production. 

This essay will place its main focus on the working process in its entirety and explain its role in 
context, in this case the creation of animated commercials. The point is to illuminate the role of 
the character artist, with an emphasis on modeling and texturing.

During my time at Milford Film & Animation I have been involved practically in all  the steps 
involving modeling and textruring that are described in the text. In this manner I have achieved 
experience within the subject which I have used to come to the conclusions described in this 
report. 
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1. Introduktion

1.1 Frågeställning

Hur fungerar arbetsprocessen för att modellera och texturera digitala karaktärer som används 
till dagens filmer och reklamfilmer? 

Hur ser företagets pipeline för karaktärsutveckling ut? 

Vad är specifikt för att arbeta som karaktärsmodellerare och texturerare i en reklamfilmsmiljö?

Dessa är huvudfrågorna som jag ville  få svar på när jag planerade det här arbetet och det 
kommer att vara uppsatsens huvudfokus. Framförallt kommer jag att redogöra för hur arbetet 
kring modellering och texturering av karaktärer fungerar, hur detta görs effektivt och bäst utförs i 
en kontrollerad produktionsmiljö med korta deadlines och spridda arbetsuppgifter.

I denna rapport kommer jag att inom största möjliga mån redovisa för de uppgifter jag själv 
ansvarat för under min tid hos företaget, men då huvuddelen av materialet  jag arbetat med 
under skrivandets stund är konfidentiellt, kommer mycket att beskrivas i generella drag. Därför 
kommer mycket att uppsatsens fokus ligga på arbetsprocessen som sådan.
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1.2 Bakgrund

Jag påbörjade mina studier vid Datorgrafikutbildningen på LTU hösten 2008 med förhoppningen 
att en dag påbörja en karriär inom film och visuella effekter. Målet var att hitta en yrkesroll som 
var både kreativ och utmanande. 

Efter att under mina studier givits möjligheten att undersöka flertalet inriktningar gjorde jag valet 
att  fokusera  mitt  arbete  på  modellering  och  texturering.  Till  att  börja  med  var  dessa  två 
huvudinriktningar de som på ett  konkret sätt  gav mig ett  resultat av mitt  arbete. Genom att  
arbeta med både traditionell  skulptur och modellbyggande fann jag en fallenhet  för färg och 
formspråk och bestämde mig för att vidareutveckla mig inom ämnet.  

Efter att ha studerat konstnärlig anatomi vid LTU öppnades mina ögon för karaktärsutveckling. 
Genom att fokusera på detta hoppades jag kunna ge mig en djupare profilering då jag kunde 
uppvisa kunskaper inom karaktärsdesign och anatomi. 

Under  planeringen  av  mitt  examensjobb  var  målsättningen  att  om  möjligt  få  arbeta  med 
karaktärer  inom viss  utsträckning.  Eftersom Milford  Film  & Animation  är  ett  av  få  företag i 
Sverige som har  karaktärsutveckling  som huvudinriktning var  detta ett  givet  förstahandsval. 
Efter en ansökan och snabbt svar fick jag tillåtelse att göra mitt examensjobb hos företaget och 
skriva om deras arbetsprocess gällande karaktärer.
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1.3 Syfte

Syftet  med  mitt  examensarbete  är  att  skapa  en  djupare  förståelse  för  hur  arbete  med 
modellering och texturering av karaktärer till animerad film fungerar. Målet är att lära mig mer 
om de tekniker som appliceras i en riktig pipeline och hur en strukturerad arbetsprocess ser ut. 

1.4 Om Milford Film & Animation
Milford Film & Animation är ett svenskt, Stockholmsbaserat företag som specialiserar sig på 
digital animation och visuella effekter. Inom branschen kallas denna typ utan företag ibland för 
”effekthus”.  Produktionerna är i  huvudsak kommersiella  i  sitt  syfte och är ofta ämnade som 
produkt  eller  företagsreklam.  Slutprodukter  levereras  i  varierande  medier,  dock  är  rörlig 
reklamfilm och till viss del digitala stillbilder för print eller web mest frekvent förekommande.

Milford har levererat en ansenlig mängd färdigställda produktioner till både inhemska såväl som 
internationella  kunder  så  som  SVT,  Vodafone  och  Boxer.  Företaget  profilerar  sig  som  en 
reklamstudio som erbjuder kreativa lösningar med animation och visuella effekter som fokus. Till 
skillnad från många andra svenska effekthus fokuserar Milfords  produktioner  till  stor  del  på 
digitala  karaktärer  och  stor  vikt  läggs  vid  design,  utveckling  och  animation  där  de  färdiga 
filmerna eller kampanjerna ofta kretsar kring dessa.

Företaget har i skrivandets stund 17 fast anställda och ett antal frilansanställda. De anställda på 
företaget är specialister med spetskompetens inom diverse områden inom digital filmproduktion. 
Flertalet av de anställda har en bakgrund inom internationella filmproduktioner där de arbetat på 
stora titlar som till exempel Harry Potter.

  
             Illustration 2: Bild ur reklamfilmen Oi Futuro
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1.5 Ordförklaring

Mesh: en polygonstruktur konstruerad i 3d

Rig: en hierarki av sammankopplade virtuella ben som ofta kallas skelett eller just rig. Denna  
används för att animera en mesh då denna polygonyta binds till kontrollriggen. Riggen kan även 
innehålla funktionaliteter som påverkar meshens uppförande.

Blendshape: En deformeringsmetod i 3d mjukvara som tillåter ett objekt att byta form till ett  
annat sammankopplat objekt. Objekten måste ha samma vertexeller CV ordning. Används ofta  
för ansiktsanimation.

Shader:  En benämning för  mjukvaruinstruktioner  som används för  att  kalkylera  effekter  vid  
rendering.
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2. Teoretisk Bakgrund

2.1 Digitala karaktärer

Begreppet digitala karaktärer är det mest centrala och mest frekvent återkommande i den här 
uppsatsen  och  kräver  först  och  främst  en  definition  utifrån  ett  tekniskt  perspektiv.  Sedan 
dataålderns inträde har många analoga metoder fasats ut och efterträtts av modernare tekniker 
och digitala tillvägagångssätt. På samma sätt har metoder för att skapa figurer och karaktärer 
för  framförallt  det  filmade  mediet  sett  en  stor  förändring  på  senare  tid.  En  digital  karaktär 
innebär en skådespelare som inte spelas av en människa på konventionellt sätt utan skapas 
som en digital modell i en dator och sedan animeras med hjälp av olika metoder för att få liv och 
spela en roll i det filmade mediet. Teknologin som lägger grunden till utvecklingen av digitala 
karaktärer  byggs  upp  av  kunskapsområden  så  som  anatomi,  animation,  datorteknik, 
skådespeleri och beteendepsykologi. (Rob O'Neill, 2008)

Sammanhanget  för  dessa  karaktärer  kan  variera  från  helanimerade  filmer,  kortfilmer  eller 
reklamfilmer  där  allt  ifrån  miljöer  till  karaktärer  skapas  digitalt  till  sammanhang där  digitala 
karaktärer integreras i filmat material och interagerar med riktiga skådespelare. 

Behovet  av att  använda digitala  karaktärer grundar  sig i  två huvudsakliga  behov.  Dessa är 
behovet av att skapa någonting som inte går att representera på annat sätt samt behovet av att 
hitta en mer kostnadseffektiv lösning för ett problem.

Vissa karaktärer behöver kunna se ut eller agera på ett sätt som en skådespelare i kostym och 
smink eller en analog modell inte skulle kunna återspegla på trovärdigt vis. I dessa fall kan enda 
alternativet vara att använda sig av digitala karaktärer. Det kan röra sig om fantasifigurer i form 
av  monster  och  drakar  eller  digitala  stuntmän  så  kallade  digital  doubles  som  gör 
skådespelarnas insatser riskfria. 

Ibland skapas digitala kopior av figurer eller människor då det skulle bli allt för dyrt att hyra en 
stor mängd skådespelare eller bygga analoga kostymer eller sminkningar. 

2.2 Modellering

Modellering  är  ett  begrepp  för  digital  konstruktion  av  tredimensionella  objekt  i  en  virtuell 
datormiljö.  En digital  modell  är en förutsättning för att  representera någonting visuellt  för en 
användare.  Med  hjälp  av  olika  användargränssnitt  blir  det  möjligt  att  använda  digitala 
koordinater för att skapa ytor och former som används för att forma önskade objekt.
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2.2.1 Polygoner

Polygonmodellering  är  en  metod  som  använder  sig  av  vektorer  och  matriser  i  ett 
tredimensionellt koordinatsystem (X, Y, Z). Punkter i detta koordinatsystem kallas för vertriser 
och genom att dra linjer mellan dessa punkter och sedan skapa ytor mellan linjerna skapas en 
polygonmesh. En polygon är en sådan yta som består av minst tre punkter och kanter. Det 
förekommer tre stycken generella beteckningar för polygonuppbyggnad. En yta bestående av ej 
mer än tre vertriser betecknas tri, en fyrkanting yta betecknas quad och en yta med fler än fyra 
hörn benämns som n-gon. Quads är det vanligaste förekommande formen vid modellerande 
även om all geometri slutligen trianguleras under renderingsprocessen. N-gons är i de flesta fall 
inte önskvärda.

Polygonmodellering  är  utan  tvekan  den  mest  vitt  använda  modelleringstekniken  eftersom 
fördelarna  är  många.  Framförallt  är  polygoner  relativt  användarvänliga  för  modelleraren 
eftersom det i praktiken handlar om att handgripligen flytta på punkterna åt valfri riktning för att 
editera.  Varje  enskild  polygon  kan  färgsättas  och  textureras  individuellt  vilket  ger  stor 
konstnärlig frihet. En nackdel är det faktum att en linje mellan två vertriser alltid är rak vilket får 
till följd att en polygon är restrikterad till att återskapa en plan yta. Ju högre detaljrikedom som 
krävs  för  att  återskapa  ett  objekt,  desto  fler  polygonytor  krävs.  Varje  punkt  tar  upp  plats  i 
databasen och modeller skapade med många polygoner har därför en tendens att kräva mycket 
datorprestanda. (polygonal modeling, 2011)

Illustration 3: Geometrisk form uppbygd av polygoner.
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2.2.2 Nurbs (Non-Uniform Rational Bézier-Spline)

Nurbs är ytor som skapas mellan matematiska kurvor vars kurvatur styrs med hjälp av valfritt  
antal kontrollpunkter längs med kurvan. Eftersom den yta som skapas mellan kurvor inte har 
någon resolution behöver användaren inte oroa sig över detaljrikedomen på samma sätt som 
med polygoner.  Nurbsytor  är  lättare  att  få  matematiskt  korrekta  och  exakta,  men betydligt 
mindre användarvänliga än polygoner och på grund av detta är användningen av nurbs för just 
modellering  av  objekt  relativt  begränsad.  Framförallt  på  grund  av  den  långsamma 
produktionshastigheten  har  nurbsmodellering  med  tiden  fasats  ut  för  att  ersättas  av 
polygonmodellering inom många områden.

Modelleringstekniken väljs dessutom utifrån flexibiliteten och kompatibiliteten med verktyg. Då 
polygonmodellering  växt  sig alltmer  populärt  utvecklas nya tekniker  och metoder  med detta 
modelleringssätt i åtanke. Resultatet blir att det oftast inte blir produktionsmässigt försvarbart att 
använda andra modelleringsmetoder. Trots detta används fortfarande nurbsytor i vissa specifika 
fall då det antingen är väldigt viktigt med matematisk exakthet i ytans återskapande eller då det 
helt  enkelt  går fortare tidsmässigt att  skapa ett  visst objekt med hjälp av nurbs eller  kurvor. 
Ögon till karaktärer kan vara ett sådant exempel. Trots att det är fullt möjligt att konstruera ett 
öga med hjälp  av polygoner  väljer  många användare att  använda sig  utav  en nurbsyta  då 
kurvorna alltid garanterar en totalt jämn och korrekt form. (Demidov, 2011)

     Illustration4: En nurbsyta.
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2.3 Texturering

En modellerad yta är, trots att den har form, inget annat än en matematisk representation fram 
tills  dess  att  ytan  ges  shadinginformation,  d.v.s.  någonting  som  berättar  om  vad  ytan  ska 
representera i  form av färg.  Istället  för  att  specificera en enskild  färg för  en yta  går det  att 
använda en metod för att få ytan att representera en bit utav en tvådimensionell bild. För att 
detta ska fungera måste ett  3d objekt  kunna representeras i  2d.  Uttrycket  för  detta är  UV-
mapping. Denna metod ger varje vertris en ny koordinat, dock inte en tredimensionell sådan 
utan en tvådimensionell där axlarna kallas U och V. På så sätt kan ett tredimensionellt objekt 
vecklas ut på en tvådimensionell yta där olika typer av texturer kan skapas med hjälp av digitala 
pixlar. Friheten med detta sätta att skapa texturer gör det enkelt att ta till vara på användares 
konstnärliga förmåga. I filmproduktion används ofta en kombination av fotograferat material och 
handmålade texturer för att nå önskat resultat.

Texturer redigeras ofta i mjukvara lämpat för digital bildredigering så som Adobe Photoshop. 
Dessa program kräver ofta att texturen skapas i tvådimentionellt läge för att sedan mappas på 
3d-objektet innan det går att observera det färdiga resultatet. På senare tid har det blivit allt mer 
vanligt med applikationer som gör det möjligt att intuitivt skapa texturer direkt på 3d-modellen. 
Dock  används  i  principen  samma teknik  då  varje  pixel  lagras  på  en  2d-textur  i  praktiken. 
(Blythe, 1999)

2.4 Topologi

Polygonmodellering som princip kräver att  användaren anammar ett  visst  förhållningssätt  till 
tekniken för att få önskat resultat. Eftersom ett polygonobjekt består av flertalet ytor formade 
tillsammans i ett rutnät innebär det att utformningen av de enskilda ytorna och dess förhållande 
till  varandra  blir  betydande  när  det  gäller  att  konstruera  en  given  form.  Ett  polygonobjekts 
ytdistribution kallas för topologi. Det vill säga att det är modellens layout, hur varje vertris och 
kant är sammanlänkad för att skapa meshens yta. En modells topologi kan skapas mer eller 
mindre framgångsrikt. Vad som är bra eller dålig topologi beror helt på det önskade resultatet.  
Antalet polygoner har en påverkan på hårdvarans prestanda, onödigt  högt polygonantal  kan 
därför resultera i ökade produktionskostnader.

För statiska objekt är planeringen av topologi främst av vikt  om objektet ska smoothas eller 
subdvidas. Detta innebär en operation som delar upp varje yta i mindre enheter. Detta skapar 
nya  vertriser  och  faces.  Den  nya  vertrisens  position  beräknas  baserat  på  positioner  av 
närliggande gamla vertriser. På så sätt ökas meshens resolution och eftersom ytan interpoleras 
skapas en jämnare, mjukare meshyta. För att ha kontroll på hur en mesh smoothas är det viktigt 
att planera placeringen av alla vertriser. (Rob O'Neill, 2008)

13



2.4.1 Att modellera för animation

God topologi är  en förutsättning för att uppnå förutsägbar deformation av en polygonmesh. En 
meshs deformation genomför en vertexförflyttning och altererar form och volym. Detta är ett 
naturligt  förekommande fenomen vid arbetet  med animerade polygonkaraktärer.  En karaktär 
som fordrar rörelse kräver en yta vars deformation sker på ett korrekt och trovärdigt sätt. Målet  
är att skapa en topologi vars områden som ska artikuleras har tillräckligt med resolution för att  
kunna deformeras trovärdigt utan att tappa formen. Områden som deformeras kraftigt kommer 
att kräva högre resolution än områden som utsätts för mindre påfrestningar. En modellerad arm 
som skapats med hjälp av polygoner  kräver deformation kring platser så som armveck och 
axelparti.  För att uppnå en naturligt deformation hos en karaktär krävs gedigen planering av 
topologin. Det yrkesmässiga uttrycket är att besitta bra edgeflow.

I regel är det mest generella tankesättet sådant att en face deformeras bäst när den dras ut eller 
trycks ihop parallellt edge mot edge eller vertris mot vertris. Här skapas ett arbetssätt där det är 
viktigt att hålla rena parallella linjer så väl förutsättningarna tillåter. En yta deformeras även bäst 
när  varje  vertris  består  av  en  koppling  mellan  fyra  edges.  Detta  skapar  en  ytfördelning 
bestående av quads.  Quadmodellering  tillåter  jämn deformation medan n-gons och tris kan 
resultera i  oväntade förändringar  i  meshens yta.  Modellering  av organiska former  kan dock 
resultera i  ett  användningsbehov av vertriskopplingar  bestående utav färre eller  fler  än fyra 
edges. Dessa benämns som poles. Vanligast är trekantade poles samt femkantade poles. Poles 
kan skapa fula deformationer och har en tendens att framkalla pinching när modellen smoothas. 
Detta innebär att ytan inte smoothas jämt utan får artefakter i ytan där polen befinner sig.

    Illustration 6: Visaulisering av trekantade samt femkantade poles.
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Under  modellering  av  komplexa  former  så  som  ett  mänskligt  huvud  är  denna  typ  av 
vertriskopplingar  ofrånkomliga.  Av  stor  vikt  är  då  att  placera  dessa  där  meshen  genomgår 
minsta möjliga deformation. (Rob O'Neill, 2008)

2.4.2 Organisk deformation

Vid  modellering  av  organiska  former,  därtill  stor  del  inräknat  karaktärer  är  ett  kontrollerat 
edgeflow  av  största  vikt.  Detta  bör  planeras  efter  kroppens  deformationspunkter  samt 
deformationsriktningar. För att garantera ett strukturerat system används en metod som innebär 
modellering med edgeloops. En edgeloop är när en rad vertrisers edges stängs till en sluten 
cirkel. Vid modellering av en cylinder representerar varje horisontell cirkel en edgeloop. Detta 
tankesätt hjälper till att skapa en struktur av geometrin längs med meshens yta.

          Illustration 7: Visualisering av begreppet edgeloop på en polygoncylinder.
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Den mänskliga kroppen är till  stor del cylinderformad. Armar, ben, fingrar, tår och torso, alla 
kroppens delar kan simplifieras till enkla geometriska former. Kroppens stora deformationspunkt 
löper  längs  med  de  punkter  där  dessa  geometriska  former  korsas,  så  som  runt  arm  och 
benveck, höft, ljumskar och fingrar osv. Viktigt är även att hålla en jämn kvadratisk form på varje 
polygonyta så långt det är möjligt. Långa rektangulära polygoner är svårdeformerade och kan 
skapa problem i andra delar av arbetsprocessen.

Vid deformationspunkter så som dessa är det viktigt att geometrin löper jämt och att edges kan 
deformeras parallellt  i  största  möjliga  mån.  Jämn placering  av  edgeloops  i  dessa områden 
hjälper till att skapa mjuka deformationer. Karaktärsmodelleraren lär sig med tiden att förutse 
kroppens deformationspunkter och hur de agerar under rörelse. Generellt sätt är bra topologi 
edgeloops och polygonytor som byggs för att följa objektets former på ett harmoniskt sätt. 

En meshs densitet spelar även den roll  när målet är att skapa trovärdiga deformationer. En 
polygon  kan  inte  deformeras  på  bra  sätt  på  egen  hand,  det  krävs  två  sammankopplade 
deformationer  för  att  skapa  en  böjning  i  en  vinkel.  Böjningen  sker  längs  med  den 
sammankopplade edgen. För att skapa mjuka organiska deformationer kan det krävas en hög 
polygondensitet, dock leder en planerad topologi till att antalet polygoner ändå kan begränsas 
till minsta möjliga antal. 

Det  bästa  sättet  att  planera  en  deformering  är  att  modellera  meshen  i  det  läge  som  kan 
betraktas som medelpunkten mellan två extremer. På detta sätt behöver meshen defomeras 
lika  mycket  oavsett  åt  vilket  håll  deformationen  sker.  Av  denna  anledning  modelleras  ofta 
karaktärer i en avslappnad pose som tillåter största möjliga rörelse.  (Jason  Osipal, 2007)

2.5 Detaljera modeller

Traditionell polygonmodellering är en väl beprövad metod för karaktärskreation. Det ger en god 
kontroll över volymen som skapas och ger modelleraren en bra struktur över arbetsflödet. Dock 
har på senare tid behovet av högdetaljerade modeller växt explosionsartat och arbetsprocessen 
för  att  skapa  realistiska  organiska  modeller  i  traditionella  modelleringsapplikationer  så  som 
Autodesk Maya eller 3d Studio Max är ofta mycket tidskrävande och svårkontrollerad.

Därför har nya metoder vars syfte att fungera mer intuitivt och kreativt för modelleraren smått 
revolutionerat  arbetsprocessen  på  senare  år.  Användarvänliga  applikationer  som  tillåter 
utövaren att använda skulpteringsliknande metoder för att skapa och editera polygonobjekt är 
idag industristandard. Dessa applikationer tillåter mycket högre polygonantal än traditionella 3d 
program.  Mest  frekvent  använt  i  produktion  är  i  dagsläget  Pixlogic  Zbrush  (Zbush  4)  och 
Autodesk Mudbox (Mudbox 2012). 
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I program som Zbrush används skulpteringsverktyg för att skapa mycket högupplösta modeller. 
Det  går  att  använda  sig  av  ett  dynamiskt  system  för  subdivisions  vilket  ger  användaren 
möjlighet att röra sig mellan detaljnivåer och göra ändringar i grova eller fina drag. Efter att 
skulpteringsprocessen är avklarad krävs det ofta att modellen förs över till ett mer konventionellt 
program som Maya  för  förberedelser  inför  animation.  Ofta  handlar  det  om återkapande  av 
topologi då modellering i t.ex. Zbrush ofta främst handlar om skapande av själva formen utan för 
mycket fokus på topologi. Detta skapar en kreativ process där användaren kan koncentrera sig 
på det konstnärliga innan de tekniska aspekterna måste appliceras. 

När det gäller  skapandet  av detaljer  handlar  det  ofta om att  avgöra vilka metoder som ska 
appliceras för att uppnå största möjliga effekt med minsta möjliga arbete och prestanda. Valen 
kan vara att modellera detaljer direkt på modellen, skulptera dem i en modelleringsapplikation 
och sedan baka ut geometrin till texturmappar som kan appliceras för att återskapa detaljer eller 
måla in detaljer i färgtexturen för att ge illusion av detalj. Vilket val som görs baseras oftast på 
vad som ger bästa resultat för situationen. Väldigt högupplösta modeller kan se väldigt bra ut 
men  är  svårkontrollerade  och  prestandakrävande.  Lågupplösta  modeller  med  detaljer 
applicerade i  texturmappar  kan se väldigt  bra ut  statiska,  men är  svårare att  ge trovärdiga 
deformationer då det finns mindre geometri att ta av för att skapa dessa. Detaljer i färgtexturen 
kan ge fina stilistiska resultat när detta är önskvärt, men är svårare att få realistiska.   
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3. I produktion på Milford film & Animation

3.1 Företagets ledningsstruktur

Projekten som utvecklas på Milford kan vara av varierande karaktär och beroende på de för 
projekten specifika behoven berörs företagets olika avdelningar med varierande magnitud. Dock 
finns en generell pipeline som utgör grundstommen för utvecklingsarbetet. Denna redogörelse 
kommer ske utifrån utvecklingen av ett reklamfilmsprojekt av medelstorlek.

Ett  projekt  tar  i  regel  sin  start  när  företaget  blir  kontaktat  med en förfrågan  från en  kund. 
Förslaget behandlas av Milfords producenter som tillsammans med projektledare tar fram en 
offert om förslaget anses rimligt. En dialog hålls mellan företaget och kunden till dess att ett 
beslut  tas.  En supervisor  utses  för  projektet  och  därefter  är  det  projektledarens  uppgift  att 
tillsammans med verkställande supervisor ta fram en tidsplanering. Tidsplaneringen görs för att 
skapa  en  struktur  över  arbetet  där  milstenar  skapar  ramverket  för  delleveranser  och 
kundkontakter. 

Företagets projektledare har ansvaret att fördela arbetsuppgifter bland de anställda, bestämma 
tidsfördelning samt vad som ges prioritet. Det är även projektledarens ansvar att  kontrollera 
arbetsbelastningen och behovet av arbetskraft.

Supervisorn har det övergripande  ansvaret för att se till att allt som produceras av de anställda 
överrensstämmer  med  regissörens  och  kundens  krav  och  målsättningar.  Det  ligger  inom 
dennes ansvarsområde att avgöra vilka tekniker som bör tillämpas och komma med lösningar 
på konkreta problem som kan uppstå med produktionen. Supervisorn avgör även vad som ska 
produceras och har sista ordet gällande godkännandeprocessen av det producerade innehåll 
som tillräknas projektet. 

Milford film & Animation har i regel andra produktionsbolag och reklamfirmor som kunder och 
tillhandahåller tjänster som ofta involverar leverans av grafiskt innehåll till redan bestämda och 
designade projekt. I många fall är kunden produktionsbolaget “Against All Odds” som även delar 
lokal med Milford. Against All Odds sköter i regel regi och design och anställer Milford för den 
slutgiltiga produktionen. Även projekt åt andra kunder sker och i dessa fall kan Milford ansvara 
även för designfasen även om det i regel inte finns någon dedikerad designavdelning. 
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3.2 Projektpipeline

När en projektplanering slagits  fast  sköts oftast  introduktionen inför  de anställda  genom en 
projektbriefing  där  projektets  natur  förklaras  och arbetsuppgifter  kan delas  ut.  Oftast  startar 
projektfasen med en designfas. Är designen färdigställd vid projektstart börjar oftast modellering 
av den eller de karaktärer som är involverade. 

Då stor del av Milfords filmproduktion är karaktärsdriven är det av stor vikt att tidigt i processen 
introducera  karaktärsutvecklandet.  Karaktärsmodellerandet  sker  i  nära  samarbete  med 
riggningsavdelningen för  att  avgöra hur modellen  kan byggas upp på bästa sätt.  Riggarens 
uppgift är att konstruera karaktärens animationsskelett och alt som krävs för att modellen ska 
fungera  i  en  animaitonspipeline.  Ofta  inleds  textureringsarbetet  strax  efter  modelleringen 
eftersom dessa två utvecklingsområden är nära sammankopplade och på företaget i många fall 
utförs av samma personer. 

Riggningen sker med animatörers inblandning i den mån att de tar sig tid att studera riggen 
under  utveckling  för  att  komma med  synpunkter  angående  funktionalitet.  Beslut  angående 
inkludering av funktioner avgörs av supervisor.  

Animationen tar sin början under den tid animatörerna funktionalitetstestar riggen och utvecklas 
från undersökningar till per-shotbaserad animation då modell och rig anses fullbordad. 

Look development inleds när modeller och texturer har fått sitt första godkännande. Syftet är 
främst att utveckla den generella lösningen för projektets vida utveckling och att skapa överblick 
över  befintligt  producerat  innehåll.  Detta  leder  i  många  fall  till  justeringar  av  texturer  eller 
statiska modeller. Karaktärsmodeller tillåts sällan justeringar efter animationsstart. Processen 
sker ofta i  nära samarbete med regissör och ledningsgrupp där många betydelsefulla beslut 
fattas kring projektet som helhet.

Ljussättningen och renderingen är ofta en naturlig fortlöpning av look dev arbetet och hanteras 
oftast shotspecifikt. Till skillnad från look dev handlar det om att finjustera material och ljus för 
att se till att regissörens vision får liv. När utseendet anses godtagbart renderas varje frame i en 
sekvens ut för vidare redigering.

Parallellt  med ljussättning sköts ofta arbetet  med compositing.  Denna del  tar  hand om alla 
utrenderade frames och redigerar allt för att nå önskat slutresultat. Ansvaret grundar sig i all  
efterbearbetning och sammanställning av material som ska inkluderas projektet. Det kan handla 
om karaktärer som renderas ut separat ifrån miljöer eller utrenderade bildsekvenser som ska 
matchas med filmat material.

Den slutgiltiga delen är ofta gradingen där compositingartister med hjälp av kunds önskemål gör 
en sista färgkorrigering av materialet för att fastställa en slutgiltig look.
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3.2.1 Launchpad och filstruktur

Det dagliga arbetet på Milford sköts genom “LaunchPad” som är en egenutvecklad mjukvara 
som fungerar som lobby där företagets databas kan nås på ett strukturerat sätt. All data rörande 
ett specifikt projekt återfinns i en specifik projektmapp. Varje projektmapp är uppdelad i mindre 
“shot”-mappar  som  i  sin  tur  är  uppdelade  i  de  olika  produktionsfaser  som  är  aktuella  för 
projektet. All mjukvara som öppnas när ett projekt, shot och en produktionsfas är vald startas 
med det hierarkiska valet i  minnet.  Ska någonting modelleras startas det önskade projektet, 
därefter  det  specifika  shotet  och  till  sist  väljs  produktionsfasen  “modeling”.  Startas  därefter 
Autodesk  Maya  (som  är  Milfords  huvudskaliga  applikation  för  modellering,  riggning  och 
animation) genom dessa val sätts alla projektsökvägar så att de stämmer överens med projektet 
i  fråga.  Exporterade  och  sparade  filer  placeras  i  projektmappar  skapade  för  det  specifika 
projektet. På så sätt krävs det endast av den enskilde artisten att kontrollera vad för typ av fil  
som ska sparas, exporteras eller publiceras , därefter sköts resten per automatik. 
                

              Illustration 8: Bild av interfacet för Milford LaunchPad
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Exempel:

Starta modellering i projekt X.

000_dev - 000_dev - 000_810_modeling

          
På Milfords nätverk som är uppdelat över ett antal hårddiskar lagras alla projekt. Varje projekt 
ges  en  numrering  för  arkiveringssyfte.  Mappstrukturen  för  varje  projekt  innehåller  en 
understruktur av mappar där de viktigaste kan nämnas:

_projData: Innehåller  all  publicerad  data,  innebärande  allt  färdigställt  digitalt  innehåll  t.ex.  
modeller, texturer, animationsfiler och ljussättningar.

000_dev: Platsen där allt arbetsmaterial under utveckling sparas.

dailies: Det  dagliga  resultatet  kan  publiceras  här för  enkel  åtkomst  för  supervisors  och 
projektledare. 

delivery: Delleveranser till kund publiceras i denna mapp.

personal: Utrymme för  projektspecifik  personlig data som inte har för syfte att  placeras på  
annat  håll.  Temporära  exporterade  modeller  för  flytt  mellan  Mayaprojekt  kan  nämnas  som 
exempel.  

3.2.2 Mjukvara och applikationer

Som modellerare och texturerare krävs förutom konstnärliga färdigheter även väl utvecklade 
tekniska  kunskaper  och  förmågan  att  hantera  alla  de  applikationer  som  krävs  för 
produktutvecklingen. Pipelinen är en lång sammanlänkad kedja av program med olika syften 
som kompletterar varandra och bistår artisten på olika sätt.

Generellt sätt sköts större delen av arbetet på Milford i Linuxmiljö och pipelinen är utformad för  
en  sådan.  Dock  kräver  ett  urval  av  de  applikationer  som används  att  Windows  körs  som 
operativsystem.  Främst  är  det  applikationer  som  rör  modellering  och  texturering  så  som 
Pixologic Zbrush (Zbrush 4) och Adobe Photoshop (Photoshop CS5). Detta får till följd att de 
anställda som ansvarar för modellering och texturering i regel använder sig utav Windows på en 
daglig basis. Med detta i åtanke utvecklades Milfords pipeline för modellering och texturering 
med möjligheten att enkelt ställa om sökvägar för publicerad data mellan operativsystemen.  
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Modelleringsarbetet äger till stor del rum i Autodesk Maya (Maya 2009) som för det mesta även 
är den valda plattformen gällande rigging och animation. Även look dev och rendering sköts 
genom  Maya,  dock  används  renderingsmotorn  3delight  (3delight  for  Maya)  för  själva 
renderingen. 3delight är en renderingsmjukvara och verktyg baserat på renderaren Renderman 
som används som standard på många av världens ledande företag så som  Disney Pixar, Weta 
Digital och Double Negative (Renderman Pixar).  

Texturering  sköts  först  och  främst  i  Adobe  Photoshop,  men  när  det  gäller  texturering  av 
karaktärer  används ibland Mari  (Mari)  som ger användaren ett  väldigt  intuitivt  sätt  att  måla 
texturer direkt på 3d-modeller. Ibland används även liknande 3dtextureringsmetoder i Pixologic 
Zbrush. 

Den mjukvara som i regel används för simuleringar på Milford är Houdini (Houdini). Programmet 
sköter allt från vätskesimuleringar till beräkningar av dynamiska kläder eller hår. 

Compositing  har  traditionellt  sett  skötts  med  Shake  (Shake),  men  just  nu  pågår  en 
övergångsperiod då företaget arbetar med att flytta över sin pipeline till Nuke (Nuke).
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3.3 Modellering och texturering av digitala karaktärer på Milford

Att modellera och texturera på Milford innebär att vara involverad väldigt tidigt i varje uppstartat 
projekt. Ofta påbörjas modelleringen så tidigt som möjligt eftersom det som skapas ofta är en 
förutsättning  för  att  andra  artisters  arbetsuppgifter  ska  fungera.  Att  modellera  i  en 
reklamfilmsmiljö innebär många snabba projektbyten och ofta handlar det om att leverera till 
flera olika pågående projekt simultant.  Detta då produktionstiden sällan är längre än ett  par 
veckor. 

Modellerarens uppgift är att efter bästa förmåga omvandla  tvådimensionella designskisser  till 
en  en funktionell 3d modell som kan riggas, skinnas, animeras och renderas. Här tillämpas en 
kombination  av  konstnärligt  öga  och  tekniskt  kunnande  för  att  nå  önskat  resultat. 
Textureringsarbetet behandlar modellens yta och utvecklas ofta parallellt  med modellen med 
geometrin i stark åtanke. I slutändan handlar det om ett  gemensamt kompletterande visuellt 
resultat.

Företaget  har i  regel inga exklusivt  tillägnade karaktärsartister,  någonting som är vanligt  på 
större företag. Det låga antalet anställda innebär ett behov av viss flexibilitet och bredd hos den 
enskilde  artisten.  Ofta  handlar  arbetsuppgifterna  för  en  modellerare  förutom  tillverkning  av 
karaktärer, även framtagande av diverse objekt och även miljöer om projektet görs helt och 
hållet  i  3d  till  skillnad  från de projekt  där  3d element  blandas  med filmat  material.  För  att 
modelleringsprocessen  ska  fungera  optimalt  krävs  en väl  utvecklad  arbetsprocess.  Milfords 
system  är  specifikt  för  företaget  och  använder  sig  av  många  egenutvecklade  script  och 
processer. 

3.3.1 Teknisk setup

För att  ge en bakgrund till  den del av karaktärsutvecklingen som innefattar modellering och 
texturering  krävs  en  kort  redogörelse  för  den  allmänna  proceduren  kring  modellering  och 
texturering inom Milfords pipeline. 

Efter att en ny scen startats genom att välja ett shot i launchpad och geometri skapats följer en 
väl ordnad publiceringsstruktur som är nödvändig för fortsatt användning inom pipelinen. Först 
och främst krävs ett noga strukturerat namngivningssystem i Maya. Alla objekt ska ges ett prefix 
som är  det samma som modellens namn, därefter ska objektet beskrivas, därefter ges objektet 
ett suffix, t.ex. GEO i fallet av geometri. 

Exempel: surfBoard_footStrap_GEO
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När  namnkonventionen  kontrollerats  krävs  att  alla  separata  objekt  ges  ett  subdivision-  och 
shadingattribut för att förbereda inför dessa inför rendering och look dev. Milford har utvecklat 
ett  eget  system  för  detta  kopplat  till  Rendermans  3delight  renderare.  Genom  ett  enkelt 
gränssnitt finns valet att applicera både attribut för mesh smooth, dvs subdivision vid rendering 
samt för shadertilldelning som används av renderare vid rendering. Här ges artisten möjligheten 
att bestämma textursökvägar och ställa in materialtyp som en notering till ansvarig renderare. 

När alla geometriska objekt namngivits på korrekt vis och attribut applicerats behöver objektet 
ges  en  enkel  rig  för  att  kunna  publiceras.  För  detta  har  utvecklats  ett  enkelt  script  som 
automatiskt placerar all geometri i en GEO-grupp och skapar en enkel rig som placeras i en 
RIG-grupp. Dessa två undergrupper placeras i en övergrupp som endast har objektets namn.

Exempel: surfBoard_GRP
surfBoard_GEO_GRP

surfBoard_NUL_GRP
surfBoard_footStrap_GEO

surfBoard_RIG_GRP

När  en  godtagbar  gruppering  sammanställts  och  namngivning  är  korrekt  återstår  själva 
publiceringen.  På Milford  hanteras  alla  publicerade  objekt  som karaktärer  i  systemet.  Varje 
karaktär måste ges ett unikt namn och ett prefix för att kunna sorteras rätt i databasen. Tre typer 
av karaktärer används och hanteras annorlunda beroende på typ. Typernas åtskillnad är främst 
hur de sorteras i filstrukturen och simplifierar senare importeringsprocessen.

Creature: syftar i i regel på vad som kan betecknas som en karaktär. 

Prop: är benämningen på digital rekvisita eller attribut.

Set: innebär miljöer eller omgivningar.

Oberoende på Character Type specifieras vad som ska exporteras. Fyra alternativ finns och 
används vid behov:

Deform Rig:  är den färdigt riggade karaktären med både geometri och animationskontroller.  
Används av animatörer vid animation.

FBX Rig: har samma syfte som Render Rig, men kan importeras in i Houdini som är Milfords  
programvara för simuleringar. Ett syfte kan exempelvis vara att applicera dynamisk päls eller  
hår på en karaktär.

Geometry  Rig: modellerare  publicerar  alltid  denna  rig.  I  princip  exporteras  endast  själva  
geometrin  som den är.  Ansvarig riggare importerar denna rig  för  att  sedan konstruera den  
slutliga riglösningen.
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Render Rig: är detsamma som Deform Rig, men saknar animationskontroller. Dess syfte är att  
ta  emot  point  cache  från  animationsriggen.  Point  cache  är  bakad  animationsdata  som 
exporteras av animatörer. 

All publicerad data lagras i projData foldern under respektive projekt.

        

          Illustration 9: Publish Character: Interface för karaktärspublicering, 
          utvecklat inhouse av Milford FIlm & Animation
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3.3.2 Karaktärsprocessen

Milford  har  producerat  reklamfilm  med fokus på  animerade  digitala  karaktärer  sedan 2007. 
Under  denna  tid  har  företaget  byggt  upp en portfolio  som till  stor  del  visar  upp karaktärer 
utvecklade  efter  design  liknande  den  hos  animationsfilmstudios  så  som  Disney  Pixar  eller 
Dreamworks. Fokus har ofta legat på cartooniga proportioner och karaktärsdrag. Detta typ av 
designval  har påverkat och utvecklat  Milfords arbetsprocess för  karaktärskreation på många 
sätt.

Cartooniga karaktärer har referensramar som skiljer  sig från mer realistiska karaktärer.  Ofta 
finns  krav  på  kraftiga  deformationer  i  geometrin  då  animationer  ofta  görs  överdrivna  och 
cartooniga för att matcha designtänket. Skapandet av denna typ av karaktärer kräver ofta en 
gedigen översikt och kontroll av själva geometrin för att se till att modellen tål de påfrestningar 
den ska utsättas för.  Viktigast  är dock att  alltid se över planeringen av allt  arbete som ska 
utföras på en karaktär. 

Första steget är att ta reda på vad karaktären har för roll i sammanhanget. På Milford används 
begreppen herokaraktär för en karaktär som har för syfte att driva berättandet framåt. Det rör 
sig  om en  huvudrollsinnehavare  som förväntas  ta  upp mycket  tid  framför  kameran.  Utöver 
herokaraktärer finns bikaraktärer som spelar mindre roller. Det är viktigt att göra denna typ av 
bedömning för att avgöra hur mycket arbete som ska läggas ner på en karaktär. Möjligheten 
finns att skapa varje karaktär med högsta möjliga kvalitet, dock kräver detta fler arbetstimmar i 
budgeten och leder det inte till ett försvarbart resultat styrks inte denna metod. Oftast handlar 
det om att säkerställa att inte onödigt arbete läggs ner på resurser som inte tas till vara. Mycket  
av detta ansvar vilar hos projektledare och supervisors, men på ett litet  företag som Milford 
bedrivs ofta diskussioner även mellan enskilda artister. 

Ofta finns någon typ av storyboard eller animatic tillgänglig sedan projektets förproduktionsfas 
stakats ut. Genom analys av denna kan en bedömning göras angående tillvägagångssättet för 
varje karaktär. Ibland kan det hända att det är känt att en eller flera karaktärer är planerade för 
användning  i  andra  framtida  projekt.  Detta  kan  röra  andra  reklamfilmer,  printar  tillhörande 
samma reklamkampanj eller andra användningsområden så som webbaserad reklam. Denna 
typ av vetskap påverkar kvalitetsnivån för en given karaktär.

Efter att en tidskalkyl tagits fram av projektledare och artist kan arbetet påbörjas. 
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3.3.2.1 Design

I de flesta fall förses Milford av designskisser på planerade karaktärer av produktionsbolaget 
som anställt företaget. I många fall handlar det om designer som tas fram av konceptartister 
anställda på Against All Odds när projekt hanteras genom dem. I andra fall utvecklas designen 
av artister anställda på Milford om kunden framfört ett sådant önskemål. Varje design måste 
alltid få ett klart godkännande från kund innan någon typ av modellering påbörjas. 

3.3.2.2 Block In

Ofta  börjar  själva  modelleringsprocessen  med  ett  skulpteringssteg  i  Zbrush.  Här  inleder 
modelleraren med att snabbt skissa ut en karaktärs proportioner. Fokus ligger inte på topologi 
eller  pipelinevänlighet  på  ett  så  pass  tidigt  stadie  utan  istället  på  att  så  fort  som  möjligt 
återskapa den känsla en karaktär ger genom konceptskissen. Det är designen på skissen som 
är  godkänd  av kunden och därför  är  det  viktigt  att  kunna  återskapa samma helhetsbild  så 
korrekt som möjligt. 

3.3.2.3 Retopologisering

När skulpteringen har nått ett designmässigt mål så till vida att designen är godkänd kan det 
vara en god ide att  påbörja arbetet med topologin.  Modellen exporteras ut  från Zbrush och 
bearbetas i Maya eller med valfri retopologiseringsapplikation. Retopologisering innebär i princip 
att topologin ritas ut ovanpå den redan befintliga meshen. Meshen från Zbrush används som en 
mall och den nya topologin distribueras över ytan. Detta gör det lätt att kontrollera detaljnivån 
och att planera edgeflown på sådant sätt att deformationer blir korrekta. Den nya meshen med 
korrekt topologi kommer sedan i alla avseenden vara den mesh som används för rigging och 
senare animation och rendering. 

3.3.2.4 Klädsimulering

Ibland utvecklas karkatärer på Milford som behöver ha kläder som beteer sig på ett realistiskt 
sätt. För att detta ska fungera krävs en del framförhållning från modellerarens håll. 

När en karaktärsmodell modellerats klart konstrueras en mesh för de ytor av karaktärens kropp 
som ska kollidera med de dynamiskt simulerade kläderna. Denna mesh kallas för en Simulation 
Body. Ofta byggs en simplifierad version av karaktären så som den skulle se ut utan de objekt 
som  ska  komma  att  simuleras,  det  vill  säga  att  karaktären skapas  naken.  Ofta  kan  små 
extremiteter som tår bortses ifrån om karaktären till exempel inte ska vara barfota. Allt görs för 
att minimera arbetstiden. En simmesh byggs ofta med en väldigt uniform topologi. Det viktiga är 
att  se till  att  meshen består av quads med så jämn distribuering som möjligt.  Denna mesh 
kommer aldrig att renderas och därför aldrig synas på något sätt. Dess enda syfte är att agera 
kontaktyta. Denna mesh kan skinnas till karaktärsriggen för att kunna animeras.
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Efter att själva kläderna modellerats som de ska se ut skapas en förenklad proxyversion av 
dessa. Denna mesh skapas utan tjocklek och ska bestå helt utav quads. Viktigt är att topologin 
är  uniform och jämt  fördelad över  hal  meshens yta.  Denna mesh appliceras  på Simulation 
Bodyn med hjälp av en wrap deformer som ser till  att den följer med när Simulation Bodyn 
animeras.

Därefter  skapas  en  ny  version  av  den  wrappade  meshen.  Denna  kommer  att  agera 
simuleringsobjekt  och  är  den  mesh  som  görs  dynamisk  med  hjälp  av  Mayas  nCloth  eller 
houdini.  Denna  mesh  simuleras  med  Sim  Boyn  som  kontaktyta.  Därefter  appliceras  det 
modellerade klädesplagget på Simulation Clothen med en wrap deformer. På så vis kan de 
modellerade kläderna simuleras. 

Oftast  bör  inte  alla  delar  av kläderna simuleras.  Vissa ytor  beter  sig  bättre om de bara är 
wrappade  till  Simulation  Bodyn,  därför  kan  den  tidigare  konstruerade  proxy 
klädesplaggsmeshen användas för att ta emot de delar av meshen som ska var dynamiska. 
Detta sker genom att den dynamiska Simulation clothen simuleras och animationen bakas till 
keyframes.  Därefter målas weights på den wrappade proxymeshen för att kontrollera var den 
simulerade animationen ska appliceras. 

Illustration 10: Schema över proceduren för utveckling av kläder.
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3.3.2.5 Projicering av detaljer i Zbrush

En  karaktär  som  fått  sin  slutgiltiga  topologi  behöver  ofta  mer  detaljer  som  inte  går  att 
representera enbart genom geometri.  Det skulle ta alldeles för lång tid att retopologisera en 
modell  så  pass  noga  att  alla  detaljer  från  Zbrush  följer  med  och  dels  skulle  en  så  pass 
högupplöst mesh bli väldigt svårhanterlig och tung att arbeta med. Därför väljer man på Milford 
att i de flesta fall baka ut displacementmaps från Zbrush för att sedan applicera på den nya 
topologin. En diplacementmap bakar ut detaljerna i Zbrushmeshen till en texturmap som sedan 
appliceras som vilken textur map som helst och sedan återskapar detaljerna till  meshen vid 
renderingssteget. 

För att detta ska fungera krävs det att det tas i beräkningen att den skulpterade modellen i 
Zbrush  har  fel  topologi.  Eftersom  en  displacementmapbakning  använder  sig  utav  u  och  v 
koordinaterna i uv-space för omvandlingen till en tvådimensionell textur krävs det att modellen i 
Zbrush har precis samma topologi som den mesh som ska ta emot texturen. För att lösa detta 
importeras  meshen  med den  nya  topologin  in  i  Zbrush och den gamla  modellen  med alla 
detaljer projiceras på den nya geometrin. Säkrast är att göra detta när detaljnivån inte är allt för  
hög.  Artefakter  kan  uppstå  under  projiceringen  och  det  kan  bli  nödvändigt  att  manuellt 
retuschera  vissa  områden.  Därefter  kan  det  hända  att  meshen  genomgår  ytterligare 
detaljmodellering för att skapa den slutgiltiga modellen.

3.3.2.6 Posering för riggning

Om  det  inte  gjorts  tidigare  är  det  viktigt  att  nu  posera  karaktären  på  ett  sådant  sätt  att 
riggningsprocessen blir så enkel som möjlig. Preferenserna på Milford är att ställa karaktären i 
så kallad T-pose där karaktären står rakt upp positionerad med ansiktet i  positiv x-riktning i 
world space. Fötter ska peka rakt fram i positiv z och armarna ska vara vinklade i 45 grader 
(alternativt 90 grader) ut ifrån kroppen. Fingrarna ska riktas rakt ut längs med x axeln. Denna 
exakthet gör riggens konstruktion betydligt enklare. 

Krävs några ytterligare justeringar i skulpturen görs detta nu innan displacement maps bakas ut. 
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3.3.2.7 Texturering

Karaktärstextureringen på Milford fokuserar främst på color och displacementmaps. I vissa fall 
kan ytterligare  maps krävas så  som specularity  maps för  att  kontrollera  ytans  spekularitet, 
reflections maps för kontrollerade reflektioner eller maps för hår och päls. De sistnämnda kan 
kontrollera alltifrån färg på hår till densitet. 

Färgmaps målas traditionellt sätt i Photoshop, men på senare tid har pipelinen utökats till att 
tillåta arbete i Mari. Eftersom Mari tillåter texturering i 3d ger det möjligheten att få en överblick 
över arbetet i realtid. Ytterligare en stor fördel med Mari är möjligheten att applicera och arbeta 
på flera olika sorters maps och i realtid se deras påverkan på shadern. En shader appliceras 
enkelt  på  objektet  som  är  under  utveckling  och  texturmappar  kan  appliceras  för  color, 
specularity, bump osv. 

Eftersom  den  shadersetup  som  ofta  används  i  Milfords  pipeline  har  stöd  för  multipla 
displacementmaps gör detta möjligheten för  textureringsartisten att  experimentera med flera 
lager  av  detaljer  för  att  skapa  mycket  detaljerade  och  flexibla  ytor  för  en  karaktärsmesh. 
Pipelinen för displacements fungerar oftast på så sätt att detaljnivåerna delas upp i en map som 
kontrollerar detaljer i stora drag. Ofta är detta den map som bakas ifrån Zbrush som innehåller 
skulpterade detaljer så som grövre rynkor, klädveck eller muskler. Därefter skapas vid behov en 
till separat displacement i Mari eller Photoshop för att skapa de högfrekventa detaljerna så som 
hudporer, små rynkor eller tygväv. 

På organiska delar  så som hud fungerar det  väl  att  exportera ut  en högupplöst  mesh från 
Zbrush  som  kan  representera  meshen  med  den  mängd  detalj  som  är  i  nivå  med  den 
displacement som exporteras från Zbrush, det vill  säga  detaljerna i stora drag. Denna mesh 
importeras till  Mari  där de högfrekventa detaljerna målas ovanpå och kan förhandsgranskas 
som  en  bumpmap  i  viewporten.  Därefter  exporteras  även  denna  map  och  båda  mapsen 
appliceras  i  shadern  och  tillsammans  skapar  de  helhetsresultatet  när  meshen  renderas  i 
3delight. Ett annat alternativ som fungerar väl för ytor som till stor del bygger på fotograferat 
material är displacmentmaps tillverkade i Photoshop. Proceduren är ofta att använda sig av den 
redan konstruerade färgtexturen och genom att desaturera, och filtrera bort grövre ojämnheter 
skapa en högfrekvent displacementmap som perfekt matchar färgtexturen. 
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3.3.2.8 16 bitars färgdjup och TDL-maker

Eftersom 3delight har möjligheten att använda sig av 16 bitars färgdjup appliceras ett filter på 
alla färgtexturer i  Photoshop innan export  och publicering.  Detta möjliggör ett  mycket  större 
kontroll span för justering av texturen i renderingsstadiet och försäkrar att all kvalitet bevaras. 
Alla  texturer  sparas  i  formatet  .tif  under  000dev  undermappen,  avdelningen  för  texturer. 
Arbetsfiler sparas även de i 000dev i .psd förmat för att möjliggöra arkivering av arbetsfiler för 
återanvändningen eller redigering av filer. 

Sista nödvändiga steget för en textur innan den kan bli publicerad och applicerad till en shader 
för rendering är konverteringen från .tif formatet till .tdl. Genom ett inhouse script konverteras 
vald textur till en mapp innehållande 10 automatiskt generade mipmapnivåer av gällande textur. 
Linuxbaserade system möjliggör inläsandet av en hel mapp istället för en enskild fil vilket gör att 
3delight kan använda sig av alla dessa mipmapnivåer för att optimera storleksanvändandet av 
texturer.  Vid  omvandling  till  TDL finns  möjligheten  att  skapa texturer  efter  förinställningarna 
clamp och periodic. Den nya .tdl mappen exporteras till projData/characters.

Clamp: Ser till att pixlarna vid varje kant upprepas i oändlighet och lämpar sig för texturer  
som ska användas i 0-1 Uv utrymme utan upprepning.i någon riktning Detta är 
det vanligaste sättet att använda en textur när det är viktigt att varje pixel ska  
mappas till en specifik plats i UV-utrymmet.

Periodic: Är till för texturer som ska upprepas i UV-utrymmet. En textur som har ett 
generellt  mönster  kan  återupprepas  i  antingen  U,  V  eller  båda  riktningarna  
samtidigt. Detta är hjälpsamt då mönstret som kommer att upprepas över 
polygonytan kan skalas i efterhand och skapa mycket höga resolutioner utan att 
mappen i sig behöver vara stor. Periodic letar upp värdet på den motsatta pixeln 
till en kantpixel och placerar den framför den kantpixeln

Illustration 11: Exempel på .tdl texturhantering.
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3.3.2.9 Flexibilitet och återanvändning

Att arbeta med reklamfilm innebär ofta mycket korta deadlines, ibland handlar det bara om ett 
par  dagar  om  det  rör  sig  om  ett  mindre  projekt.  Oberoende  av  projektets  storlek  och  en 
karaktärs komplexitet  krävs ofta att  stora delar  av pipelinen gås igenom. Det  rör sig om en 
procedur  som är  nödvändig  för  att  kunna  leverera  en  färdig  karaktär.  För  att  göra  denna 
procedur  så  enkel  som möjligt  är  det  viktigt  att  inte  lägga  tid  på  saker  som skulle  kunna 
undvikas.  Genom  att  säkerställa  att  de  modeller  och  karaktärer  som  konstrueras  erbjuder 
största möjliga flexibilitet  kan det  ge möjligheten att  återanvända delar  av vad som skapats 
tidigare och på så vis maximera värdet av det som tillverkas. För att detta ska fungera krävs det  
att arbetsprocessen är noga strukturerad och allting sorteras och lagras på ett organiserat sätt. 
Lager i photoshopfiler namnges noggrant och mappstrukturer byggs upp. Mentaliteten är den att 
alla filer ska hålla en sådan struktur att de ska kunna öppnas av framtida medarbetare utan 
inblandning i det pågående projektet och fortfarande gå att förstå. 

3.3.2.9.1 Praktiskt exempel 1:

Under min första vecka på Milford ombads jag arbeta med en print som skulle levereras till kund  
bara  några  dagar  senare.  Jobbet  skulle  vara  en del  av  en pågående  kampanj  där  Milford  
tidigare  levererat  en  färdig  reklamfilm  med  samma  tema  och  samma  karaktärer.  Kundens  
önskemål var att använda sig av två av de tidigare karaktärerna från reklamfilmen, men den  
ena karaktärens utseende skulle ändras. Allt ifrån kläder till frisyr skulle få en ny design.

Genom att använda mig av redan existerande material kunde jag leverera önskat resultat till  
rendering för att skickas till kund inom loppet av ett par timmar. Jag hade inte varit involverad i  
tidigare projekt och hade på så vis ingen insikt hur de enskilda filerna var skapade. Genom en  
väl strukturerad pipeline lyckades jag ändå använda mig av samma filer. 

Jag kunde genom att navigera genom Launchpad till det tidigare projektet läsa in modellerna  
från den gamla reklamfilmen. På så vis kunde jag välja att bara byta de delar av karaktären som  
var tvungna att modelleras om och återanvände de andra. Delar av kläderna skulle återskapas  
på  nytt.  Detta  involverade  modellering  i  Maya,  skulptering  av  displacemetmaps  i  Zbrush,  
färgtexturering  i  Photoshop,  samt  ett  andra  lager  displacements  i  Photoshop.  Genom  att  
använda mig av de arkiverade photoshopfilerna kunde jag använda mig av snarlikt material och  
justera endast det som krävdes för att nå önskat resultat.

32



3.3.2.9.2 Praktiskt exempel 2:

Under en av mina sista veckor arbetade jag med en reklam där flera karaktärer skulle skapas.  
Reklamen var en fortsättning på ett  tidigare projekt  och därför  fanns sedan tidigare färdiga  
karaktärer  i  arkivet.  De  nya  karaktärerna  som  skulle  skapas  var  relativt  lika  de  gamla  
karaktärerna i utseendet. Dock skulle ansiktena vara annorlunda och kropparnas proportioner  
stämde inte. En total ommodellering av karaktärerna skulle innebära att all  riggning och alla  
blendshapes skulle behöva återskapas. Denna typ utav arbete för multipla karaktärer skulle  
betyda veckor utav arbete och mycket pengar ur budgeten. För att undvika detta bestämde vi  
oss i  detta fall  för  att  använda oss av befintliga karaktärer och befintliga riggar.  Genom att  
använda en kombination av rigdeformationer och blendshapes skapade jag ett flertal variationer  
av de redan existerande karaktärerna. Utöver detta användes blendshapes för att skapa så 
kallade adjustmentshapes av karaktärernas ansikten. Detta innebär att jag skapade en generell  
blendshape för varje nytt  ansikte som ändrade på hela formen. Denna applicerades till  den  
redan existerande blendshapenoden och kunde på så sätt ge karaktären ett helt nytt ansikte  
utan att behöva återkapa alla blendshapes från början. 

På detta sätt skapades flera nya karaktärer till reklamfilmen på en bråkdel av tiden det hade  
tagit att skapa karaktärerna från grunden. 
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4. Resultat

Att arbeta i en strukturerad pipeline är en självklarhet för alla projekt som sker på en större 
skala. Företag inom filmbranschen tenderar att stycka upp arbetsuppgifter och tilldela 
specialiserad personal mycket specifika problem. Denna typ av användning av fokuserade 
arbetsområden möjliggör en hög kvalitetsnivå för enskilda åtaganden, men ökar samtidigt kravet 
på en fungerande struktur och kommunikation inom företaget.

Då mitt ansvar på Milford kretsade kring arbetet med modellering och texturering spenderade 
jag större delen av min tid med att säkerställa att de uppgifter jag tilldelades inte bara skulle 
hålla högsta möjliga visuella kvalitet, men också att det jag levererade levde upp till de krav som 
hade utstakats genom företagets pipeline. Arbetet sker med en konstant tanke på hur 
processen ska fortlöpa då jag själv har färdigställt min del av processen. Jag har fått erfara att 
det som artist inte räcker att med ett gott öga och skickligt hantverkarskap. Kommunikationen 
och möjligheten att sätta sig in processen som helhet kan ibland vara avgörande för om en 
person ska fungera i en pipeline. 

Arbetet med karaktärer gör att en modellerare eller texturerade behöver ha ytterligare en del 
förförståelse för andras inblandning i processen då karaktärer till skillnad från statiska objekt så 
som attribut eller miljöer ofta förutsätter avancerad riggning och animation. Jag har under min 
aktiva tid inom modellering och texturering på Milford fått erfara hur pass viktigt det är att 
anpassa arbetsmängden efter vad som faktiskt ska levereras. Den ständiga tanken på ekonomi 
och produktivitet ser till att effektivisera de anställda. Ofta handlar det om hitta kreativa lösningar 
på att lösa uppgifter som kan verka tillsynes olösbara. Genom att planera och strukturera allt 
som utvecklas möjliggörs bland annat återanvändning av modeller och lösningar för att klara av 
framtida deadlines. 

På Milford fungerar pipelinen inte helt olikt den på ett större animationsföretag. Alla de separata 
delarna av processen kvarstår. Dock skiljer det sig ändå markant att arbeta på ett litet 
reklambaserat företag än på stora internationella filmproduktioner. Först och främst är det en 
fråga om skala på produktionerna. Antalet anställda på Milford får som konsekvens att varje 
avdelning sällan befolkas av mer än en handfull individer. Detta påverkar självklart magnituden 
av vad som kan hanteras rent produktionsmässigt. Arbetet med reklamfilm förutsätter även ofta 
mycket korta deadlines. En reklamfilm på 30 sekunder har ofta en produktionstid på runt 2 
månader. Detta gör att involveringen som en modellerare eller texturerare har inom ett projekt 
ofta är över efter ett par veckor. Trots att magnituden är relativt småskalig kräver det ändå att 
processen fortlöper på ett mycket smärtfritt sätt för att ett arbete ska gå att färdigställa på så 
pass kort tid. 
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5. Diskussion

Under min tid på Milford Film & Animation har jag vidareutvecklat både mina  teoretiska samt 
praktiska  kunskaper  gällande  modellering  och  texturering.  Jag  har  utvecklat  en  djupare 
förståelse för vad begreppet karaktär egentligen innebär i en produktion och lärt mig vikten av 
att arbeta strukturerat och planerat. På många sätt känner jag att tiden jag spenderade med 
praktiska åtaganden på Milford bidrog till en ökad säkerhet i det jag tog mig an. 

En av mina större farhågor innan jag påbörjade min praktik var att arbetet med reklamfilm skulle 
betyda en mindre kreativ arbetsprocess än vad jag vant mig vid under min studietid. Dock har 
jag kommit till  den slutsatsen att det strukturerade arbetet till  trots finns en stor möjlighet till 
kreativt tänkande och konstnärligt utvecklande. 

Min roll på företaget under de två månader som examensarbetet fortlöpte ändrades gradvis till 
en roll  med större ansvar  och med möjlighet  att  påverka.  Arbetsprocessen som sådan har 
fortlöpt väl och jag har inspirerats av det faktum att ett företag med så pass få anställda kan 
leverera slutresultat som håller både hög konstnärlig och teknisk nivå. Detta till trots har jag fått 
erfara  att  kommunikationsmissar  uppstår  och  mitt  eget  arbete  hade  kunnat  effektiviserats 
ytterligare om dialog mellan parter varit mer effektiv. Dock går det inte att bortse från det faktum 
att det förekommer en viss acklimatiseringskurva för alla nyanställda på ett företag. Det tar tid 
både för den nye personen att sätta sig in i arbetsmiljön, pipelinen och medarbetarna och för de 
andra anställda att släppa i den nya medarbetaren i sin egen arbetsprocess. 

Med detta sagt anser jag att Milfords pipeline och arbetsprocess är så pass välstrukturerad att 
det går tämligen fort, även för någon som mig själv utan tidigare yrkeserfarenhet, att relativt 
snabbt ta sig in i strukturen och kunna bidra kreativt till den fortsatta utvecklingen.
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