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Förord
Den här rapporten behandlar mitt examensarbete, förlagt hos företaget North Kingdom i Skellefteå. 
Jag har under ex-jobbet, tillsammans med andra studenter, satt ihop en trailer till ”The great 
piggybank adventure”, ett webbspel som North Kingdom utvecklat på uppdrag av bl.a. Disney. 

Vi har haft mycket hjälp  med planering, kritik och teknisk kompetens från vår handledare Johannes 
Lindberg, samt många andra på North Kingdom. Dessa, samt Ted Kjellsson, vars estetiska version 
varit till stor hjälp under projekttiden, vill jag rikta ett stort tack till.



Abstract
This report covers matching of 3d with both still shots of physical, built models and pre-existing 
rendered graphics. The different parts are linked through a foreground that ties together the 
characters with the background. Asside from this the report also covers general problemsovling in 
the process, and the procession through the project in regard to foremost modeling and texturing. 

The goal of the project has been to build a trailer to a web based game in asscosiation with North 
Kingdom in Skellefteå, using both created assets and existing material. The games demographics 
are 7 to 14 year olds, and covers areas such as saving money, basic economics and financial risk. 



Sammanfattning
Rapporten behandlar hur man kombinerar fotografier av fysiska, byggda attribut med redan 
existerande 3d. Detta genom en förgrund som knyter samman  fotograferade bakgrunder med 3d 
karaktärer. Utöver det behandlas modeleringsmässig, textureringsmässig, och allmän problematik 
samt tillvägagångssätt som stötts på i projektet. 

Målet med projektet var att bygga en trailer till ett webbspel tillsammans med North Kingdom i 
Skellefteå, med hjälp av både skapat och existerande material. Spelet riktar sig till barn mellan 7 
och 14 år, och behandlar ämnen såsom sparsamhet, ekonomi och finansiella risker. 
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1.0 Inledning
Min uppgift i projektet har varit att bygga trailerns förgrund i 3d,  samt ansvara för att befintliga 
resurser från North Kingdoms webbspel får rätt shading och passar in i den övriga miljön. Utöver 
detta har jag även lagt mycket tid på rendering och renderingsinställningar (då detta visade sig 
nödvändigt).

1.1 Problemställning 

Den här rapporten och mitt examensarbete har syftat till att besvara frågeställningen; ”Hur bygger 
man grafik för att matcha både fysiska attribut och befintliga 3d element?”.

Eftersom projektet saknade reell teknisk utmaning (gällande modelering och texturering) ansåg jag 
att en mer tekniskt orienterad frågeställning inte skulle bli tillräckligt omfattande för att basera 
rapporten på. Min frågeställning blev därför mer estetiskt inriktad, men för den sakens skull inte 
mindre relevant, då kombinationen av olika medier är något som ofta används i reklam- och 
spelfilm.

1.2 Bakgrund till problemställningen

Jag valde frågeställningen baserat efter det första mötet med North Kingdom, då det blev klart att vi 
skulle använda vissa befintliga resurser från webbspelet – karaktärer i 3d samt fotografier av 
fysiska, byggda modeller till bakgrunden. Mitt jobb blev således att bygga en förgrund som brygga 
mellan dessa två väldigt olika typer av grafik.   

Även om man med en viss poäng kan påstå att mitt examensarbete inte närmar sig reklam- eller 
filmindustrins komplexitet i denna kombination av medier, är det svårt att bortse från att 
utgångspunkten för projektet skapade en hel del problem i matchnings-synpunkt. Detta med 
anledning av den stora skillnaden mellan det fotograferade materialet och de befintliga 3D 
karaktärerna. Problematiken kom att handla om att hitta en grafisk mellanväg för att knyta samman 
de olika delarna.

1.3 Syftet med arbetet

Vårt mål med projektet är att färdigställa en kvalitativ trailer för webbspelet ”The great piggybank 
adventure”. Trailerns innehåll var främst baserat på ett överenskommet bildmanus (som givetvis 
reviderades flitigt genom projektet), men kom också att bero till stor del på de WIP:s som vi i 
projektgruppen lämnade in i ett tidigt skede, samt kritik från de flesta möjliga håll. Den slutgiltiga 
versionen, och också målet, blev först tydligt då diverse tekniska och tidsmässiga begränsningar 
sattes i spel vilket på ett trevligt sätt tvingade visionen att fulländas. 
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Trailern kommer sedan att användas som viral, och läggas ut på sidor som youtube, och eventuellt 
spelets egna hemsida (gällande detaljer om hur traliern kommer att användas är i skrivande stund 
ännu oklart) i syfte att locka fler människor till spelet. 

Mitt personliga mål i projektet var att uppleva en skarp produktion med allt vad detta innebär. Jag 
ville uppleva hur ett projekt går till på ett företag gällande pipeline, arbetssätt, kritik från kunder, 
och arbetstempo. Jag anser detta mål vara till viss del uppnått då jag nu på ett mycket bättre sätt 
förstår hur allt från kundrelationer och kritik till professionell produktion går till och bör 
genomföras. Dock känner jag fortfarande att jag inte fått den erfarenhet av hur en riktigt bra 
produktionspipeline fungerar inom industrin, mycket därför att projektgruppen arbetade som en 
egen enhet på annan plats. Vi fick därför till stor del experimentera fram en egen pipeline, något 
som både var bra och dåligt. Bra eftersom jag lärt mej mycket om hur man inte ska göra, dåligt 
eftersom en bra pipeline från början hade sparat mycket tid vi kunnat lägga på annat. 

Överlag känner jag att mitt övergripande syfte med projektet är uppnåt och någotsånär i enighet 
med mitt initiala mål. 

1.4 Ordlista

Förkortning Förklaring
3D placement nod I maya. Nod som projiceras tredimensionellt på valda objekt i 

världen. 
3D Studio Max Mjukvara för 3d
Alfa kanal En svartvit kanal i en bildfil som bestämmer t.ex. hur transparant 

delar av bilden ska vara.
Automatic mapping Att projicera X plan mot ett objekt, och låta datorn räkna ut vilka 

plan som ska användas för att bäst representera geometri i 2d.
Bend deformer En icke linjär deformer, bestående av en linje. Linjens krökning 

bestämmer krökningen på geometrin deformern kopplas till.
Blend modes (photoshop) Olika sätt att blanda bilder med hjälp av matematik per pixel.
Bump map Svartvit bild som förändrar normaler i djupled.
Diffuse map Även kallat color map. En bild som innehåller de färger ett objekt 

ska ha.
Displacement map Som bump map, med skillnaden att en displacement map lägger till 

faktisk geometri i rendering.
Edgeflow En modeleringsteknik vars syfte är att få så lite artefakter vid bl.a. 

subdivision och animation som möjligt.
Field of view (FOW) Den synliga, vinklade utsträckningen av världen som kan 

observeras. En kamerainställning. 
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Frames per second (FPS) Bilder per sekund.
Geometry cache Ett sätt att spara animation/deformation till fil istället för att 

simulera animation/deformation upprepade gånger i varje frame.
Instancer (i maya) Att byta ut en partikel mot ett annat objekt. Objektet får då samma 

egenskaper som partikeln.
Maya Mjukvara för 3d.
Meshlab Gratis programvara, till för att  bl.a. optimera geometrier utan att 

förlora dess form.
Normal map En bild från fil som skapar normaler i X, Y och Z, efter RGB-

kanalerna i bilden. 
Matte background Den sammansatta bakgrunden i trailern.
Mockup En enkel representation av en form i syfte att visa komposition och 

idé snabbt.
Parant constraint Manipulation av parant objektet påverkar i samma utsträckning 

child objektet. 
Photoshop Mjukvara för bildredigering.
Pipeline Definierade regler för hur arbete ska utföras mellan en eller flera 

personer.
Polycount Ett sätt att mäta hur tungt ett objekt i 3d är geometrimässigt.
Procedural textur Texturer som beror på matematiska uträkningar istället för bilder. 
Rendering Att beräkna en bild från kameran med hjälp av en renderare.
Shader (i maya) En nod i maya som appliceras på objekt för att ge objektet bl.a. 

texturer.
Specular map En bild som styr hur mycket ljus en yta ska ge ifrån sig.
Stock image Tillgänglig bild på någonting. 
Trailer Förklarande kortfilm som föregår en film eller spel.
UV mapping Att lägga ut 3d geometri i 2d för att applicera texturer från fil.
Work In Progress (WIP) Pågående arbete. 
Viral Marknadsföring på ett existerande socialt nätverk.
Workflow I vilken ordning ett arbete ska utföras för önskat resultat.
Youtube www.youtube.com 
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2.0 Genomförande / Material och metoder 

2.1 Arbetsindelning

Det jag vill börja med att ta upp är hur arbetsindelningen i projektet såg ut, eller mer specifikt min 
roll i projektet, då resultatet (trailern) är summan av hela projektgruppens arbete. Därför känner jag 
att en mer detaljerad avgränsning gällande mitt arbete är relevant. 

I projektets början bestod mina arbetsuppgifter av endast modelering och texturering av allting 
gällande förgrunden (där handlingen utspelar sig i trailern). Här fanns inga färdiga resurser att 
använda från webbspelet, utan allting är designat, modelerat och texturerat av mej under projektet. 
Utöver detta var det min uppgift att ansvara för att de resurser vi fick från North Kingdom 
fungerade och såg bra ut i trailern. Dessa resurser var spelets fyra huvudkaraktärer, de tre 
spargrisarna, luftskeppet samt handelsmannen Luciano och hans fordon. Arbetet med dessa objekt 
handlade om att återskapa de shaders dessa objekt haft så exakt som möjligt. Detta var nödvändigt 
eftersom all texturering och shading tidigare skett i 3D studio max (en annan 3D applikation) vars 
shadingnätverk inte är kompatibelt med Maya (som vi använde). 

I den senare delen av projektet fick vi problem med hur tung scenen blev med animation, modeller 
och texturer. Detta ledde till att de datorer vi blivit tilldelade på LTU helt enkelt inte kunde 
användas för att bearbeta dessa scener i rendering, och eftersom jag hade bäst kännedom om scenen 
samt ägde en mer kraftfull dator fick jag även ansvara för det mesta av renderingsarbetet. 

2.2 Teaser

I projektets början ville North Kingdom att vi både skulle producera en kort teaser och en längre 
trailer under projekttiden. Detta med anledning av att webbspelet skulle släppas några veckor innan 
trailern realistiskt sett kunde färdigställas, och man ville släppa någonting i samband med detta. De 
första två veckorna gick till stor del ut på att planera, strukturera och utveckla idéer till teasern. När 
arbetet väl satt igång hörde Disney av sig. De hade ändrat sig och ville att vi istället skulle fokusera 
alla resurser på trailern och lägga ner teasern. 

Den stora omställningen påverkade givetvis hela gruppens arbete, då vi helt plötsligt förlorade en 
hel del tid. Dessutom blev vi tvungna att totalt revidera vår tidsplan och strukturera om hela 
projektet, både internt och tillsammans med North Kingdom. Lyckligtvis var inte allting förlorat. 
Vissa objekt gick att återanvända i trailern, men planingsmässigt var vi tillbaka på ruta ett. 

Plannering och strukturering av arbetet samt kontakt med North Kingdom
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North Kingdom försåg oss inte bara med en handledare, utan ett helt team av kompetenta människor 
som alla bidragit indirekt till arbetet. Jag kommer kort att nämna dessa samt deras respektive roll i 
projektstrukturen, då de omnämns i senare delar av rapporten, och då deras arbete varit av vikt för 
att projektet skulle gå att genomföra;

Johannes Lindberg -  3D and technical supervisor - Vår handledare och kontaktperson mot 
North Kingdom. En oumbärlig resurs genom projektet, både gällande kritik och teknisk kompetens. 

Linus Nilsson- User experience designer / creative director - Linus fungerade som vår 
kontaktperson mot Disney, och såg till att projektet höll sig till både Disneys och North Kingdoms 
vision. 

Ingrid Carlsson - Production manager - Ingrid höll i alla struktur- och planeringsrelaterade frågor 
mellan gruppen och North Kingdom. Hon var dessutom ansvarig för att ta fram de resurser vi 
behövde från North Kingdom och för att planera möten oss emellan.

Lucian Trofin – Animator / 3D artist - I projektets början var Lucian inte med som annat än 
konsult för animatörerna, men när det märktes att animatörerna hade en arbetsmängd som inte var 
rimlig gick han in i produktionen och arbetade tillsammans med våra animatörer för att säkerställa 
att vår deadline kunde mötas.

Ted Kjellson – Creative supervisor - Kritik av den rent estetiska delen samt det bildmanus vi 
arbete efter var Teds uppgift. Han har hjälpt till mycket i den kreativa processen, samt alltid varit 
tillgänglig för att kritisera renderingar, färgsättning, animation och komposition. 

Eftersom projektet inte kunde genomföras i North Kingdoms lokaler på grund av plats och 
administration, satt projektgruppen i LTUs lokaler på universitet. Det blev därför viktigt att ha 
reguljära möten på North Kingdom för att presentera nytt innehåll, revidera bildmanus och överlag 
föra diskussioner om allt från tekniska lösningar till hur projektstrukturen och planeringen skulle 
ändras och förbättras. 

Planeringen av mötena sköttes av Ingrid och Johannes, och de blev bara viktigare och viktigare ju 
längre vi arbetade med projektet. Dels på grund av att vi fick kritik på helhetsbilden snarare än på 
lösryckta WIPs och dels eftersom vi mot slutet av projektet satt utspridda av olika anledningar, och 
då behövdes reguljära strukturerade möten.

Mellan mötena hade vi dessutom kontakt med Johannes och Ted i mån av behov. Det har inneburit 
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oerhört mycket för projektet att direkt kunna stämma av estetiska såväl som tekniska detaljer med 
kompetenta och insatta människor. Denna kontakt skedde primärt över det forum som skapats för 
projektet, men också över msn och telefon. 

Projektgruppen hade själva ansvar för att planera upp det interna arbetet med trailern. Överlag gick 
planeringen relativt bra, den följdes, avstämdes och uppdaterades ofta. Problematiken gällande detta 
kom att ligga i dels den inställda teasern, och dels på grund av att projektgruppen kom att utökas av 
Therese Jansson, som kom i projektet lite på efterhand (varpå stora delar av planeringen givetvis 
kom att ändras). 

2.3 Tekniska begränsningar inom projektet

Såhär i efterhand kan jag inte påstå att jag anade några som helst problem gällande vare sig 
hårdvara eller mjukvara. Vi var alla mer eller mindre väl insatta i våra respektive arbetsområden, 
och jag kände mej både kvalificerad och lugn i min roll. 

Det enda jag på rent teknisk grund invände mot var det sätt North Kingdom i synnerhet ville 
behandla frammåtrörelsen i trailern. Grundläggande för trailerns rörelse i bild kan man säga att 
förgrunden består av en kulle, på vilken karaktärerna springer med matte bakgrunden som avlägset 
mål. North Kingdom ville till viss del komma undan att animera kameran så mycket som möjligt, 
och dels få till en något överdriven frammåtrörelse i bild. Problemet löstes genom att förgrunden 
translaterar genom en bend deformer, mot kameran, medan karaktärerna agerar och springer utan att 
förflyttas i djupled. På det sättet gick det enkelt att ställa in exakt hur mycket världen skulle krökas 
och därigenom hur mycket frammåtrörelsen skulle överdrivas i bend deformern och kontrollen för 
förgrundens translation. 

De problem jag såg med ovanstående lösning låg främst i hur tungt det skulle bli för datorn att 
deformera förgrundens geometrier i främst rendering, men också igenom arbetsprocessen, vilket 
också blev fallet. Ett annat, mindre tekniskt problem med samma lösning ansåg jag vara att matte 
bakgrunden inte kunde utgå från kameran (eftersom den skulle stå still), utan det skulle bli 
nödvändigt att för hand animera bakgrundens rörelse i djup och höjdled. Mitt förslag på lösning var 
istället en animerad kamera med en ändrad field of view inställning. Karaktärerna skulle då förflytta 
sig i djupled över en stillastående förgrund. Min lösning kom dock inte att bli den gällande, med 
motiveringen att det skulle bli lättare om vi rörde kameran så lite som möjligt, då kameraåkningar 
ofta är en dålig idé om man inte har tillgång till kompetent personal som faktiskt vet hur man bör 
behandla en kamera.  

Problemet gällande hur tung scenen skulle bli visade sig vara mer omfattande än någon trott. Det 
var ju, som tidigare skrivet, meningen att projektet skulle utföras från LTUs lokaler på universitetet, 
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men detta kom att te sig omöjligt då arbetet med scenen var mer än vad de där befintliga datorerna 
klarade av. Arbetet började ta orimligt lång tid att utföra på grund av datorkraft, varför beslutet att 
bl.a. jag skulle arbeta hemifrån (där jag hade en bättre dator). Detta i sin tur kom att leda till en 
sämre överblick över projektet, vilket var en av anledningarna till att många pipeline orienterade 
problem uppkom (mer om detta under rubriken ”Projektgruppen / Pipeline”). 

I projektets slutskede insåg vi nästan omedelbart att vi fick stora problem med renderingen. LTUs 
datorer visade sig inte tillräckliga för att kunna rendera på. Det här blev en stor omställning i 
projektet, då vi räknat med att kunna köra renderingar på alla datorer vi hade tillgång till, både i 
skolan och hemma. För min del innebar det nog det mesta arbetet, då jag fick ta på mej både allt 
förarbete till nästan alla renderingspass, samt det mesta av den faktiska renderingen. Detta kom att 
bli en del av mitt arbete under de sista veckorna som jag egentligen varken hade planering eller tid 
att genomföra. 

2.4 projektgruppen / pipeline

Den pipeline som användes genom projektet var odiskutabelt den svagaste länken, och den mest i 
tid kostsamma faktorn. Gruppen skötte alla sina respektive uppgifter mer eller mindre på eget håll, 
vilket inte egentligen innebar några problem under den tiden i projektet vi alla tillbringade i LTUs 
lokaler, då vi direkt kunde kommunicera och lägga oss i varandras arbeten. 

När jag flyttade mitt arbete till hemmet, och när animatörerna förflyttades till North Kingdom (för 
att Lucien skulle hjälpa till och överse animationen) förlorade vi mycket av den kommunikation vi 
tidigare haft. Även om vi träffades på på reguljära möten, och hela tiden hade en bra dialog över 
internet och telefon, kom stora problem att uppstå när den slutgiltiga scenen skulle slås ihop. 

De direkta konsekvenserna av de pipeline-orienterade problemen som kom att drabba mitt arbete 
blev huvudsakligen dessa (jag kommer att diskutera lösningar på dessa problem i rapportens 
diskussionsdel);

Svårigheter att överföra scener för rendering – Då gruppens medlemmar alla jobbade efter en 
egen projektstruktur, och inte hade direkt tillgång till varandras filer uppstod svårigheter med att 
överföra scener för rendering till andra datorer. Det blev nästan omöjligt att avgöra vem som hade 
vilka texturer, vad i scenen som var beroende av referens objekt i andra scener och vilka objekt som 
var beroende av t.ex. en geometry caches för att fungera korrekt. Resultatet av detta blev en hel del 
misslyckade renderingar och att en inte oansenlig mängd tid gick förlorad. 

Att kombinera animationerna med förgrunden – Någonstans, troligtvis under tiden animatörerna 
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spenderade på North Kingdom, uppstod ett problem med den framerate de använde och den 
framerate förgrunden från start var inställd till – animationerna gick i 25 fps, medan världen gick i 
24fps. Det tråkiga resultatet blev ett jätteproblem då de animerade karaktärernas och världens 
translation inte gick ihop. Det kan te sig som att det här inte berör min del i projektet speciellt 
mycket, men det är någonting jag ändå vill ta upp. Detta var något som påverkade renderingen och 
vår planering  en hel del, och är en av de stora misstagen som kunde göras på grund av en 
otillräcklig pipeline. 

2.5 Modelering och texturering

Modeleringsarbetet började egentligen vecka tre i exjobbet, då teasern blivit nedlagd. Efter de 
planeringsmässiga ändringar som nedläggningen krävde blivit genomförda (vilket också 
konsumerade en hel del tid i sig) blev det klart att jag skulle ha 2 veckor på mej att modelera alla 
resurser till trailer-scenen. Därpå skulle jag ha ytterligare två veckor på mej med textureringen. 

Jag fick nästan fria händer när det gällde att ta fram vad som skulle ingå i förgrunden. Det som var 
bestämt i bildmanus var att ett träd skulle finnas med till höger i bild i trailerns sista scen, samt att 
vägen karaktärerna skulle springa på skulle bestå av de spelbrickor karaktärerna förflyttas efter i 
spelet. Eftersom karaktärerna, och därigenom trailern, stannar tre gånger på vägen mot sitt mål 
fokuserade jag på dessa partier, då de kommer att vara i bild längst, och försökte sedan knyta 
samman detta med sekvenserna där karaktärerna springer. Jag kommer i härefter i att referera till 
dessa tre stop som scen 1, scen 2 och scen 3. 

Första veckan spenderades med att göra mockups av de tre scenerna, för att få en 
kompositionsmässigt  intressant bild av respektive scen. Dessa diskuterades sedan under mötena på 
North Kingdom, och blev föremål för många ändringar. Kompositionen skulle komma att ändras ett 
flertal gånger genom projektet då karaktärernas animation ändrades flitigt, även efter första veckan, 
vilket för mej innebar ett visst merarbete. 

2.5.1 Modelering

Som praxis för projektet valde jag att försöka uppnå mina mål med så enkla och okomplicerade 
lösningar som möjligt. Detta innebar i korthet att jag valde en tyngre polycount för att slippa baka 
displacement- och normalmaps från högupplösa objekt – ett val som kändes naturligt då det 
handlade om renderad grafik och en relativt kort projekttid. 

Jag arbetade genomgående med att först bygga upp enkla geometrier med korrekt edgeflow. Nästa 
steg blev att subdivida geometrin för att få en mindre kantig och mer högupplöst form, där det var 
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lätt att skapa de detaljer som den estetiska visionen krävde, med hänsyn till storlek och närhet till 
kameran. Eftersom matchningen mellan de fysiska modellerna i bakgrunden och de väldigt 
stiliserade karaktärerna som skulle agera i scenen krävde en inte helt realistisk, och lite förenklad 
grafisk framställning i form, fungerade enkel subdivision modeling utan konstigheter väldigt bra.

I takt med att scenen blev tyngre och tyngre infann sig behovet att reducera polycounten för att få 
scenen att flyta på bättre (i synnerhet gällande våra arbetsdatorer på LTU). Detta löstes genom att 
färdiga objekt importerades i Meshlab, varpå många onödiga polygoner som inte bidrog till 
objektets form kunde tas bort. Att i efterhand implementera reducerings-steget per objekt innebar 
inte några egentliga problem då ingen UV-mappning eller texturering ännu påbörjats. Resultatet av 
hela scenens reduktion innebar en minskning från 2 500 000  polygoner till ca 650 000, en inte helt 
obetydlig optimering. Dessa siffror gäller givetvis endast förgrunden, de animerade karaktär och 
fordon som figurerar i trailern är inte inräknade. 

Det enda undantaget från ovanstående arbetsmetod var trädkronan i scen 3. Jag byggde en 
grundläggande form på trädkronan från en kub med hjälp av att addera subdivisions och skulptera 
resultatet (med sculpt geometry tool). När jag var nöjd med formen byggde jag ett löv, ett face med 
alfa kanal. Nästa steg blev att göra en particle emittor av trädkronan, och använda en instancer för 
att byta ut partiklarna mot de löv jag tidigare byggt. Efter ett visst experimenterande för att ge löven 
tillräckligt slumpmässiga rotations- och translationsvärden konverterade jag partiklarna till 
geometri.

2.5.2 Texturering

På samma premiss som i modelerings-steget försökte jag använda så enkla medel som möjligt för 
att lösa det mesta även i textur-steget. För matchningen var det viktigt att texturerna skulle se mer 
realistiska ut än modellerna, detta för att efterlikna de fysiska modellerna så mycket som möjligt. 
Därför krävdes också mer arbete med texturerna. 

Jag arbetade både med procedurala och texturer från fil. Vilken typ av shading som skulle användas 
var blev en avvägningsfråga, och berodde på många faktorer. Hur mycket av objektet som skulle 
synas, hur återkommande det skulle vara och framförallt hur mycket arbete som skulle krävas för att 
uppnå bäst resultat. 

Texturerna som lästes från fil tillverkades i photoshop på traditionellt sätt. Jag byggde nästan 
genomgående diffus-, specular- och bump- maps till alla objekt. De fåtal gånger jag avvek från 
ovanstående var då det helt enkelt inte var nödvändigt. Ett objekt som t.ex. inte skulle ha annat än 
en slät yt-textur och inte någon form av blänk behövde givetvis varken bump- eller specular- map. 
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Ett exempel på detta kan sägas vara spelbrickorna (som utgör vägen frammåt i trailern). 

De proceduralt texturerade delarna byggdes upp med noder från mayas hypershade. Liksom de 
texturer som lästes från fil fick varje shader diffus-, specular- och bump- mapping. Genomgående 
var också att de procedurala texturerna alla tillämpades på objektet genom 3d placement noder, då 
objekten inte hade någon användbar UV information, och 2d placement projections inte var 
användbara på grund av att alla objekt var synliga i djupled. 

Detta visade sig dock vara inkompatibelt med bend deformen och den nu färdiga 
animationslösningen av scenen. 3D placement noderna kunde inte parant constrainas till de objekt 
de affekterade så att noderna också följde med deformationen i höjdled. Det visuella felet bestod i 
att texturerna rullade över alla objekt som kom upp bakom horisonten, och var givetvis något som 
krävde en åtgärd. Med insikten att rena 3d texturer inte skulle fungera fanns det inte mycket annat 
att göra än att baka ut dem till fil, och för att kunna göra det krävdes givetvis UV-mappning av de 
berörda objekten. Lyckligtvis krävdes ingen noggrann sådan, då UV skarvar sällan eller aldrig syns 
i bakade texturer, så automatic mapping med 12 projektionsplan fungerade alldeles utmärkt, varpå 
jag använde mayas inbyggda layout verktyg för att eliminera eventuella problem med överlappande 
UV koordinater. Detta tog visserligen viss tid i anspråk som jag inte planerat för, men eftersom jag 
planerat för misstag och tekniska problem kom det inte att påverka planeringen eller projektet. 

2.6 Att se resultatet

Då det genom arbetsprocessen är viktigt att hela tiden ha tillgång till att se det de resultat man 
uppnått i ett visst stadie, innebar detta ett direkt problem då bend deformen (vars uppgift var att 
deformera fögrundens krökning) måste appliceras efter att all geometri färdigställts. Det gick inte 
att infoga objekt i bend deformen efter att den skapats. På grund av detta gick en hel del tid åt till att 
applicera en bend deformer, ställa in de värden vi kommit överens om och sedan rendera resultatet, 
ett problem vi inte kunde lösa i projektet. Dessutom tog det allt längre tid för datorn att räkna ut 
förgrundens deformation, då deformen skapades, ju längre modeleringen kom mot att färdigställas. 
Anledningen till detta var inte helt oanat den konstant ökande mängd geometri som kom att utgöra 
scenen. Detta var ett problem som i stor utsträckning endast påverkade modelerings-stadiet då 
textureringen inte var beroende av att ny geometri skapades i scenen. 

2.7 Scenerna samt estetiska och kompositionsmässiga val

I enighet med rapportens syfte kommer jag här att redogöra för de estetiska och 
kompositionsmässiga val jag tog för att på bästa sätt söka skapa harmoni och sammanhållning 
mellan karaktärer och bakgrund. Jag har valt att behandla detta område genom att beskriva de tre 
huvudscenerna i trailern, och där det känns nödvändigt ta upp de delar av grafiken som knyter dem 
samman. 
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Efter att ha studerat de referensbilder från spelet (som var från samma modellbygge som 
bakgrunden) vi fått av North Kingdom kom jag fram till en genomgående estetisk riktning som 
skulle komma att stämma bra i matchnings synpunkt. Dessa var som följer;

– Modeleringsmässigt ville jag hålla nere lite på detaljer, och behålla en ganska rund 
avslutning i kanterna. Detta för att objekten i den fysiska modellen också bestod av ganska 
enkla former, och att dra detta ett steg längre i förgrunden skulle få karaktärerna att passa in 
bättre.

– Alla mindre objekt, som t.ex. grästuvor, stenar och blommor, behövde bli något förstorade 
för att passa bättre in i helhetsbilden. Också här med anledning av bakgrundsmaterialets 
uppgbyggnad. 

– Texturerna skulle gärna få bli nästan realistiska, för att återspegla de välgjorda 
materialskildringarna i bakgrunden. Jag var i början av projektet lite rädd att detta skulle få 
karaktärerna att passa in sämre i trailern, men Teds och Johannes fick mej tidigt att byta 
åsikt. 

– Saker måste hända i bilden hela tiden, precis som i spelet. Samtidigt fick detta inte ta över 
intresset från karaktärernas interaktion med sin omgivning, och därigenom bryta själva 
berättarspåret i trailern, vilket var en svår avvägning. Återigen fick jag här mycket hjälp av 
Ted och Johannes med att hitta och hålla rätt nivå.

2.7.1 Scen 1

Beskrivning av handlingen i scenen – En tärning faller ner, studsar och tillslut bli stillastående.  
Därpå kommer karaktärerna in från vänster och agerar mot tärningen och tittaren, för att tillslut  
börja springa vägen fram mot nästa scen. 

De första kompositionsmässiga val jag gjorde var att jag dels ville ha en viss obalans i bilden, med 
tyngden på den högra sidan (eftersom karaktärerna skulle bli mer tydliga på den vänstra), samt att 
jag ville skapa en linje inåt i bilden. Jag bestämde mej därför för att bygga en stenmur i samma 
utförande som på några av referensbilderna vi fått av North Kingdom, både som linje inåt och för 
att ändra tyngdpunkten. Detta accentuerades ytterligare av den upphöjningen av marken strax före 
muren, och av den växtlighet som skapades vid dess bas. Jag ville även ha objekt så nära kameran 
som möjligt för att öka perspektivkänslan, varför jag la till lite gräs och större stenar. 
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I övergången till scen två fortsatte jag hålla ojämnvikt i bilden, med många objekt på höger sida, 
och förhållandevis få till vänster. Detta planades ut i takt med att man närmar sig scen 2 [2].

2.7.2 Scen 2

Beskrivning av handlingen i scenen –  Karaktärerna hoppar ur vägen för en skåpbil som kommer 
körande från kameran, och stannar bredvid dem. Handelsmannen Luciano (från spelet) säljer  
sedan varor till en av karaktärerna. Sedan fortsätter han iväg mot horisonten, och karaktärerna 
börjar åter springa, den här gången mot scen 3 [3].

Eftersom Luciano och hans bil skulle komma att ta upp stora delar av bilden, och mycket skulle 
hända animationsmässigt, valde jag att göra en lugnare, mer välbalanserad bild med mindre 
innehåll. Till vänster placerade jag en skylt, vars mål är att förankra trailern i spelet lite mer. 
Handelsmannen Luciano får man nämligen tillgång till om man stannar på de röda spelbrickorna i 
spelet. Han stannar även i trailern på en röd bricka, och en förklarande skylt verkade som en god 
idé. Namnet ”Fiscalville” är (det inte alltför kända) namnet på spelets första nivå. För att återfå 
balansen i bild placerade jag en stor sten med lite växtlighet runt på andra sidan vägen. 

För att bryta upp övergången mot scen 3 [3] byggdes utedasset. Idén var att inte bara ha små objekt 
i övergångarna, eftersom det kändes för planerat och genomgående i trailern i övrigt. I övrigt bestod 
övergången precis på samma sätt som mellan scen 1 [1] och 2 [2] av mindre vegetation. Den här 
gången i relativt jämn fördelning över bilden.
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2.7.3 Scen 3

Beskrivning av handlingen i scenen – Karaktärerna träffar tre spargrisar som står på vägen. De 
kastar några mynt som grisarna glatt tar emot. Därefter kommer ett luftskepp in till vänster i bild 
och karaktärerna kliver ombord. En av karaktärerna lockar på grisarna, som först hoppar ombord 
då  vargen (spelets antagonist) skrämmer dem. Han har gömt sig bakom ett stort träd och anfaller  
grisarna som precis hinner fly tillsammans med karaktärerna i luftskeppet.

Det enda på förhand givna objektet i scen 3 [3] var trädet som vargen skulle gömma sig bakom. 
Dess placering till höger i bild fick bli utgångspunkten för hela scenen. Eftersom trädet tvunget 
skulle vara relativt stort bestämde jag mej för att arbeta med vad jag hade, och den obalans detta 
medförde. Jag höjde upp marken under trädet till en liten kulle, och byggde ett vitaktigt staket runt 
kullen och trädet. Staketets kompositionsmässiga syfte var att öka kontrasten mot den mörka 
trädstammen och allt organiskt runt om kring. Den vänstra sidan av vägen blev medvetet snålt 
behandlat. Här skulle luftskeppet senare befinna sig, och nästan all animation i övrigt skulle ta plats 
här eller på vägen.
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2.8 Shaders och färdiga resurser

Genom både modelerings- och textureringsdelen av planeringen hade jag till uppgift att se till att de 
resurser vi fått av North Kingdom, och som skulle ingå i trailern, fungerade blev texturerade. Dessa 
resurser var de fyra huvudkaraktärerna, handelsmannen Luciano och dennes skåpbil, luftskeppet, de 
tre grisarna och vargen. Arbetet med dessa resurser handlade uteslutande om att replikera shaders 
efter referens i form av stillbilder eller videofiler, och var därför inte speciellt omfattande. 

2.9 Rendering

En del i arbetet som föll på min lott mot slutet av projektet var en stor del av förarbetet till 
rendering liksom den överhängande delen av den faktiska renderingen. Anledningen var helt krasst 
att jag kände till scenen bäst och att min dator kunde rendera bilder snabbast. Renderingsarbetet  tog 
oerhört mycket mer tid i anspråk än jag planerat för, mest på grund av att min arbetsmängd helt 
plötsligt mångdubblats. 

Eftersom rendering inte har någonting med rapportens syfte eller frågeställning att göra väljer jag 
att endast ta upp det som kortast här, som underlag för diskussionsdelen. Jag kommer av samma 
anledning inte att ta upp några tekniska detaljer kring vare sig förarbetet med rendering eller själva 
renderingen. 
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3.0 Resultat

Mitt arbete har resulterat i en förgrund som knyter samman de enkla 3d karaktärer som ska agera i 
trailern med de foton av fysiska attribut/modeller som utgör bakgrunden. Både jag själv och North 
Kingdom är nöjda med resultatet, och tycker att det överensstämmer med vad vi ville ha ut av 
projektet.

Jag har givetvis också lärt mej en hel del om grupparbete inom renderad grafik. Främst angående 
hur viktig en fungerande pipeline är och hur en sådan ska byggas upp och bibehållas. En annan 
viktig lärdom har varit hur man jobbar mot en kund  i ett skarpt projekt. Jag har kommit underfund 
med hur man behandlar kritik och plötsliga omvälvande omprioriteringar och designmässiga val.  
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4.0 Diskussion

4.1 Resultatet

Givetvis får man aldrig bli nöjd. Om fler problem förutsetts och projektgruppen därigenom kunnat 
få mer effektiv arbetstid hade resultatet naturligtvis blivit bättre. För min del innebär detta att 
texturer kunde gjorts bättre och mer noggrant, och att jag kunnat spendera mer tid med exempelvis 
trädkronan, som förvisso ser helt ok ut, men som fortfarande skulle kunna förbättras en hel del. 

4.2 Vad kunde gjorts bättre?

4.2.1 Pipeline

Vi hade i princip ingen pipeline att arbeta efter. Som tidigare skrivet trodde vi nog inte att vi 
behövde någon – alla kände sig relativt säkra på sina arbetsroller och hur saker skulle göras. Det 
blev snabbt uppenbart vi tänkt helt fel i den här frågan. 

Att konsekvent arbeta mot en SVN server, och importera referenser till en scenstruktur hade 
väsentligt underlättat många arbetsområden. Det hade bidragit till att vi mer eller mindre direkt 
hade kunnat hitta och identifiera fel som i projektet istället fick växa till en nästan katastrofal nivå. 
Det hade också underlättat renderingsarbetet, då det skulle bli betydligt enklare att distribuera en 
scen för rendering (eftersom all projektstruktur skulle förbli intakt). Ytterligare fördelar skulle varit 
att en korrupt scen inte potentiellt skulle kunnat redera en veckas arbete, och att sammanslagningar 
av arbeten (t.ex. animationen och förgrund) kunnat ske smidigt och felfritt. 

4.2.2 Rendering

Jag är av åsikten att renderingsarbetet i helhet skötts dåligt på många sätt. Mycket går att härleda till 
bristande pipeline och datorer som inte klarar av att öppna scener, men långtifrån allt. 

I den ursprungliga planeringen sas att renderingsarbetet skulle delas upp jämnt i projektgruppen, 
och att allt förarbete och research inför rendering skulle vara gjort veckor i förväg. När vi gick in i 
renderingsfasen blev jag tvungen att ta på mej alla diffuspass på grund av att jag hade tillräcklig 
datorkraft för att kunna arbeta med scenen effektivt (och det var jag nästan ensam om i gruppen). 
Det arbetet visade sig snart innebära mer än att bara addera några objekt till ett lager, ändra några 
shaders och slå igång en rendering. Dels hade i princip ingenting testats, och dels var 
lagerindelningen för rendering orealistisk med tiden vi hade på oss i åtanke, vilket var anledning till 
att jag tvingades in i arbete jag varken hade lust, planering eller tid för.

Researchmässigt är jag inte säker på vad som gjorts, men klart är att det inte var tillräckligt. Under 
projektets sista dagar hade ansvariga parter fortfarande ingen aning om hur man skulle bära sig åt 
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för att på ett effektivt sätt rendera ut ett reflectivity pass (som inte heller blev utrenderat på grund av 
tidsbrist). Att jag under de veckor jag arbetade som renderingsfarm (men alldeles för sent) 
snubblade på ett mer effektivt sätt att hantera hela diffusrenderingen stärker ytterligare min 
uppfattning i frågan. Hurvida denna brist berodde på bristande planering, okunnighet eller oförmåga 
att förutse problem har jag ännu ingen aning om, men klart är att någonting inte gick rätt till.

4,.2.3 North Kingdom och Disney

Vi har fått oerhört mycket hjälp från North Kingdom, och samarbetet mellan dem och 
projektgruppen har fungerat väldigt bra. Ibland har dock kritik och direktiv kommit lite väl sent, 
och i dessa fall inneburit en hel del ytterligare arbete. Mycket sällan har detta berott på att North 
Kindom velat ändra något, dessa ändringar har i hög utsträckning kommit från Disney. Linus 
förklarade vid ett tillfälle att hur nära ett projekt är att färdigställas står i direkt proportion mot hur 
många och hur viktiga människor på Disney som vill kritisera dess innehåll. Det borde vi förstått 
tidigare och planerat in mer tid för oförutsedda ändringar. 

4.3 Slutsatser

Jag kan ur projektet dra många slutsatser, men få som har med min frågeställning eller min 
egentliga arbetsuppgift att göra. Jag är nöjd med mina resultat, både tekniskt och estetiskt, vilket 
lämnar väldigt lite att diskutera. 

Av det faktum att planeringen inte riktigt hölls, samt att ingen riktigt hade någon överblick över de 
andra gruppmedlemmarnas arbete, talar för behovet av någon slags ansvarstagande. Chefsansvaret 
måste bestämt läggas på någon för att uppgiften ska utföras, annars händer ingenting eller mycket 
lite.

Som jag tidigare diskuterat var vi i stort behov av en pipeline vi inte hade. Slutsatsen av detta kan 
bara bli att vi hade en viss övertro på oss själva, och det var både synd och felaktigt. Det hade 
behövts.
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