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Abstract

This work has advanced the Nebula 3 game engine by implementing a system for including a 

graphical user interface in games made with the Nebula 3 engine, and an almost complete, new 

pipeline for creating animated characters for the engine. The graphical user interface was  

implemented with the third-party library CEGUI. The new pipeline works by exporting an FBX file  

with all the graphical data, that is then read and converted to Nebula 3 formats. The reading of the  

FBX file is handled with the use of Autodesks FBX SDK. The files needed by Nebula 3 consist of a  

file with animation data, a file with skin data and a file that binds these two together. Testing of the  

last file is what is still missing. The pipeline still has room for improvement.



Sammanfattning

Det här arbetet har vidareutvecklat spelmotorn Nebula 3 genom att implementera ett sätt att  

inkludera grafiska användargränssnitt i spel skapade med motorn, samt en nästan färdig ny  

pipeline för att skapa animerade karaktärer för motorn. Det grafiska användargränssnittet  

implementerades med ett tredjepartsbibliotek kallat CEGUI. Den nya pipelinen går ut på att man 

exporterar en FBX-fil med all grafisk data som sedan läses in och konverteras till Nebula 3s  

format. Inläsningen sker med hjälp av Autodesks FBX SDK. Filerna som Nebula 3 behöver är en fil  

med animationsinformation, en fil med skin-information samt en fil som knyter ihop dessa. Test av  

den sista filen saknas. Det existerar fortfarande förbättringar som skulle kunna göras till pipelinen.
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1 Introduktion

1.1 Inledning

Detta är en examensuppsats för ett examensarbete utfört vid LTU, programmet  högskoleingenjör 

datorspelsutveckling. Arbetet gick ut på att vidareutveckla spelmotorn Nebula 3. Nebula är en 

spelmotor skriven i C++ (List of game engines - Wikipedia, the free encyclopedia.) och utvecklad av 

det tyska företaget Radon Labs (Radon Labs - Wikipedia, the free encyclopedia.). Den version av 

Nebula 3 som användes vid detta arbete var inte färdig, men motorn gick att använda eftersom de 

viktigaste komponenterna redan var implementerade. Det fanns dock mycket kvar som behövde 

färdigställas/förbättras. De viktigaste sakerna som behövde implementeras var: 

• ”Level editor” 

• Ny pipeline för att ladda in modeller och karaktärer i motorn

• Uppdatering  till en nyare version av DirectX 

• Ett sätt att skapa grafiska användargränssnitt till sina spel

Arbetet som den här uppsatsen behandlar inkluderar punkt 2 och 4, ny pipeline för att ladda in 

modeller i motorn, samt ett sätt att skapa grafiskt användargränssnitt. Ett delmål med arbetet var att 

årskurs 2 för programmet högskoleingenjör datorspelsutveckling skulle kunna använda sig av 

resultatet under sitt spelprojekt.

Under utbildningen gavs en kurs i spelmotorarkitektur (S0012D). Denna kurs gav insikt i vad en 

spelmotor är, hur spelmotorer är uppbyggda samt varför man använder spelmotorer vid utveckling 

av spel. Denna kurs var en stor inspiration för detta examensarbete. Kursen spelutvecklingsprojekt 

(S0005D) gav ytterligare insikt i spelmotorers uppbyggnad samt förståelse om hur det är att jobba 

med en spelmotor i ett projekt. En annan stor inspiration till detta arbete finns i ett tidigare projekt 

av Brandt & Logart (Brandt, M. Logart, M.), vilket gav ytterligare insikt i hur en spelmotor skulle 

kunna vara uppbyggd.  

1.2 Syfte

En spelmotor är helt enkelt själva motorn till ett spel, den sköter de grundläggande uppgifter som 

spel behöver, så som att rendera grafik och uppdatera fysik. Man använder spelmotorer för att man 

1



inte ska behöva implementera dessa grundstenar varje gång man skapar ett nytt spel. 

Syftet med detta examensarbete är att skapa en djupare förståelse för spelmotorarkitektur och 

programmering i allmänhet, genom att applicera tidigare införskaffade kunskaper till att förbättra en 

professionellt utvecklad spelmotor. Att jobba med en kommersiell spelmotor är en bra erfarenhet 

inom spelutveckling. Arbetet som rapporteras här kan underlätta för framtida användare av Nebula 

3 och utvecklare som funderar på att göra liknande med sin egen spelmotor.

1.3 Planering

Inledningsvis studerades koden i Nebula 3 noggrant, för att snabbare komma underfund med 

motorns arkitektur. Eftersom tidigare erfarenheter med den föregående versionen av motorn, Nebula 

2, existerade, gick detta relativt snabbt. Dessutom studerades ett annat Nebula 3-projekt för att få 

insikt i hur arbetet med motorn kan upplevas samt för att identifiera eventuella fallgropar 

(Marklund, J.).

Nebula 3 har ett antal färdiga testprojekt som används för att testa funktioner i motorn. Dessa 

projekt är utmärkta referenser till hur motorn ska användas. Exempelvis användes ett av projekten 

till att ladda in en liten test-scen med några animerade karaktärer. Tack vare dessa testprojekt 

existerade perfekta utgångspunkter för att förstå hur motorn kan vidareutvecklas.

Vid ett handledarmöte bestämdes vad som var viktigast att utveckla till motorn. På grund av ett 

omedelbart behov från årskurs 2 för programmet högskoleingenjör datorspelsutveckling, bestämdes 

att arbetet skulle utgöras av två uppgifter. Först skulle ett fungerande system för att lägga till 

grafiskt användargränssnitt till spel skapade i motorn implementeras. När detta var klart skulle 

arbetet fokusera på  att skapa en ny pipeline för att ladda in modeller och karaktärer. Då det 

fortfarande var oklart hur lång tid den första uppgiften skulle ta, fanns inget krav på att den andra 

uppgiften skulle hinna avslutas.
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2 Metod

Under arbetet har ett antal nya kunskaper varit tvungna att införskaffas. Förutom att jobba i Visual 

Studio med C++ kod, har basala kunskaper kring 3D-modelleringsprogrammet Maya (Maya -  

Features and Demos – Autodesk.) varit ovärderliga, och till en stor hjälp i arbetet. Maya har använts 

för att skapa testkaraktärer, samt för att skapa och kontrollera vissa filer.

Filformat som har använts i detta arbete, förutom Nebula 3s egna filformat, har varit COLLADA 

(COLLADA - Digital Asset and FX Exchange Schema – COLLADA.) inledningsvis, och senare FBX 

(FBX - Platform-Independent 3D Data Interchange Technology – Autodesk.). Båda filformaten 

används för att spara information om 3D-scener, och kan innehålla information om allt från 

animationsdata till ”vertex”-positioner (vertex = ett hörn i en polygon, trianglar i den här 

rapporten). Att lära sig så mycket som möjligt om dessa filformat har varit en viktig del av arbetet.

Såklart har stora kunskaper om spelmotorn Nebula 3 och dess filformat också varit tvungna att 

införskaffas.
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3 Resultat

3.1 Grafiskt användargränssnitt

Det existerade två möjliga tillvägagångssätt för att lösa problemet med det grafiska 

användargränssnittet. I Nebula 3 finns det en väldigt grundläggande implementation för ett grafiskt 

användargränssnitt, men bara funktionaliteten för knappar är implementerad. Det existerade också 

en samling ofärdiga klasser med prefixet SUI (Simple User Interface), som var tänkta att fungera 

som ett skal för att använda ett valfritt tredjepartsbibliotek. Handledare hade redan börjat med att 

integrera ett sådant tredjepartsbibliotek, kallat Crazy Eddie's GUI System (CEGUI, GUI = 

Graphical User Interface) (Main Page - CEGUI Wiki - Crazy Eddie's Gui System for Games (Open  

Source).). Alternativen var alltså att skapa ett helt nytt system för det grafiska användargränssnittet 

eller att försöka integrera ett redan existerande system med Nebula. Eftersom behovet för att 

färdigställa denna del av arbetet så snabbt som möjligt var stort, bestämdes att det andra alternativet 

skulle vara det bästa.

Efter att ha studerat den existerande koden för SUI-systemet bestämdes att arbetet skulle delas 

upp i två delar. Denna rapport kommer i huvudsak att fokusera på att kapsla in arbetet som 

handledare redan gjort, samt att skapa kommunikationen mellan SUI-systemet och resten av 

spelmotorn. Den andra delen var att skapa kommunikationen mellan SUI-systemet och 

tredjepartsbiblioteket.

Inledningsvis studerades koden för Radon Labs, ej färdiga, implementation av ett grafiskt 

användargränssnitt för att se om det kunde inspirera till en lösning som både fungerar smidigt och är 

enhetlig med motorn till så stor mån som möjligt. Nebula 3 använder sig av, så kallade, ”Feature 

Unit”-klasser, som beskriver för applikationen vilka komponenter av motorn som man vill använda, 

samt sköter all kommunikation mellan dessa komponenter. Man har, till exempel, en ”Graphics 

Feature Unit” som ser till att alla klasser som sköter grafiken skapas och tas bort ordentligt. I Radon 

Labs eget grafiska användargränssnitt hade arbetet på en sådan Feature Unit påbörjats, ”UI Feature 

Unit”. På grund av detta bestämdes att en motsvarande klass för SUI skulle vara det bästa 

tillvägagångssättet.

I både Nebula 3 och CEGUI beskrivs ett grafiskt användargränssnitt av en så kallad layout. En 

layout innehåller alla element som utgör det grafiska användargränssnittet, till exempel en grupp 

komponenter, så som knappar och ramar. Om man vill ha olika användargränssnitt vid olika 

4



tillfällen i sitt spel så kan man med fördel använda flera layouter. I SUI-systemet existerade redan 

kod för att skapa och förstöra layouter. Genom att kapsla in detta, så att allting istället sköts från 

SUI Feature Unit-klassen blev koden mycket mer lättläst.

Förutom att kunna rita ut det grafiska användargränssnittet på skärmen måste det  också finnas 

möjlighet att interagera med det. Funktionalitet för att kunna ta emot händelser från tangentbordet 

och musen fanns redan hos layouterna, det var återkopplingen tillbaka till resten av applikationen 

som saknades. Att kunna interagera med det grafiska användargränssnittet är väldigt viktigt. Man 

vill ofta att något i spelet ska förändras beroende på vilket element i användargränssnittet man 

påverkar, till exempel en knapp i en meny.

Vid interaktion med element (genom att klicka och dra) som tillhörde det grafiska 

användargränssnittet så flyttade sig kameran också. En bra första utgångspunkt för att kontrollera 

återkopplingen från det grafiska användargränssnittet tillbaka till resten av applikationen var därför 

att låsa kamerarörelser medan man interagerade med användargränssnittet. Nebula 3 använder sig 

av en så kallad ”Focus Manager”-klass för att bestämma vilken entitet i spelet som för tillfället ska 

ha antingen kamera- eller inmatningsfokus (eller både och). Focus Manager är en ”Singleton”, en 

klass som det bara finns en instans av, och går därför att komma åt globalt. Problemet borde alltså 

lätt kunnat lösas genom att anropa Focus Manager och bestämma att kameran inte längre ska ha 

inmatningsfokus så fort det grafiska användargränssnittet behandlat en händelse från musen. 

Det visade sig vara mer komplicerat än så. Vid anrop till Focus Manager kraschade programmet 

med felmeddelandet ”0 != Singleton”. Efter gedigen felsökning upptäcktes information som 

behövdes för att fullt förstå hur Singletons hanteras i Nebula 3. Singletons i Nebula 3 är trådsäkra. 

Detta betyder att de är globala klasser, men bara i den tråden där de först initieras. På grund av detta 

var det inte möjligt att direkt komma åt Focus Manager, som ligger i applikationens huvudtråd, från 

layouterna som ligger i grafiktråden. Det enda sättet att kommunicera mellan två trådar i motorn 

verkade vara genom att skicka ett meddelande till en så kallad ”Interface”-klass, en speciell sorts 

klass som är tillgänglig från alla trådar. En sådan Interface-klass existerar för alla trådar i Nebula 3. 

Det finns ett ”Graphics Interface” för grafiktråden, ett ”Audio Interface” för ljudtråden och så 

vidare. Dessvärre finns ingen sådan Interface-klass för huvudtråden och inte heller något alternativt 

sätt att skicka meddelanden till klasser som existerar där. Trots att problemet diskuterats med 

handledare stod ingen lösning att finna.

I Nebula 3 finns det en så kallad ”SUI Event”-klass. Denna klass innehåller information om vilken 

layout och vilken komponent på layouten som ska hantera/har hanterat en inmatning från musen 
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eller tangentbordet, samt vilken sorts händelse det rör sig om. I meddelandet som skickas till 

layouter när de ska processa en händelse, finns en lista med sådana SUI Events. Ett första antagande 

var att denna lista skulle användas för att skicka händelser ner till det grafiska användargränssnittet. 

I Nebula 3 finns också en SUI Action-klass. Ett SUI Action har ungefär samma funktionalitet som 

ett SUI Event, med skillnaden att SUI Action-klassen också fungerar som ett meddelande. Detta 

betyder att dessa SUI Actions kan skickas direkt till grafiktråden där de kan tas emot av 

användargränssnittet. Händelser behöver alltså inte gå vägen genom listan med SUI Events, det är 

bättre att använda SUI Actions. Eftersom SUI Actions var bättre att använda för att skicka händelser 

ner till layouterna var det uppenbart att SUI Events hade en annan uppgift. SUI Events fick istället 

användas till att ”bolla upp” händelser tillbaka till huvudtråden.

Den slutgiltiga lösningen blev att man i det grafiska användargränssnittet väntar på ett 

meddelande från huvudtråden som beskriver en inmatningshändelse. Om användargränssnittet 

behandlar händelsen skapas ett SUI Event som beskriver vilken händelse som hanterats och av 

vilket element. Dessa SUI Events läggs till i listan som finns i meddelandet. När meddelandet 

skickas uppe i huvudtråden, kommer det att sparas i en kö tills meddelandet har hanterats i 

grafiktråden. Nebula 3 använder nämligen en flagga på alla meddelanden för att programmet ska 

kunna avgöra när meddelandet har hanterats. När meddelandet hanterats kommer det att plockas ut 

ur kön och alla SUI Events som fyllts på av grafiktråden kommer att skickas vidare till SUI Feature 

Unit-klassen. Eftersom själva hanteringen av händelser är så spelspecifikt skapades en ”SUI Event 

Handler”-klass, som lätt kan ärvas från för att skapa specifik händelsehantering. Man fyller helt 

enkelt sin egen klass med den applikationsspecifika koden och registrerar den i SUI Feature Unit-

klassen. Klassen kommer sedan att anropas automatiskt när en händelse har skett.

När det var möjligt att interagera med det grafiska användargränssnittet och skicka händelser 

tillbaka till applikationen, saknades bara ett sätt att kunna skicka händelser ner till 

användargränssnittet. På samma sätt som man behöver kunna ändra saker i resten av spelet 

beroende på vad man gjort med det grafiska användargränssnittet så måste man också kunna ändra 

användargränssnittet beroende på vad som hänt i spelet. Som exempel kan en livsmätare som en 

komponent i det grafiska användargränssnittet tas. Denna skulle då behöva uppdateras varje gång 

spelaren blir skadad. Detta var dock betydligt lättare då det i stort sett redan var implementerat i 

motorn. Ett SUI Action-meddelande behöver skickas med korrekt händelse angiven samt vilket 

element som ska påverkas, så kommer det att tas emot i grafiktråden.
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3.2 Pipeline-verktyg

   3.2.1 Animation

Nästa steg var att påbörja utvecklingen av en pipeline för att exportera karaktärer från Maya. Både 

version 2 och version 3 av Nebula-spelmotorn använder sig av ett plug-in till Maya 2009 som låter 

grafiker skapa kompletta spelkaraktärer med animationer, och sedan exportera dessa till spelmotorn. 

Motorn använder sig av ett specifikt filformat, och det var plugin-programmets jobb att översätta 

karaktärsinformationen från Maya till ett filformat som Nebula klarar av. Tyvärr är detta plug-in inte 

helt intuitivt att arbeta med, utan kräver ett väldigt speciellt arbetsflöde. På grund av detta uppstod 

en hel del problem vid skapande av karaktärer till motorn. Eftersom plugin-programmet är skapat 

för Maya 2009 kan man inte heller arbeta i nyare versioner av Maya. Målet var alltså att både skapa 

ett lättare arbetsflöde samt att se till att det gick att arbeta i nyare versioner av Maya.

 Det existerade två möjliga tillvägagångssätt för att lösa det här problemet och till att börja med 

diskuterades med handledare vilket som skulle vara det mest effektiva. Antingen kunde ett nytt 

plug-in till en nyare version av Maya skapas. På så sätt skulle filerna som Nebula behöver skrivas 

direkt från Mayas filer. Den andra möjligheten var att exportera från Maya till ett av filformaten 

som Maya redan kan exportera till, för att sedan konvertera dessa filer till filer som Nebula behöver. 

Beslutet föll på det andra alternativet.

Bland filtyperna som Maya kan exportera till fanns det två val, antingen kunde man välja att 

exportera till COLLADA-filer, eller så kunde man välja FBX-filer. Båda filtyperna kan användas 

för att spara den nödvändiga informationen, så som animationsinformation och ”skin”-information. 

Bland dessa filtyper påbörjades arbetet med COLLLADA som det första valet.

För att läsa COLLADA-filer fanns återigen några olika tillvägagångssätt att välja mellan. 

Eftersom COLLADA är en typ av XML-fil kunde filen läsas genom att skriva XML-läsare/ 

alternativt använda en färdig tredjepartsutvecklad sådan. Det finns också ett antal bibliotek för att 

underlätta läsningen av COLLADA. Eftersom dessa typer av bibliotek existerar och de ofta brukar 

vara väl testade och optimerade, bestämdes att ett sådant skulle användas. Då mest dokumentation 

hittades till biblioteket COLLADA DOM (COLLADA DOM – COLLADA.), användes det.

Inledningsvis prövades COLLADA DOM länkas som ett statiskt bibliotek eftersom tillgång till 

COLLADA DOM-koden då skulle finnas vid felsökning. Detta misslyckades på grund av en 

namnkonflikt med ett annat bibliotek som Nebula 3 använde. Denna namnkonflikt gick inte att lösa 
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på något sätt och därför beslutades att COLLADA DOM skulle länkas dynamiskt istället.

Med COLLADA DOM-koden följde en exempelfil och den studerades för att se hur 

informationen var strukturerad. Detsamma gjordes för en av Nebula 3s animationsfiler. Det var 

viktigt att veta både hur Nebula 3 vill ha animationsinformationen samt hur motsvarande data var 

sparat i COLLADA. Att komma underfund med hur Nebula 3 vill ha animationsinformationen 

underlättades vidare av att det redan fanns färdiga hjälpklasser i Nebula för att strukturera upp 

animationsdata (dessa klasser används egentligen av Nebula 3 för att konvertera från det gamla 

animationsfilformatet som används i Nebula 2.

Animationsinformationen som Nebula 3 behöver för en animerad karaktär består av ett antal 

animationsklipp, ett för varje animation som karaktären har. Dessa innehåller i sin tur ett antal 

animationskurvor. Kurvorna innehåller information om karaktärens skeletts translation, rotation och 

skala under hela animationen. Allting sparas i en fil med filändelsen nax3.

figur 1.1

Det upptäcktes att COLLADA verkade spara animationskurvorna för translation, rotation och 

skala separat, medan Nebula 3 vill ha all information tillsammans. Det enda sättet för att komma 

underfund med vilka kurvor som hör ihop i COLLADA-filen tycks vara att läsa ut vilken så kallad 

”channel” varje kurva tillhör (genom att jämföra ett ”channel name” som finns sparat i kurvorna). 

På grund av att det var svårt att omstrukturera informationen på det sätt som Nebula behöver, 

föreslog handledare att det kunde vara smart att granska filformatet FBX, för att undersöka om det 

skulle vara lättare att hämta ut informationen ur sådana filer istället. 

Det faktum att FBX sparade den nödvändiga informationen på ett sätt som låg närmare vad 

Nebula ville ha, gjorde FBX till det nya filformatet. Det finns visserligen separata kurvor för 

translation, rotation och skala i FBX, men kurvorna som hör ihop är sparade under samma nod i 
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filen. 

Det gick mycket snabbare att komma igång med FBX i jämförelse med COLLADA och det tog 

inte lång tid innan den relevanta informationen kunde hämtas ut ur filerna. FBX-filerna är 

strukturerade på följande sätt; Först ligger ett antal ”Anim Stack”-objekt. Varje Anim Stack 

symboliserar en animation, och under varje Anim Stack ligger ett antal ”Anim Layer”-objekt. Anim 

Layers används för att spara data för ”blend animations” och var därför inte av så stor betydelse. 

Under varje Anim Layer finns i sin tur ett antal ”Anim Curve Nodes” (Autodesk FBX SDK 

Programmer's Guide: Animation classes and their interrelationships), och här missförstods FBX 

SDK:n. En första tanke var att man skulle kunna hämta ut kurvorna direkt ur dessa Anim Curve 

Nodes. Efter att ha studerat exempel över hur man hämtar animationsdata ur FBX visade det sig 

dock att man istället måste stega genom varje ”Joint Nod” (joint = en led i karaktärens skelett), och 

skicka med för vilket Anim Layer man vill hämta kurvorna. 

figur 1.2

Nedan följer en väldigt kort beskrivning av hur animationsinformationen hämtas: 

• Först läses en Anim Stack och det första Anim Layer-objektet hämtas ur den (eftersom blend 

animations inte var relevant så räcker det med det första). 

• Sedan gås varje nod i skelettet igenom och alla kurvor hämtas. Finns det inte en kurva för 

någon av translation, rotation eller skala, så skapas en och sätts till att vara en statisk kurva 

(vilket betyder att den inte kommer att förändras från sitt initiala värde).

• När alla kurvor hämtats, så kopplas dessa till animationsklippet. 

En exempelkaraktär existerade, mensch, en människa som hade animationer för att gå, springa, 

och stå stilla. Ett test utfördes genom att byta ut den ursprungliga animationsfilen för en mensch, 

mot en fil skapad med metoden som angivits ovan. Motorn kraschade när den försökte evaluera 
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karaktärens skelettet med ett felmeddelande om att det läste translationer med fyra värden istället 

för tre. Dessvärre såg alla värden bra ut både när filen skrevs och när den lästes in i motorn.

Mensch var en komplicerad karaktär att börja testa med och handledare uppmärksammade att den 

var väldigt specialgjord och möjligen kunde innehålla mycket skräpdata vilket i så fall skulle 

försvåra feltestningen. På grund av detta bestämdes att en annan modell skulle testas istället. En 

annan karaktär, en robot, testades istället. Denna modell fick dock exakt samma krasch som 

tidigare, så det var uppenbart att felet inte låg hos modellen. 

För att försöka upptäcka felet stoppades programmet just innan det kraschade och värdena som 

användes vid skelettevalueringen undersöktes. Det visade sig att spelmotorn efter ett tag började 

läsa in rotationerna (som representeras som en kvaternion i Nebula 3 och alltså fyra värden) på 

translationernas plats. Eftersom Nebula läste det data som sparats i fel ordning, började själva 

inläsningen av informationen undersökas. När man skriver animationsklippet till nax3 måste man 

ange ett värde för en variabel kallad ”Key Stride”. Bara namnet gav ingen ledtråd till vilken 

information variablen representerade, men det var troligtvis värdet på denna som var felet. Försök 

gjordes med att sätta variabeln till samma värde som i originalfilen, men felet kvarstod. Handledare 

uppmärksammade att det fanns en gammal version av Nebulas Maya plugin som man kunde titta 

närmare på, för att eventuellt lista ut vilken information som denna variabel egentligen 

representerade. En kommentar i den gamla koden gav klarhet i vad Key Stride skulle representera. 

Key Stride är helt enkelt antalet kurvor i animationen som inte var statiska kurvor. Eftersom det 

existerade färre statiska kurvor i den nya filen jämfört med originalfilen, på grund av skillnader i 

exporten från Maya,  hade det gamla värdet inte kunnat användas rakt av.

Med denna vetskap var det lätt att skapa en variabel som räknades upp varje gång en ickestatisk 

kurva lästes in. Key Stride gavs sedan samma värde som denna variabel och tack vare detta kunde 

filen äntligen läsas in utan att krascha. 

När modellen ritades ut såg delarna helt korrekta ut, men rotationerna var helt fel. Robotens kropp 

låg på marken medan huvudet stod bredvid. Dessutom animerades ingenting. Inledningsvis 

prövades att manuellt sätta alla kurvors värden till värdena för ”bind pose” (de första värdena som 

skelettet har innan det animerats). Med dessa värden såg modellen helt korrekt ut. Vid jämförelse av 

de första värdena som laddades in med värdena från originalfilen upptäcktes att skalan och 

translationen såg likadana ut, medan värdena för rotation inte alls stämde överens. Efter att ha 

kontrollerat de första värdena som lästes in för några av animationskurvorna upptäcktes att värdena 

faktiskt aldrig ändrade sig. Det visade sig att sättet som användes för att läsa ut informationen för 
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kurvorna ur FBX-filen var felet. Det fanns två sätt att hämta ut värdena för varje steg i animationen, 

antingen med en funktion kallad ”Evaluate”, som tog emot en tid att evaluera värdet för, eller 

genom att stega igenom alla värden i kurvan och hämta ut värdet på index istället. Det förstnämnda 

sättet var det som användes, och uppenbarligen fungerade Evaluate inte riktigt som den vid första 

anblick borde. Funktionen returnerade samma returvärde för alla tider och det var såklart därför 

ingenting animerades. Istället hämtades värdet ut för varje steg i animationen på index vilket 

medförde att karaktären animerades. 

Tyvärr var rotationerna fortfarande helt fel. Efter att ha letat svar på Autodesks forum (Area ::  

Discussions.) uppdagades att man var tvungen att räkna med något som kallades ”pre-” och ”post 

rotations” samt ”rotation offsets”. Som tur var nämndes en funktion i den nyaste FAQ:en (Area ::  

Discussions, FBX SDK FAQ.) kallad ”ResetPivotSetAndConvertAnimation” som skötte allt detta 

automatiskt. Den funktionen anropades för hela scenen innan någon data hämtades ut, och när den 

nya filen sedan testades såg allting helt korrekt ut. Även animationerna för mensch såg ut som de 

skulle.

   3.2.2 Skin

Nästa del i arbetet var att kunna läsa in karaktärers ”skin”-information, alltså själva ”meshen” 

samt hur den är fäst till skelettet. Skin-information består av vertex- och triangel-data. Exempel på 

sådan data är vertex-komponenter (vertex-koordinater, vertex-färger, vilka joints som varje vertex är 

kopplad till etc.) samt information om vilka vertex som hör till vilken triangel. All denna 

information är sparad i filer med filändelsen nvx2. Nvx2-filtypen används av Nebula 2, och 

handledare tyckte att det kunde vara en bra idé att försöka byta till den nyare filtypen nvx3 i 

samband med att pipelinen gjordes om. Efter att ha undersökt hur mycket som redan fanns 

implementerat av inläsning och skrivning av nvx3-filer kunde det konstateras att det praktiskt taget 

inte fanns någonting alls (det fanns en koll efter nvx3 filer vid inläsning men funktionen som 

anropades var inte implementerad). Det beslutades därför att de gamla nvx2 filerna skulle fortsätta 

användas. 

Ett bra exempel för att hämta ut skin-information återfanns bland de exempel som följde med till 

FBX SDK:n, nämligen filen ImportScene/DisplayMesh.cxx, vilken användes för att lättare komma 

underfund med hur den relevanta informationen skulle kunna hämtas ur FBX-filen.  Precis som för 

animationer, fanns det redan hjälpklasser i Nebula 3 för att strukturera data för meshes. Det fanns 

dock ingen klass för att spara informationen till en fil, så en sådan klass blev tvungen att skrivas 

genom att jämföra med det gamla Maya plugin-programmet. 
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Inledningsvis testades mensch-karaktären, men spelmotorn kraschade när den skulle skicka 

vertex-data till DirectX-klasserna. Efter en tids felsökning uppdagades några intressanta fel som 

kunde varit orsaken. Till exempel så läste Nebula 3 in ytterligare data än det som skrevs i det gamla 

plugin-programmet, vilket resulterade i att informationen hamnade på fel index vid inläsning i 

motorn. Detta löstes genom att helt enkelt ta hänsyn till de extra komponenterna vid skrivning av 

filen, så att alla komponenter fick rätt index. Dessutom hade inte alla vertex lika många 

komponenter, vilket de var tvungna att ha för DirectX. Det fanns dock redan en funktion i Nebula 

som ser till så att alla vertex som har för lite data får extra, nollställda, komponenter. 

Trots att dessa fel åtgärdats, kunde filen fortfarande inte laddas in. Beslutet blev återigen att testa 

ladda in robot-modellen istället. Roboten gick att ladda in utan krasch men modellen såg inte 

korrekt ut. Kroppen såg ut som den skulle, men mitten på huvudet var flyttat snett bakom kroppen, 

medan toppen och botten av huvudet sträcktes ut till en plats ännu längre bak. Ena armen var 

dessutom borta, förmodligen inuti kroppen, medan den andra armens hand verkade vara kopplad till 

botten på modellen. Det såg ut som att delar av ”skinnet” var kopplade till fel joints. Samtidigt var 

det svårt att se vilka joints som delarna av huvudet skulle kunna vara kopplade till då de låg så långt 

utanför skelettet. 

Nebula 3 hade redan information om karaktärens joints. För att se till så att rätt vertex kopplas till 

rätt joint behövde alla joints i den nya filen vara indexerade på samma sätt som de var indexerade i 

Nebula. Det verkade dock inte som att de var felindexerade, de lästes helt enkelt enligt djupet först 

ur FBX-filen, och det verkade vara samma ordning som i Maya. Dessutom fungerade 

animationskurvorna och de lästes in enligt samma ordning. Det fanns dock inte så många andra 

idéer om vad felet kunde vara, så några olika sätt att indexera joints prövades. Till exempel testades 

bredden först, och att läsa in joints baklänges, men felet kvarstod. Om alla vertex kopplades till rot-

jointen så visades karaktären i bind pose. En tanke var att vertex viktades till för många joints eller 

något annat liknande fel, men det data som lästes in i Nebula tydde inte på något sådant. 

En simplare karaktärsmodell, med endast fyra joints, testades i förhoppning om att tydligare 

kunna se hur vertex kopplades fel. Modellen laddades dock in helt korrekt utan några som helst 

synliga fel. Då skelettet i denna simplare modell inte grenade sig, vilket de andra modellerna 

gjorde , var en tanke att det var det som orsakade felet. På grund av detta antagande testades en ny 

simpel modell, vars skelett grenade sig. Den modellen laddades också in korrekt. 

Den gamla Nebula 2-koden letades igenom för att se om det var något som inte gjordes med 

meshen innan den sparades till filen. En gammal funktion som partitionerade meshen hittades, den 
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delade alltså upp meshen i delar om det visade sig att den var för stor. Det var inte självklart när 

funktionen skulle användas, och ingen motsvarande funktion existerade i de nya Nebula-filerna. En 

tanke var att försöka använda funktionen just innan skin-informationen skrevs till filen. Efter att 

koden skrivits om för att fungera i Nebula 3, testades robot-modellen vilken nu såg korrekt ut. Felet 

hade varit att objekten som lagrade vertex data som skickade till DirectX blev för stora och därför 

gav upphov till det konstiga resultatet. Det förklarar också varför de simplare, mindre modellerna 

fungerade så bra.

   3.2.3 N3

För att göra karaktärsskapandet helt oberoende av det gamla plugin-programmet behövde nu bara 

en n3-fil skapas, en fil som knyter ihop all modell/karaktärsinformation. I n3-filen står namnen på 

nax3-animationsfilen och nvx2-skinfilen. Den innehåller även ”shader”-information och namnen på 

alla joints samt deras initiala värden för translation, rotation och skala. 

När de andra filerna skapades, hade tillgång till hjälpklasser funnits för att strukturera 

informationen lättare. Det fanns dock inte en liknande klass för modellinformation, så ett första steg 

var att skapa en sådan. Den enda informationen om hur n3filerna ska se ut var ett program för att 

konvertera Nebula 2s motsvarande n2-filer till n3, samt n3-filerna för testmodellerna.

N3-filer är binära filer, men det går fortfarande att läsa ut vissa strängar. Detta kunde användas i 

samband med ovan nämnda konverteringsprogram för att lista ut vilken information som behövdes. 

I konverteringsprogrammet fanns det väldigt många taggar för olika typer av information, varav en 

hel del var data som förmodligen inte längre behövdes (till exempel så fanns taggar för 

animationsdata som redan skrivits till animationsfilen). Genom att endast fokusera på de taggar som 

också kunde återfinnas i roboten-modellens ursprungliga n3-fil, kunde informationen som 

åtminstone behövdes för att den nya filen skulle fungera identifieras.

Joint-informationen kunde lätt hämtas ut samtidigt som animationerna lästes in, och filnamnen till 

nax3- och nvx2-filerna hämtades när dessa skapades. Det var därför smidigt att samla n3-

informationen medan animationsfilen och skin-filen skapades. 

Det enda som verkade bli ett problem var shader-informationen. Information om Maya-shadern 

samt texturerna som användes, kunde hämtas ur FBX-filen. Problemet var att shaders sparas på ett 

speciellt sätt med Nebula plugin-programmet så när karaktärerna exporterade till FBX sparades inte 

informationen som behövdes. Det verkade som ett nytt plugin till Maya, eller åtminstone ett FBX-

exporteringsprogram skulle behövas, men handledare kom med förslaget att försöka lägga till 
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Nebulas shader-information som extra attribut i Maya. 

Mayas shader-information sparas i FBX under en materialnod. Dessa noder har ett antal attribut 

bundna till sig och attributen i sin tur har en flagga för att beskriva vilken typ av information de 

representerar. Det finns en flagga för användardefinierade attribut och genom att hämta data med 

denna flagga kunde de extra attribut som lagts till i Maya läsas in.

Detta är så långt som resultat-delen av detta arbete kommer sträcka sig. På grund av att tiden för 

arbetet tog slut kunde inte den nya pipelinen färdigställas. Skrivandet av n3-filen är inte färdigt, och 

på grund av detta har filen inte heller kunnat testats. En bra grund är dock lagd, och med 

informationen utlagd i detta dokument borde en fortsättning vara möjlig om så önskas.
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4 Diskussion

Förutom de fel som redogjorts för innan, dök det även upp en del småfel som visade sig vara lätta 

att lösa men gav upphov till underhållande resultat. Till exempel uppstod ett fel med skalan i FBX-

filen vid inläsning av animationer. Resultatet blev att karaktären var flera gånger för stor när den 

ritades ut i Nebula. Det fanns en funktion för att automatiskt konvertera skalan i FBX SDK:n, 

”Convert Scene”, och exempel på hur man skulle använda den, men av någon anledning så 

fungerade det aldrig som det skulle. Lösningen blev att spara en skalfaktor när FBX-filen läses in, 

vilken sedan används för att manuellt skala om translationerna. Ett annat roligt fel var att 

hjälpklassen för att strukturera skin-information inte tömdes mellan varje skin som lästes in. Tack 

var det så fick karaktärerna för många vertex skrivna i nvx2-filen, som dessutom var helt 

felkopplade. Detta medförde att karaktärer mer eller mindre såg ut som explosioner. Ett  fel som 

uppstod vid inläsning av joints, var att alla noder i filen användes. Detta var mindre lyckat, då det 

finns en hel del noder i filen som inte har med skelettet att göra. Detta löstes genom att se till så att 

noden man utgår ifrån verkligen är skelettets rot-nod.

Ett annat problem som uppstod var med en extra animationsfil som lästes in i samband med den 

vanliga animationsfilen. Denna fil kallades ”Variations” och kunde användas för att göra variationer 

på en animation, till exempel samma animation fast för en större karaktär. Problemet var att det inte 

gick att upptäcka hur denna variationsfil skapades. Handledare föreslog att man skulle strunta i att 

försöka lista ut det och istället ta bort all kod som hade med denna fil att göra. Inga problem 

uppstod i och med detta och animationsfilerna kunde läsas in korrekt, utan variationsfilen.

Anledningen till att beslutet gjordes att konvertera filer från ett annat filformat, istället för direkt 

från Maya påverkades mycket av att tidigare erfarenhet med ett av formaten existerade (Forsell, J.  

et al.). En annan positiv sak med att konvertera från ett annat filformat, är att karaktärer kommer att 

kunna skapas i framtida versioner av Maya, och även i andra 3d-modelleringsprogram, så länge 

programmet i fråga kan exportera till filformatet som används. Varför COLLADA valdes framför 

FBX i ett så tidigt stadium, var just för att tidigare erfarenhet med COLLADA existerade (Forsell,  

J. et al.). Fördelarna med FBX var dock större, vilket upptäcktes när tid lades ner på att undersöka 

skillnader, de två formaten emellan. FBX var bättre dokumenterat, och det fanns fler exempel på 

hur det ska användas.  Dessutom ägs FBX av Autodesk, som också äger Maya, och på grund av 

detta kunde antagandet att det kommer att finnas stöd för FBX även i framtida versioner av Maya 

göras. Det finns också en FBX SDK för att underlätta inläsning av FBX-filer med en bra 
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strukturerad användarguide som gjorde SDK:n väldigt lätt att inkludera och använda (FBX SDK: 

FBX SDK Programmer's Guide.). Som tagits upp tidigare var också informationen sparad i FBX på 

ett sätt som underlättade arbetet avsevärt.

Det enda som gick riktigt dålig var att beslutet att byta till FBX kom så sent. Mycket arbete hade 

redan lagts ner på att inkludera COLLADA DOM. Om arbetet gjordes om på nytt, skulle 

inledningsvis både FBX och COLLADA studerats. Även om FBX inte hade använts så hade detta 

förarbete varit en försäkran om att COLLADA verkligen hade varit det bästa alternativet. Det enda 

positiva som kan ses med detta är att, tack vare arbetet med COLLADA, gick det snabbare att 

komma igång med FBX. Det fanns många andra saker som gick mindre bra under arbetet men de 

mesta hade inte kunnat göras annorlunda. Tempot var inte alltid så högt, men det berodde på att 

kunskap saknades om både filerna som skulle konverteras till och filerna som skulle konverteras 

från. 

Med det grafiska användargränssnittet hade en vecka till behövts för att kommentera koden 

ordentligt och skriva några extra hjälpfunktioner. Eftersom årskurs 2 för programmet 

högskoleingenjör datorspelsutveckling behövde ta del av resultatet så snart som möjligt, fanns dock 

inte tid till allt detta.

Förutom detta så har arbetet gått väldigt bra och kunskaper har införskaffats om allt möjligt (FBX, 

Maya, spelmotorer, programmering i allmänhet).

4.1 Förbättringar

Trots att pipeline-verktyget inte färdigställts, så finns det inte mycket kvar att göra. I stort sett all 

data som behövs har lästs in, så det borde räcka med att skriva filen och sedan testa att läsa in den. 

Förmodligen kommer det dock att visa sig att det fortfarande finns en hel del andra saker som 

behöver ordnas. Efter detta arbete står det klart att man aldrig kan underskatta hur mycket jobb som 

potentiellt finns kvar, fastän man tror att allt ska fungera. Dessutom behöver koden snyggas till en 

del. Ett försökt har gjorts med att hålla det så rent som möjligt, men det finns fortfarande 

bortkommenterade rader med skräpkod kvar och en del funktioner skulle säkerligen kunna 

optimeras. Eftersom arbetet har fortlöpt i ett sådant tempo, har tid inte funnits till att titta tillbaka på 

det som redan gjorts. Pipelinen skulle dessutom behöva testas ordentligt, alltså hela processen från 

skapande av en karaktär i Maya, utan plugin, till inläsning i spelmotorn. Både jobbet med 

användargränssnittet och pipelinen skulle behöva dokumenteras utförligare, samt avlusas och testas 

noggrannare. Detta var dock inte möjligt med tanke på de snäva tidsramarna.

16



Andra saker som skulle kunna förbättras är att animationerna just nu inte verkar stödja looping. 

De spelas bara upp en gång även om man i motorn säger åt de att vara loopande. Det skulle kunna 

vara så enkelt som att en variabel inte sats korrekt i Maya, innan exporteren till FBX. Det finns en 

variabel för att säga att animationen ska kunna loopa i FBX, men då kunskaperna om Maya var så 

pass basala, kunde inte någon motsvarande variabel upptäckas i det programmet. Animationsfilerna 

är dessutom större än originalfilerna vilket beror på att filer skrivna med plugin-programmet 

innehåller många fler statiska kurvor än de nya filerna. Detta skulle kunna ordnas genom att helt 

enkelt titta om alla värden i en kurva är identiska, och i så fall göra om de kurvorna till statiska 

kurvor.

När man exporterar animationer från Maya så måste man nu exportera en FBX-fil för varje 

animationsklipp. Sedan läses alla animationer med det nya programmet och skrivs till en enda nax3-

fil. Idealt hade endast en enda FBX-fil med alla animationerna existerat, då FBX stöder flera klipp. 

Anledningen till att den nuvarande lösningen är på grund av att Maya 2009 har alla animationer på 

en och samma tidslinje, så när det exporteras till FBX kommer exporteringsprogrammet att tolka 

det som en enda lång animation. Eftersom man fortfarande kan jobba med alla animationer på 

samma tidslinje, och sedan bara exportera bitar av den till olika FBX-filer ses detta dock inte som 

ett så stort problem. En annan sak med animationerna, är att modellen måste trianguleras i Maya 

innan den exporteras till FBX. Detta skulle ha kunnat lösas genom att helt enkelt manuellt kolla om 

en polygon har fler än tre hörn, och i så fall själva dela upp den i trianglar. Sådan funktionalitet 

existerar dock redan i Maya och kräver endast en enda knapptryckning.

En nackdel med att lägga till shader-information på sättet som står beskrivet i rapporten, är att den 

som lägger till shadern i Maya måste veta exakt vilken information som Nebula behöver.

4.2 FBX SDK

Slutligen ska kommenteras lite om FBX SDK:n. Klassreferensen och exemplen underlättade 

extremt mycket och tack vare dessa kunde man snabbt förstå hur den nödvändiga informationen ska 

hämtas ut ur filerna. Autodesk har också ett forum (Area :: Discussions.) med en bra sökfunktion 

för att lätt kunna hitta inlägg från folk med liknande problem. Dessutom kunde skapandet av FBX-

filen snabbt strykas som ett potentiellt fel, då det följde med en program till SDK:n där man kan 

ladda in sina FBX-filer och se hur de ritas ut.

Dock så stöttes en del problem på med SDK:n. När man läser koden och referensen får man ofta 

intrycket av att det finns flera sätt att göra saker, men sedan visar det sig att det bara är ett av dem 

som verkligen fungerar. Detta verkar vara på grund av att FBX-formatet hela tiden uppdateras, till 
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exempel så har de nyligen gjort om hur animationsinformation sparas. Det gamla sättet finns då 

också kvar för att filerna fortfarande ska vara bakåtkompatibla till gamla applikationer. Det hela gör 

det frustrerande att kunna lista ut hur man ska hämta informationen man behöver genom att bara 

läsa i koden, exemplen blir nästan nödvändiga för att komma igång. Och skulle man vilja göra 

något som inte står skrivet i något av exemplen så blir det genast ännu lite svårare. Samtidigt är det 

väldigt bra att de hela tiden försöker göra SDK:n mer och mer användarvänligt och lättförståeligt, 

och uppdateringarna var ju faktiskt en av anledningarna till att FBX användes över COLLADA.
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Tack

Under arbetet så har jag jobbat i en grupp av personer som alla jobbat på Nebula 3, men med olika 

arbetsuppgifter. Jag skulle vilja ge ett speciellt tack till min kollega, Johan Forsell, som jag arbetat 

tillsammans med under praktiskt taget hela projektet och som varit en utmärkt arbetskamrat. Jag 

skulle också vilja tacka min handledare, Johannes Hirche, som jag har haft stor hjälp av under detta 

arbete. 
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