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Sammanfattning	  

Rapporten	  berör	  metoder	  för	  realistisk	  texturering.	  Det	  vill	  säga	  texturering	  som	  avser	  
efterlika	  verkliga	  objekt	  och	  inte	  stiliserade	  texturer.	  De	  textureringsmetoder	  som	  
undersökts	  är:	  procedurell	  texturering,	  tiling,	  projicering,	  texturering	  i	  ett	  
bildbehandlingsprogram	  och	  texturering	  i	  3D.	  Examensarbetet	  är	  utfört	  hos	  Gimmick	  
VfX,	  beläget	  i	  Köpenhamn,	  Danmark.	  Resultaten	  visar	  på	  att	  texturering	  med	  
bildbehandlingsprogram	  och	  med	  3D	  program	  är	  mest	  effektiva,	  ger	  bäst	  resultat	  och	  
mest	  kontroll.	  Texturering	  i	  ett	  bildbehandlingsprogram	  är	  den	  mest	  använda	  metoden.	  
Även	  tiling	  och	  projicering	  kan	  vara	  användbara	  och	  används	  relativt	  ofta.	  Procedurell	  
texturering	  används	  nästan	  inte	  och	  ger	  sällan	  realistiska	  resultat.	  

	  

Abstract	  

This	  report	  covers	  methods	  for	  realistic	  texturing.	  The	  methods	  tested	  in	  the	  report	  are:	  
Procedural	  texturing,	  tiling,	  projection,	  texturing	  using	  a	  2D	  application	  and	  exturing	  
using	  a	  3D	  application.	  The	  tests	  were	  condcuted	  at	  Gimmick	  VFX,	  Copenhagen,	  
Denmark.	  The	  results	  show	  that	  texturing	  with	  a	  2D	  or	  a	  3D	  application	  work	  best	  for	  
relaism.	  It	  also	  saves	  time	  and	  gives	  the	  user	  the	  most	  control.	  Texturing	  with	  a	  2D	  
application	  is	  the	  method	  most	  used.	  Tiling	  and	  projection	  also	  work	  well	  and	  are	  used.	  
Procedural	  texturing	  however	  is	  not	  used	  very	  often	  and	  seldom	  gives	  realistic	  results.	  	  
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Förord	  

	  

Mitt	  examensarbete	  är	  en	  fördjupning	  inom	  texturerings	  tekniker	  för	  film	  och	  reklam	  
produktion.	  Det	  vill	  säga	  för	  sådan	  produktion	  som	  kräver	  hög	  kvalitet	  och	  realism.	  
Examensarbetet	  är	  resultatet	  av	  mina	  år	  som	  datorgrafikstuderande	  vid	  Luleå	  Tekniska	  
Universitet	  och	  mina	  två	  månader	  hos	  Gimmick	  VFX.	  Jag	  har	  medverkat	  i	  produktionen	  
av	  två	  olika	  reklamfilmer	  för	  Lego	  och	  det	  jag	  främst	  har	  sysslat	  med	  modellering	  och	  
texturering.	  

Gimmick	  VFX	  är	  ett	  Köpenhamnsbaserat	  företag	  som	  främst	  sysslar	  med	  specialeffekter	  
och	  3d	  material	  för	  reklamfilm.	  Min	  handledare	  har	  varit	  Lars	  H.	  Sørensen,	  VFX	  ansvarig	  
på	  Gimmick	  VFX.	  Min	  examensarbetsperiod	  har	  varit	  lärorik	  och	  rolig.	  Jag	  har	  dessutom	  
fått	  stort	  stöd	  från	  flera	  ur	  företagets	  personal	  och	  god	  vägledning	  och	  hjälp	  inför	  
uppgifter.	  
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1.	  Introduktion	  

	  

1.1	  Frågeställning	  

Vilka	  tekniker	  används	  idag	  inom	  VFX	  branschen	  för	  att	  skapa	  realistisk	  texturering?	  
används	  vissa	  tekniker	  mer	  än	  andra	  och	  i	  så	  fall	  varför?	  Vilken	  mjukvara	  finns?	  För	  och	  
nackdelar	  med	  olika	  tekniker?	  

	  

1.2	  Bakgrund	  

När	  Gimmick	  tog	  emot	  mig	  som	  examensarbetare	  kändes	  valet	  av	  ämne	  självklart.	  Sedan	  
jag	  påbörjade	  mina	  studier	  i	  datorgrafik	  vid	  Luleås	  Tekniska	  Högskola	  har	  jag	  
intresserat	  mig	  för	  texturering.	  Inom	  film	  och	  reklambranshen	  har	  det	  blivit	  allt	  
vanligare	  med	  specialeffekter	  och	  effekterna	  ska	  ofta	  vara	  så	  realistiska	  som	  möjligt.	  
Texturering	  är	  ett	  mycket	  viktigt	  steg	  i	  produktionen	  av	  CG	  material	  till	  film	  och	  reklam	  
eftersom	  det	  är	  texturen	  som	  ger	  färg	  och	  mönster	  till	  det	  vi	  ser.	  	  
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1.3	  Syfte	  

Syftet	  med	  uppsatsen	  är	  att	  undersöka	  olika	  tekniker	  för	  att	  uppnå	  så	  realistisk	  
texturering	  för	  film	  och	  reklam	  som	  möjligt.	  Att	  förstå	  tekniken	  och	  tankesättet	  bakom	  
högkvalitativ	  texturering.	  Arbetet	  handlar	  om	  texturering	  i	  av	  3D	  objekt	  och	  eftersom	  
det	  är	  Autodesk	  Maya	  jag	  jobbat	  i	  och	  haft	  tillgång	  till,	  är	  alla	  tester	  utförda	  i	  Maya.	  	  

1.4	  Avgränsning	  

I	  rapporten	  avhandlas	  texturering	  som	  avser	  att	  efterlikna	  utseendet	  på	  verkliga	  objekt,	  
det	  handlar	  alltså	  inte	  om	  stiliserade	  texturer.	  Syftet	  är	  inte	  att	  rendera	  ut	  
hyperrealistiska	  objekt	  eftersom	  fokus	  inte	  ligger	  på	  ljussättning	  eller	  rendering.	  
Rapporten	  avhandlar	  inte	  heller	  de	  textureringsmetoder	  som	  används	  inom	  
Compositing	  (dvs	  projicering,	  kloning	  och	  andra	  texturrelaterade	  metoder	  som	  används	  
i	  compositing	  program	  så	  som	  Nuke).	  

	  

1.5	  Om	  Gimmick	  VFX	  

Gimmick	  är	  ett	  VFX	  företag	  baserat	  i	  Fredrikesberg,	  Köpenhamn.	  De	  jobbar	  med	  
datorgenererad	  grafik	  för	  reklamproduktion	  och	  en	  av	  deras	  viktigaste	  kunder	  är	  Lego.	  
Arbetet	  består	  till	  stor	  del	  av	  att	  skapa	  material	  som	  kan	  matchas	  in	  i	  filmat	  material.	  
Studion	  har	  någonstans	  mellan	  13-‐15	  anställda,	  det	  har	  skiftat	  lite	  fram	  och	  tillbaka	  
under	  min	  tid	  där.	  Projekten	  pågår	  generellt	  under	  två	  månaders	  tid,	  men	  även	  detta	  
varierar	  från	  jobb	  till	  jobb.	  Företaget	  har	  en	  administrativ	  avdelning,	  en	  klippare,	  en	  3D	  
avdelning	  och	  en	  avdelning	  för	  komposition.	  De	  flesta	  på	  3D	  avdelningen	  är	  generalister,	  
men	  många	  har	  ett	  eller	  två	  områden	  som	  de	  tycker	  bäst	  om	  eller	  är	  bäst	  på.	  	  
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2.	  Ordlista	  

	  

	  

Mesh-‐	  ett	  objekt	  skapat	  av	  polygoner	  i	  ett	  3D	  program	  .	  

	  

Shader-‐	  en	  matematisk	  algoritm	  som	  beskriver	  hur	  ljuset	  interagerar	  med	  en	  yta.	  

	  

Texture	  mapping	  -‐	  den	  process	  där	  man	  applicerar	  en	  2D	  bild	  på	  ett	  3D	  object.	  

	  

Specular	  map	  –	  textur	  fil	  som	  används	  för	  att	  kontrollera	  hur	  ljuset	  studsar	  på	  en	  yta.	  

	  

Uv-mapp-‐	  en	  process	  där	  man	  fläker	  ut	  och	  plattar	  till	  en	  mesh	  för	  att	  skapa	  en	  2D	  
representation	  av	  objektet.	  

	  

Rendering-‐	  den	  process	  datorn	  använder	  sig	  av	  för	  att	  omvandla	  en	  3D	  scen	  till	  en	  eller	  
flera	  2D	  bilder.	  

	  

CG-‐	  Computer	  Graphics,	  dvs	  datorgrafik	  

	  

Mental	  Ray-‐	  en	  typ	  av	  renderare	  som	  använder	  sig	  av	  raytracing	  

	  

V-ray-‐	  typ	  av	  renderare	  som	  använder	  sig	  av	  raytracing	  
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3.	  Teoretisk	  bakgrund	  

	  

3.1	  Modellering/	  Skulptering	  

Modellering	  är	  den	  process	  som	  används	  för	  att	  konstruera	  tredimensionella	  ytor	  med	  
hjälp	  av	  olika	  typer	  av	  datorprogram.	  Några	  exempel	  på	  sådana	  är	  Autodesk	  Maya,	  3D	  
StudioMax,	  Blender	  och	  Cinmea	  4D.	  Begreppet	  modellering	  innebär	  en	  rad	  av	  
tillvägagångssätt	  och	  metoder,	  där	  polygonmodellering	  är	  den	  vanligaste.	  Andra	  vanliga	  
tekniker	  är	  subdiv-‐modellering	  och	  NURBS-‐modellering.	  	  Skulptering	  kan	  vara	  ett	  viktigt	  
verktyg	  för	  att	  baka	  detaljerade	  texturmappar.	  (http://download.autodesk.com)	  

	  

3.1.1	  Polygonmodellering	  

En	  polygon	  är	  en	  flerhörnad	  yta	  bestående	  av	  edges	  och	  vertices.	  Två	  vertices	  utgör	  en	  
edge,	  dvs	  en	  rak	  kant.	  Tre	  eller	  fler	  edges	  bildar	  tillsammans	  en	  polygon.	  Polygoner	  
består	  av	  minst	  tre	  vertices	  och	  tre	  edges.	  (http://download.autodesk.com)	  

En	  fyrkantig	  yta	  kallas	  för	  en	  quad	  och	  är	  den	  vanligaste	  ytan	  vid	  polygonmodellering.	  
Man	  brukar	  kalla	  ytan	  på	  en	  polygon	  för	  ett	  face.	  Med	  polygoner	  kan	  man	  skapa	  vad	  som	  
helst.	  Men	  ju	  rundare	  och	  mjukare	  det	  objekt	  du	  vill	  skapa,	  ju	  fler	  polygoner	  krävs	  
efterson	  en	  edge	  alltid	  är	  rak.	  (Autodesk	  maya	  Press)	  

3.1.2	  Skulptering	  

Skulptering	  är	  en	  metod	  för	  att,	  med	  hjälp	  av	  olika	  program,	  modifiera	  modellen	  som	  om	  
den	  var	  gjord	  av	  lera.	  Skulptering	  tillåter	  användaren	  att	  skapa	  mer	  detaljerade	  och	  
organiska	  modeller	  än	  med	  andra	  modelleringsprogram.	  Skulptering	  är	  ett	  viktigt	  
verktyg	  för	  realistiska	  texturer.	  Många	  skulpteringsverktyg	  låter	  användaren	  baka	  ut	  
normal	  maps	  och	  displacement	  maps.	  (Autodesk,	  Mudbox).	  

	  

3.2	  Shading	  	  

En	  shader	  är	  en	  matematisk	  algoritm	  som	  räknar	  ut	  hur	  ljuset	  interagerar	  med	  en	  yta.	  
Den	  talar	  om	  hur	  ytan	  ser	  ut	  när	  den	  renderas	  och	  vilka	  kvalitéer	  den	  har.	  En	  yta	  kan	  ha	  
en	  rad	  olika	  egenskaper,	  den	  kan	  vara	  slät,	  knagglig,	  blank	  eller	  matt.	  Varje	  shader	  i	  
Maya	  har	  olika	  egenskaper	  och	  attribut.	  De	  vanligaste	  är	  Lambert,	  Phong	  och	  Blinn.	  	  

Det	  är	  med	  hjälp	  av	  en	  shader	  som	  texturer	  kan	  läggas	  på	  ett	  objekt.	  Olika	  texturer	  går	  
att	  mappa	  till	  olika	  shader	  attribut,	  för	  att	  bättre	  kontrollera	  ytans	  utseende	  (Lee	  Lanier,	  
2008).	  
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3.3	  Texturering	  

	  

Shading	  och	  texturering	  går	  hand	  i	  hand.	  En	  textur	  är	  en	  tvådimensionell	  bild.	  Det	  kan	  
vara	  ett	  foto	  eller	  en	  målad	  bild	  som	  man	  mappar,	  d.v.s.	  lägger,	  på	  ett	  tredimensionellt	  
objekt.	  Vanligtvis	  används	  ett	  fotografi	  eller	  så	  görs	  en	  textur	  med	  hjälp	  av	  ett	  
bildbehandlingsprogram(Lee	  Lanier,	  2008).	  Exempel	  på	  bildbehandlingsprogram	  är	  
Adobe	  Photoshop,	  Adobe	  Illustrator,	  Corel	  Painter	  och	  Gimp.	  Det	  finns	  dessutom	  allt	  fler	  
program	  där	  man	  kan	  texturera	  i	  3D-‐space.	  Exempel	  på	  sådana	  är	  Mari,	  BodyPaint,	  
Mudbox	  och	  ZBrush.	  	  

3.3.1	  Uv-mapp	  

Att	  mappa	  en	  textur	  på	  ett	  objekt	  kan	  liknas	  vid	  att	  ta	  en	  fyrkantig	  gummibit	  och	  klä	  ett	  
objekt	  i	  det.	  Detta	  görs	  genom	  att	  först	  skapa	  en	  UV-‐map.	  UV-‐mappen	  är	  en	  uppklippt	  
och	  utplattad	  representation	  av	  ett	  3D	  objekt.	  Varje	  vertice	  tilldelas	  en	  ny	  koordinat	  i	  2D	  
space.	  Om	  objektet	  inte	  har	  en	  välgjord	  UV-‐map	  kan	  texturen	  pressas	  ihop	  eller	  sträckas	  
ut	  på	  oönskat	  vis.	  (Lee	  Lanier,	  2008)	  Uv-‐mappen	  kan	  också	  orsaka	  fula	  skarvar	  där	  
texturen	  börjar	  och	  tar	  slut.	  För	  att	  undvika	  skarvar	  kan	  man	  försöka	  uv-‐mappa	  på	  ett	  
sådant	  vis	  att	  skarvarna	  är	  gömda,	  detta	  kan	  dock	  ofta	  vara	  svårt	  att	  åstadkomma	  om	  
man	  dessutom	  måste	  dela	  upp	  meshen	  i	  flera	  delar	  för	  att	  undvika	  utsträckta	  texturer.	  
Det	  finns	  lösningar	  på	  problemen	  i	  flera	  program	  där	  man	  kan	  texturera	  rakt	  ovanpå	  sin	  
modell.	  I	  ett	  tredimensionellt	  textureringsprogram	  är	  det	  ofta	  möjligt	  att	  måla	  över	  
skarvar	  rakt	  på	  modellen	  eller	  att	  texturera	  hela	  modellen	  från	  början	  till	  slut	  (The	  
Foundry,	  Mari,	  2009).	  

Bild	  3.1	  

3.3.2	  Bump	  och	  Displacement	  

Bump-‐och	  displacement	  maps	  är	  metoder	  för	  att	  förändra	  utseendet	  på	  en	  mesh.	  Bump	  
maps	  används	  för	  att	  simulera	  former	  och	  ojämnheter	  i	  en	  mesh	  utan	  att	  ändra	  på	  själva	  
geometrin.	  Mappen	  förändrar	  hur	  ljuset	  studsar	  och	  ger	  därför	  illusionen	  att	  en	  slät	  yta	  
är	  knagglig,	  full	  av	  hål	  mm.	  En	  vanlig	  typ	  av	  bump	  mapping	  är	  att	  man	  lägger	  en	  svartvit	  
bild	  på	  attributet	  bump	  mapping.	  Vitt	  sticker	  ut	  och	  svart	  skapar	  djup(Lee	  Lanier,	  2008).	  
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En	  normal-‐map	  är	  en	  annan	  typ	  av	  bump-‐map	  som	  också	  simulerar	  mönster	  eller	  
ojämnheter	  i	  en	  mesh	  utan	  att	  ändra	  på	  geometrin.	  	  En	  normal	  map	  är	  en	  RGB	  bild	  där	  
RGB	  värdena	  korrelerar	  till	  X,	  Y	  och	  Z	  koordinater.	  Normal	  mapping	  är	  en	  bra	  metod	  för	  
att	  få	  fram	  detaljrika	  förändringar	  i	  en	  lågpolymodell.	  

Displacement	  maps	  är	  ett	  verktyg	  för	  att	  förändra	  geometrin	  på	  ett	  3D	  objekt.	  Precis	  
som	  en	  bump	  map	  är	  det	  en	  svartvit	  bild.	  En	  displacement	  mapp	  förändrar	  geometrin	  
genom	  att	  subdivida	  lågpolymodellen.	  Den	  tar	  därför	  mer	  kraft	  än	  de	  ovanstående	  
metoderna,	  men	  den	  ger	  också	  mer	  detaljrika	  och	  realistiska	  resultat.	  För	  att	  skapa	  
ytterligare	  detaljer	  går	  det	  att	  kombinera	  en	  normal	  map	  eller	  en	  bump	  map	  med	  en	  
displacement-‐map	  (Lee	  Lanier,	  2008).	  

	  

3.4	  Textureringsmetoder	  

	  

3.4.1	  Texturering	  i	  ett	  bildbehandlingsprogram	  

Ett	  effektivt	  sätt	  att	  måla	  texturer	  på	  är	  att	  skapa	  ett	  PSD-‐network.	  Ett	  PSD	  Network	  är	  
en	  direkt	  koppling	  mellan	  shadern	  och	  en	  texturfil	  i	  Photoshop.	  Kopplingen	  kan	  göras	  
med	  flera	  av	  attributen	  i	  shadern.	  I	  Photoshop	  organiseras	  de	  valda	  attributen	  i	  olika	  
lagergrupper.	  På	  det	  här	  sättet	  kan	  man	  arbeta	  med	  flera	  texturmappar	  samtidigt.	  Varje	  
gång	  det	  görs	  en	  ändring	  i	  Photoshop	  filen	  och	  sparar	  så	  kan	  man	  enkelt	  uppdatera	  
nätverket	  och	  se	  hur	  texturen	  ser	  ut	  på	  objektet	  (http://download.autodesk.com).	  

Ett	  UV	  snapshot	  är	  en	  bild	  på	  UV-‐mappen	  som	  används	  för	  att	  lättare	  se	  hur	  texturerna	  
bör	  målas	  i	  Photoshop	  för	  att	  de	  ska	  synas	  på	  modllen.	  Med	  den	  här	  metoden	  saknar	  
man	  kopplingen	  mellan	  Photoshop	  och	  shadern	  i	  Maya.	  Istället	  måste	  man	  lägga	  textur	  
mappen	  på	  shadern	  för	  hand.	  En	  map	  på	  color,	  en	  på	  bump	  o.s.v.	  
(www.digitaltutors.com).	  

	  

3.4.2	  Tiling	  

Tiling	  är	  namnet	  på	  en	  vanlig	  textureringsmetod.	  Metoden	  innebär	  att	  en	  2D	  textur	  
mappas	  på	  ett	  objekt	  och	  upprepats	  valfritt	  antal	  gånger	  över	  ytan.	  	  Metoden	  är	  vanlig	  
inom	  spelgrafiken	  och	  används	  ofta	  för	  att	  texturera	  stora	  markytor.	  En	  sådan	  textur	  bör	  
vara	  gjord	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  det	  går	  att	  upprepa	  den	  utan	  att	  det	  blir	  synliga	  sömmar.	  
Kanterna	  ska	  matcha	  varandra	  så	  att	  när	  de	  läggs	  på	  rad	  syns	  det	  inte	  att	  samma	  bild	  
upprepas	  om	  och	  om	  igen.	  Metoden	  innebär	  upprepning	  av	  de	  mönster	  som	  går	  att	  
återfinna	  i	  texturen	  och	  det	  är	  därför	  viktigt	  att	  texturen	  saknar	  alltför	  iögonfallande	  
mönster	  (www.digitaltutors.com).	  

	  

3.4.3	  Texturera	  i	  3D	  space	  

Ett	  alternativ	  till	  texturering	  i	  ett	  2D	  program	  är	  att	  texturera	  i	  ett	  3D	  program	  som	  
exempelvis	  Mudbox	  eller	  Mari.	  Mari	  är	  ett	  relativt	  nytt	  program	  som	  är	  utvecklad	  av	  The	  
Foundry	  specifikt	  i	  syfte	  att	  texturera	  objekt	  i	  3D	  space.	  I	  programmet	  appliceras	  en	  
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shader	  på	  det	  importerade	  objektet.	  En	  shader	  kan	  ha	  flera	  channels.	  En	  channel	  
fungerar	  ungefär	  som	  ett	  lager	  i	  Photoshop	  och	  de	  går	  att	  blanda	  med	  hjälp	  av	  
inställningar	  på	  shadern.	  I	  Mari	  projicerar	  man	  färg	  och	  texturer	  på	  objektet.	  När	  man	  är	  
nöjd	  med	  en	  textur	  exporterar	  man	  ut	  en	  channel	  i	  taget	  (The	  Foundry,	  Mari,	  2009).	  

Med	  Mudbox,	  Z-‐brush	  och	  BodyPaint	  3D	  är	  principen	  densamma,	  men	  programmen	  
fungerar	  olika	  väl	  och	  varierar	  i	  användarvänlighet.	  BodyPaint	  3D	  använder	  sig	  av	  lager,	  
men	  en	  Normal	  map	  går	  inte	  att	  lägga	  på	  som	  en	  bump.	  De	  olika	  lagren	  går	  inte	  heller	  att	  
exportera	  separat.	  

	  

3.4.4	  Projicering	  

Projicering	  är	  ytterligare	  ett	  sätt	  att	  texturera	  i	  Maya	  eller	  Nuke.	  Tekniken	  går	  ut	  på	  att	  
en	  textur	  projiceras	  på	  ett	  objekt	  ungefär	  som	  en	  projektor	  projicerar	  bilder	  på	  en	  
projektorduk.	  Mari	  bygger	  på	  den	  här	  metoden,	  men	  i	  Mari	  ”klistras”	  de	  projicerade	  
texturerna	  fast	  vid	  objektets	  yta	  för	  att	  texturen	  inte	  ska	  flytta	  på	  sig	  (Lee	  Lanier,	  2008).	  

Projicering	  används	  mycket	  inom	  filmproduktion	  eftersom	  det	  med	  foton	  eller	  filmat	  
material	  går	  att	  texturera	  tredimensionella	  element.	  Metoden	  används	  dock	  även	  inom	  
spel	  och	  animerade	  filmer.	  

	  

3.4.5	  Texturing	  med	  Mayas	  2D-	  och	  3D	  texturer	  

Det	  finns	  i	  maya	  en	  rad	  färdiga	  2D	  och	  3D	  texturer	  med	  en	  rad	  inställningar.	  Dessa	  är	  
indelade	  i	  ett	  flertal	  kategorier;	  cloth,	  perlin	  noise,	  bitmap,	  ramp,	  water	  och	  square.	  (Lee	  
Lanier,	  2008).	  Alla	  texturerna,	  förutom	  bitmaps,	  är	  genererade	  procedurellt.	  Det	  innebär	  
att	  Maya	  skapar	  dessa	  texturer	  med	  hjälp	  av	  matematiska	  algoritmer.	  Rent	  praktiskt	  kan	  
procedurella	  texturer	  vara	  användbara	  för	  att	  texturera	  stora	  ytor(A. Materka, 1998).	  
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3.5	  Ljussättning	  &	  rendering	  

	  

3.5.1	  Ljussättning	  

Ljussättningen	  inom	  tredimensionell	  grafik	  är	  komplicerad	  och	  det	  är	  svårt	  att	  få	  till	  
autentiskt	  realistiskt	  ljus.	  Det	  beror	  troligtvis	  på	  att	  ljuset	  studsar	  runt	  flera	  gånger	  i	  
verkligheten	  och	  bildar	  ett	  indirekt	  ljus	  som	  kan	  vara	  svårt	  att	  efterlikna.	  Indirekt	  ljus	  
går	  att	  simulera	  med	  en	  lightdome	  eller/och	  strategiskt	  placerade	  lampor.	  Nackdelen	  
med	  den	  typen	  av	  teknik	  är	  att	  den	  kan	  bli	  väldigt	  tidskrävande	  i	  renderingsstadiet	  och	  
det	  finns	  andra	  metoder	  att	  tillämpa	  	  

Global	  illumination	  och	  Final	  Gather	  är	  två	  exempel	  på	  sådana	  metoder.	  De	  går	  att	  finna	  
under	  Indirect	  Lighting	  i	  inställningarna	  för	  Mental	  Ray.	  Global	  Illumination	  är	  
egentligen	  ett	  samlingsnamn	  för	  flera	  algoritmer	  som	  används	  för	  att	  räkna	  ut	  hur	  
lamporna	  i	  en	  scen	  kastar	  sina	  ljus.	  Final	  Gather	  ger	  användaren	  möjligheten	  att	  ställa	  in	  
hur	  många	  gånger	  ljuset	  i	  en	  scen	  ska	  studsa.	  	  

Image-‐based	  Lighting,	  är	  en	  metod	  där	  en	  HDR-‐bild	  eller	  en	  LDR-‐bild	  används	  för	  att	  
simulera	  ljuset	  i	  en	  scen.	  Den	  här	  typen	  av	  ljussättning	  kräver	  Global	  Illumination	  eller	  
final	  Gather	  och	  är	  användbar	  för	  att	  skapa	  realistiskt	  ljus	  i	  utomhusscener.	  	  

HDR	  står	  för	  High	  Dynamic	  Range	  och	  är	  bilder	  med	  en	  mycket	  hög	  intensitetsomfång.	  
Detta	  går	  att	  åstadkomma	  genom	  att	  ta	  flera	  bilder	  av	  samma	  scen,	  men	  med	  olika	  
exponering	  och	  sedan	  lägga	  ihop	  dem	  till	  en	  enda	  bild.	  HDR	  bilder	  kan	  vara	  bra	  att	  
använda	  för	  att	  skapa	  realistiskljussättning	  och	  realisitiska	  reflektioner	  i	  blanka	  objekt	  
(Lee	  Lanier,	  2008).	  

	  

3.5.2	  Rendering	  

När	  datorn	  renderar	  skapas	  en	  tvådimensionell	  bild	  utifrån	  informationen	  i	  den	  
tredimensionella	  scenen.	  Detta	  görs	  med	  en	  renderare.	  Det	  finns	  flera	  olika	  renderare,	  
mentalray,	  V-‐ray	  och	  Renderman	  är	  några.	  Mentalray	  finns	  som	  ett	  färdigt	  plug-‐in	  i	  
maya	  och	  är	  en	  s.k.	  Raytracer.	  Renderman	  använder	  REYES-‐algoritmen	  och	  V-‐ray	  är	  
även	  den	  en	  Raytracer	  (www.spot3d.com).	  
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4.	  Produktion	  på	  Gimmick	  VFX	  

	  

Gimmick	  sysslar	  främst	  med	  reklam	  film	  och	  deras	  största	  och	  viktigaste	  kund	  är	  Lego,	  
men	  de	  har	  även	  gjort	  jobb	  för	  Carlsberg,	  IKEA	  och	  Pepsi.	  De	  gör	  också	  effekter	  till	  
musikvideos	  och	  spelfilmer.	  

Projekten	  på	  gimmick	  varierar	  och	  beror	  mycket	  på	  kunden.	  Jag	  har	  enbart	  suttit	  på	  
Lego	  projekt	  och	  därför	  har	  jag	  valt	  att	  ta	  upp	  företagets	  produktionsprocess	  så	  som	  den	  
ser	  ut	  inför	  ett	  lego	  projekt.	  Flera	  andra	  projekt	  ser	  ungefär	  lika	  dana	  ut,	  men	  inte	  alltid.	  

Det	  börjar	  med	  att	  man	  håller	  möte	  med	  en	  potentiell	  kund	  i	  en	  av	  Gimmicks	  
konferensrum.	  Om	  samtalet	  går	  bra	  bestämmer	  sig	  företaget	  för	  att	  göra	  en	  estimation	  
av	  mängden	  arbete	  och	  vad	  som	  kommer	  att	  krävas	  av	  företaget	  och	  de	  anställde	  och	  
hur	  lång	  tid	  det	  troligtvis	  kommer	  att	  ta.	  Detta	  görs	  av	  en	  eller	  flera	  på	  företaget.	  Det	  
beror	  på	  lite	  vad	  arbetet	  innehåller.	  

När	  estimationen	  är	  klar	  skickar	  man	  en	  tidsplan	  till	  kunden	  som	  sedan	  godkänner	  
planen	  eller	  inte.	  Om	  tidsplanen	  gått	  igenom	  tas	  jobbet	  upp	  på	  måndagsmötet	  eller	  så	  
hålls	  ett	  extra	  möte	  för	  att	  avgöra	  vem	  som	  är	  ansvarig,	  vem	  som	  ska	  göra	  vad	  och	  hur.	  

Gimmick	  ägs	  av	  tre	  personer	  och	  de	  fungerar	  oftast	  som	  co-‐ordinators,	  under	  dem	  finns	  
projektledarna,	  vem	  som	  är	  projektledare	  för	  vad	  varierar	  eftersom	  Gimmick	  är	  en	  liten	  
studio.	  Projektledarna	  delar	  ut	  arbetet	  mellan	  CG	  och	  Kompositionsfolket	  som	  hela	  tiden	  
kommunicerar	  med	  projektledaren.	  	  

De	  flesta	  på	  gimmick	  är	  generalister,	  men	  arbetsstyrkan	  är	  uppdelad	  i	  3D	  och	  Komp.	  
Vissa	  i	  arbetsstyrkan	  är	  bättre	  på	  saker	  än	  andra	  och	  därför	  delas	  uppgifterna	  ofta	  ut	  till	  
den	  som	  kan	  tänkas	  göra	  arbetet	  bäst	  såvida	  den	  personen	  inte	  redan	  är	  väldigt	  
upptagen.	  	  

	  

4.1	  Pipeline	  

	  

4.1.1	  Filstrukturen	  

Projekten	  är	  uppdelade	  på	  tre	  servrar:	  K,	  I	  och	  R.	  Projekt	  information,	  referensbilder,	  
filmat	  material,	  material	  från	  andra	  medverkande	  studios,	  inkommande	  modeller,	  
scener	  och	  texturer,	  storyboards	  mm	  läggs	  på	  en	  K.	  	  

Arbetsfilerna	  läggs	  på	  I.	  Alla	  final	  renders	  körs	  ut	  på	  R	  tillsammans	  med	  alla	  pass	  som	  
kompen	  behöver.	  

Precis	  som	  CG	  avdelningen	  så	  jobbar	  komparna	  mot	  server	  I	  och	  sparar	  ut	  färdiga	  
renderingar	  på	  R.	  
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I(arbetsfiler):	  
Projekt	  
	  	  	  	  	  Gimmick	  VFX	  
	   Ref	  
	   	   Maya	  2011	  
	   	   	   projektnamn	  
	   	   Mudbox	  
	   	   Nuke	  
	  
R(rendering):	  
	  	  	  	  	  Projektnamn	  
	   Renders	  
K(Kunden):	  
	  	  	  	  Projektnamn	  
	   Ref	  
	   Gimmick	  VFX	  
	  

Under	  Maya	  2011	  på	  I	  servern	  ligger	  alla	  relevanta	  maya	  scener.	  Beroende	  på	  projektets	  
storlek	  delas	  även	  dessa	  in	  i	  nya	  mappar.	  Lego	  är	  ett	  bra	  exempel	  där	  varje	  karaktär	  och	  
varje	  produkt	  kan	  ha	  en	  eller	  flera	  maya	  scener.	  

	  Exempel:	  

ProjektnamnEldersElder01ScenesSC_1105_Elder01_gh_v01.ma	  (scen)	  

På	  gimmick	  sparar	  man	  med	  jämna	  mellanrum	  ut	  nya	  versioner	  av	  sin	  scen.	  De	  döps	  
därför	  till	  version	  ett,	  version	  två	  osv.	  Gh	  i	  mitt	  exempel	  står	  för	  mitt	  namn,	  när	  en	  
person	  arbetar	  på	  en	  scen	  och	  sparar	  ut	  en	  ny	  version	  skriver	  man	  alltid	  sina	  initialer	  
innan	  versionen	  för	  att	  nästa	  person	  ska	  veta	  vem	  som	  har	  gjort	  vad.	  

	   	   	   	  

4.1.2	  Programvara	  

Operativsystemet	  på	  gimmick	  är	  Windows	  och	  mjukvara	  som	  används	  flitigast	  är	  Maya,	  
Mudbox,	  Nuke,	  Photoshop	  och	  Illustrator.	  De	  flesta	  i	  arbetsstyrkan	  jobbar	  med	  dessa,	  
men	  inte	  alla.	  För	  de	  som	  inte	  lärt	  sig	  Maya	  finns	  även	  Softimage	  och	  3DStudioMax.	  

För	  texturering	  används	  främst	  Photoshop	  och	  Illustrator,	  men	  på	  senare	  tid	  har	  även	  
Mari	  inkluderats	  i	  Pipelinen.	  

	  

4.1.3	  Modellerna	  

I	  varje	  Lego	  projekt	  är	  alla	  Lego	  modeller	  i	  3D	  gjorda	  av	  Lego	  själva	  eller	  av	  en	  studio	  i	  
Indien.	  Modellerna	  skickas	  till	  Gimmick	  efter	  att	  de	  riggats	  animerats.	  Därför	  behövs	  
sällan	  någon	  skulptering	  eller	  modellering	  av	  Legos	  produkter	  från	  gimmicks	  håll.	  När	  
kunden	  vill	  ha	  något	  i	  modellerna	  korrigerat,	  eller	  om	  någonting	  saknas.	  Läggs	  det	  
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jobbet	  på	  Gimmick.	  Generellt	  står	  Gimmick	  för	  all	  CG	  environment.	  Modellerna	  sparas	  
och	  kan	  ibland	  återanvändas	  i	  andra	  reklamfilmer.	  Dock	  innehåller	  ofta	  reklamfilmerna	  
från	  lego	  en	  miljö	  gjord	  av	  scenografer	  eller	  attributmakare	  och	  vid	  sådana	  tillfällen	  
måste	  Cg	  miljön	  efterlikna	  den	  verkliga.	  

	  Till	  viss	  del	  återanvänds	  mycket	  i	  nya	  produktioner,	  men	  på	  studion	  görs	  det	  ofta	  om	  
sådant	  som	  man	  redan	  har	  gjort	  tidigare	  för	  att	  förbättra	  sig	  och	  komma	  på	  nya	  
lösningar.	  Sedan	  har	  man	  det	  sparade	  som	  backup	  utifall	  det	  nyproducerade	  inte	  håller	  
tillräckligt	  hög	  standard.	  	  Supervisor	  bibehåller	  ständigt	  kontakten	  med	  kunden	  för	  att	  
kunna	  visa	  hur	  arbetet	  fortskrider.	  

4.1.4	  Shading	  och	  Texturering	  

Textureringen	  på	  karaktärerna	  är	  ibland	  färdiga,	  men	  de	  måste	  oftast	  gammakorrigeras.	  
Annars	  görs	  de	  i	  illustrator	  och	  inte	  Photoshop	  eftersom	  illustrator	  ger	  renare	  och	  
rakare	  linjer.	  Mijön	  textureras	  i	  photoshop	  eller	  i	  en	  3D	  applikation	  så	  som	  Mudbox	  eller	  
Mari.	  Alla	  shaders	  är	  V-‐ray	  material	  och	  de	  flesta	  lego	  leksaker,	  så	  som	  bilar	  och	  annat	  
mekaniskt	  saknar	  ofta	  texturer.	  Istället	  fås	  de	  att	  se	  ut	  som	  legobitar	  med	  en	  shader.	  	  

	  

4.1.5	  Ljussättning	  och	  rendering	  

Ljussättning	  görs	  främst	  av	  en	  person	  på	  3D	  avdelningen	  och	  hon	  har	  också	  hand	  om	  
renderingar.	  För	  rendering	  används	  både	  V-‐Ray	  och	  MentalRay,	  men	  främst	  V-‐ray.	  
Renderingarna	  skickas	  till	  ett	  program	  som	  heter	  Royal	  Render.	  Royal	  Render	  är	  ett	  
program	  där	  alla	  företagets	  datorer	  finns	  registrerade.	  När	  man	  är	  färdig	  för	  rendering	  
kan	  man	  i	  maya	  välja:	  export	  to	  RR,	  vilket	  innebär	  att	  scenen	  och	  dess	  
renderingsinställningar	  skickas	  till	  Royal	  Render.	  Därifrån	  är	  det	  möjligt	  att	  tilldela	  
renderingsscenen	  x	  antal	  datorer.	  Royal	  Render	  kontrollerar	  helt	  enkelt	  renderfarmen.	  

När	  allt	  är	  färdig	  renderat	  skickas	  det	  vidare	  till	  kompen	  och	  slutligen	  till	  klippningen	  
som	  också	  sköts	  av	  gimmick.	  Vanligtvis	  tar	  produktionen	  två	  månader	  per	  film.	  
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5.	  Metod	  och	  genomförande	  

	  

För	  att	  lära	  mig	  hur	  man	  texturerar	  realistiskt	  har	  jag	  genomfört	  ett	  flertal	  egna	  
övningar	  oberoende	  av	  studion.	  	  Dessa	  är	  små	  eftersom	  jag	  fått	  tillfälla	  att	  arbeta	  mycket	  
med	  realistisk	  texturering	  på	  Gimmick.	  De	  övningar	  jag	  genomfört	  på	  Gimmick	  är	  därför	  
mer	  omfattande.	  Under	  min	  examensarbetstid	  har	  jag	  jobbat	  med	  Mentalray	  på	  mina	  
egna	  små	  tester	  och	  med	  V-‐Ray	  och	  Mentalray	  i	  Gimmicks	  lokaler.	  	  

	  

	  

5.1	  Praktiskt	  exempel	  1	  

Rampen	  i	  Maya,	  som	  är	  en	  tvådimensionell	  gradient,	  går	  exempelvis	  bra	  att	  använda	  för	  
att	  skapa	  skydomes,	  d.v.s.	  texturerade	  klot	  eller	  halvklot	  som	  ska	  representera	  himlen	  i	  
en	  utomhusscen.	  Metoden	  valdes	  då	  den	  är	  relativt	  vanlig	  och	  ger	  snabba,	  överskådliga	  
resultat.	  Syftet	  med	  övningen	  var	  att	  se	  hur	  realistisk	  himmel	  det	  gick	  att	  skapa	  med	  
rampen.	  I	  mina	  tester	  insåg	  jag	  ganska	  snabbt	  att	  om	  man	  vill	  ha	  en	  klarblå	  himmel,	  
fungerar	  rampen	  ganska	  bra	  (se	  nedan).	  Risken	  är	  att	  den	  ser	  för	  perfekt	  ut	  och	  därmed	  
blir	  den	  lite	  tråkig	  och	  inte	  helt	  realistisk.	  Jag	  har	  också	  lärt	  mig	  att	  det	  går	  att	  mappa	  
ytterligare	  ramper	  till	  rampens	  färgvärden	  och	  på	  så	  sätt	  skapa	  en	  solnedgång	  i	  ena	  
änden	  av	  skydomen.	  För	  en	  realistisk	  himmel	  är	  det	  i	  slutänden	  ändå	  att	  föredra	  att	  
använda	  ett	  foto.	  För	  en	  realistisk	  molnig	  himmel	  räcker	  inte	  ramper	  och	  andra	  2D	  

texturer	  i	  Maya.	  	  

Bild	  5.1	  en	  hemisfär	  med	  en	  ramp	  
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5.2	  Praktiskt	  exempel	  2	  

Cloud	  texturen	  i	  Maya	  är	  en	  3D	  textur	  och	  kan	  vara	  användbar	  för	  att	  skapa	  moln,	  men	  i	  
övingen	  har	  texturen	  använts	  för	  att	  texturera	  en	  planet.	  Metoden	  valdes	  då	  3D	  texturer	  
ger	  överskådliga	  resultat	  på	  kort	  tid.	  Det	  första	  som	  gjordes	  var	  skapandet	  av	  en	  sphere	  i	  
Maya.	  Den	  tilldelades	  en	  vanlig	  blinn	  shader.	  Reflektionsvärdet	  drogs	  ned	  till	  0	  eftersom	  
att	  en	  planet	  ute	  i	  rymden	  inte	  har	  skarpa	  reflektioner.	  Därefter	  öppnades	  hypershadern	  
och	  Cloud	  valdes	  bland	  3D-‐texturerna.	  Texturen	  lades	  på	  både	  Color	  och	  tIncandescence	  
attributen.	  Incandescense	  texturerades	  för	  att	  ge	  planeten	  mer	  ljus.	  

Bild	  5.2	  Planet	  texturerad	  med	  3D	  texturen	  cloud.	  
	  
Cloud	  har	  ett	  flertal	  egna	  attribut.	  Relevanta	  för	  övningen	  var;	  två	  Color	  attribut,	  
Amplitude,	  Contrast,	  Edge	  Thresh	  och	  Ratio.	  Amplitude	  kontrollerar	  styrkan	  på	  bruset	  i	  
texturen,	  Contrast	  kontrollerar	  kontrasten,	  Edge	  Thresh	  kontrollerar	  hur	  stor	  spridning	  
texturens	  kanter	  har	  över	  ytan	  och	  Ratio	  kontrollerar	  mängden	  brus.	  En	  mörkröd	  färg	  
valdes	  som	  grundfärg	  och	  en	  orange	  färg	  lades	  ovanpå.	  Contrast	  sattes	  på	  0.5,	  Amplitude	  
på	  1.0,	  Edge	  Thresh	  på	  0	  och	  Ratio	  på	  0.752.	  Processen	  upprepades	  på	  en	  ny	  cloud	  textur	  
som	  applicerades	  på	  Incandescence	  attributet	  och	  interactive	  placement	  användes	  för	  
att	  rotera	  den	  andra	  texturen	  ca	  90%.	  Det	  gjordes	  för	  att	  skapa	  lite	  mer	  variation	  i	  
texturen.	  Skillnaden	  mellan	  att	  endast	  texturera	  color	  attributet	  och	  att	  även	  texturera	  
incandescence	  attributet	  går	  att	  se	  i	  bilden	  ovan.	  	  
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5.3	  Realistisk	  plast	  

För	  att	  illustrera	  textureringsprocessen	  i	  ett	  bildbehandlingsprogram	  skulpterades	  en	  
bilnyckel	  med	  ett	  plast	  hölje.	  Målet	  med	  övningen	  var	  att	  återskapa	  texturerna	  och	  
materialen	  så	  realistisk	  som	  möjligt	  på	  ett	  par	  timmar.	  Övningen	  valdes	  eftersom	  
texturering	  i	  ett	  bildbehandlingsprogram	  är	  den	  vanligaste	  textureringsmetoden.	  Syftet	  
med	  övningen	  är	  att	  kontrollera	  hur	  effektiv	  metoden	  är	  för	  realistisk	  texturering.	  Först	  
studerades	  ytan	  på	  det	  verkliga	  objektet	  noga.	  Detta	  gjordes	  för	  att	  bättre	  förstå	  ytans	  
kvalitéer	  och	  därmed	  underlätta	  själva	  textureringsprocessen	  och	  för	  att	  bidra	  till	  en	  
trogen	  återgivning	  av	  materialet.	  Att	  påbörja	  en	  textureringsprocess	  utan	  att	  först	  
studera	  objektet	  leder	  ofta	  till	  slarvigare	  och	  mer	  onaturligt	  resultat.	  

Nyckeln	  hade	  ett	  svart	  plasthölje	  som	  skiftade	  i	  gult	  och	  grönt.	  Plast	  av	  den	  här	  typen	  
har	  en	  ojämn	  textur	  som	  påminner	  om	  texturen	  på	  ett	  tangentbord	  eller	  en	  fjärrkontroll.	  
Ytan	  är	  täckt	  av	  små	  knottriga	  utbuktningar	  i	  rundade	  former.	  Plasten	  på	  nyckeln	  var	  
också	  skadad	  på	  flera	  ställen.	  Märkena	  var	  små	  och	  lite	  fyrkantiga.	  

Bild	  5.3	  

Efter	  att	  ha	  skapat	  en	  simpel	  modell	  Uv-‐mappades	  modellen	  i	  UV	  Layout	  och	  ett	  UV	  
snapshot	  importerades	  in	  i	  Photoshop.	  Via	  en	  gratis	  hemsida	  kunde	  en	  svart	  plasttextur,	  
lik	  objektets	  yta,	  importeras	  till	  Photoshop.	  Då	  texturen	  var	  liten	  klonades	  den	  för	  att	  
uppnå	  en	  stor	  nog	  textur.	  Markeringarna	  ovanpå	  nyckeln	  målades	  till	  största	  delen	  för	  
hand	  med	  hjälp	  av	  referens	  bilder.	  I	  början	  låg	  texturen	  både	  på	  bump	  och	  på	  color	  
attributen,	  men	  efter	  första	  renderingen	  gick	  det	  att	  se	  att	  applicering	  på	  color	  
attrubutet	  var	  överflödigt.	  Texturen	  lades	  därför	  enbart	  som	  bump.	  För	  att	  få	  fram	  det	  
gula	  och	  gröna	  i	  plasten	  gjordes	  en	  specular-‐map	  med	  gröna	  och	  gula	  inslag.	  När	  
textureringen	  var	  avslutad	  sattes	  en	  simpel	  ljusrigg	  upp	  och	  bilderna	  renderades	  ut	  med	  
Final	  Gather	  i	  Mentalray.	  

Bild	  5.4	  
Materialet	  applicerat	  på	  en	  sfär.	  
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5.4	  Bergyta	  

Mari	  används	  relativt	  flitigt	  på	  Gimmick	  och	  är	  därför	  den	  3D	  applikation	  som	  använts	  
för	  texturering	  i	  den	  här	  övningen.	  Valet	  att	  texturera	  bergytan	  med	  en	  3D	  applikation	  
togs	  eftersom	  modellen	  var	  oerhört	  högupplöst.	  Den	  var	  dessutom	  utsträckt	  och	  ihop	  
tryckt	  på	  sådant	  vis	  att	  texturer	  skapade	  i	  photoshop	  hade	  blivit	  deformerade.	  I	  en	  3D	  
applikation	  spelar	  utseendet	  på	  Uv-‐mappen	  mindre	  roll.	  Berget	  skulle	  vara	  i	  närbild	  i	  ett	  
kort	  klipp.	  	  Kravet	  var	  att	  de	  bitar	  som	  var	  synliga	  i	  kameran	  skulle	  se	  ut	  som	  rekvisitan	  i	  
filmen.	  Svårigheten	  låg	  i	  att	  berget	  skulle	  synas	  i	  ett	  klipp	  och	  rekvisitan	  omedelbart	  i	  
nästa	  vilket	  ställde	  väldigt	  höga	  krav	  på	  kvaliteten	  och	  detaljerna	  i	  texturerna.	  

Det	  första	  som	  gjordes	  var	  antecknandet	  av	  detaljerna	  i	  formen	  på	  berget	  och	  i	  texturen.	  
Det	  fanns	  små	  rundade	  och	  ganska	  skarpa	  håligheter	  i	  ytan,	  kombinerade	  med	  mjuka	  
ojämnheter.	  Ytan	  hade	  också	  flera	  raka,	  men	  inte	  särskild	  djupa	  skåror	  utspridda	  över	  
hela	  ytan.	  Texturen	  var	  en	  melerad	  gröngrå	  färg	  med	  korniga	  detaljer.	  Rekvisitan	  var	  
troligtvis	  gjord	  av	  frigolit.	  	  

Bild	  5.5	  	  

Efter	  att	  ha	  analyserat	  ytan,	  i	  bilderna	  ovan,	  skulpterades	  bergytan	  fram	  med	  Mudbox.	  
En	  basemesh	  hade	  redan	  skapats.	  Eftersom	  det	  fanns	  mycket	  få	  och	  inga	  högupplösta	  
referensbilder	  blev	  det	  svårt	  att	  skapa	  stamps	  till	  detaljerna	  i	  skulpteringen.	  Istället	  
användes	  texturer	  som	  liknade	  rekvisitan	  eller	  som	  i	  kombination	  med	  varandra	  gick	  att	  
likna	  vid	  bergen	  i	  filmen.	  För	  att	  få	  fram	  detaljer	  nyttjades	  en	  svartvit	  skiktad	  stentextur.	  
Att	  använda	  den	  som	  en	  stamp	  fungerade	  utmärkt	  men	  skårorna	  och	  hålen	  gjordes	  för	  
hand	  då	  inga	  lämpliga	  texturer	  gick	  att	  finna.	  

Efter	  att	  ha	  fått	  skulpteringen	  godkänd	  bakades	  både	  en	  normal	  map	  och	  en	  
displacement	  map	  ut,	  displacement	  mappen	  var	  nödvändig	  eftersom	  berget	  skulle	  ligga	  
så	  nära	  kameran.	  Normalmappen	  var	  nog	  för	  detaljerna	  i	  ytan	  men	  inte	  för	  siluetten.	  	  

Därefter	  importerades	  lowpoly	  meshen	  in	  i	  Mari.	  Texturerna	  skapades	  i	  32-‐bit	  format	  
för	  att	  undvika	  gamma	  korrigering	  i	  Photoshop	  senare.	  Meshen	  gavs	  en	  ny	  shader	  i	  Mari.	  
En	  channel	  lades	  till	  för	  den	  matta	  texturen	  och	  en	  för	  normal	  mappen.	  För	  att	  se	  
modellen	  med	  normal	  mappen	  pålagd	  behöver	  man	  skapa	  en	  shader	  module	  på	  shadern.	  
Modulen	  kallas	  kort	  och	  gott	  för	  normal.	  När	  modeln	  är	  vald	  måste	  man	  välja	  rätt	  
channel	  i	  modulen	  och	  sedan	  ska	  det	  fungera.	  Normal	  mappen	  applicerades	  på	  modellen	  
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för	  att	  underlätta	  textureringsprocessen.	  Att	  applicera	  normal	  mappen	  på	  modellen	  
gjorde	  det	  möjligt	  att	  se	  fler	  detaljer,	  vilket	  i	  sin	  tur	  gav	  stöd	  vid	  projicerandet	  av	  
texturer.	  Mycket	  av	  textureringen	  blev	  handmålad	  då	  det	  inte	  fanns	  tillräckligt	  bra	  
bilder	  på	  rekvisitan	  att	  ta	  texturer	  ifrån.	  Mycket	  tid	  tjänades	  in	  på	  den	  detaljerade	  
normalmappen	  och	  mycket	  av	  den	  vitala	  textureringen	  i	  övningen	  låg	  i	  att	  skapa	  
detaljerade	  stamps	  i	  skulpteringsstadiet.	  

Tetxurerna	  sparades	  sedan	  ut	  i	  tiff-‐format	  och	  lades	  på	  en	  lowpoly	  modell	  i	  scenen.	  
Innan	  scenen	  skickades	  vidare	  projektet	  vidare	  till	  ljussättning,	  sågs	  den	  över	  av	  
supervisorn	  som	  ville	  ha	  fler	  hål	  i	  ytan.	  Dessa	  gjordes	  genom	  att	  öppna	  normal-‐	  och	  
displacementmapparna	  i	  Photoshop.	  Där	  klonades	  de	  redan	  befintliga	  hålen	  några	  
gånger.	  Medan	  jag	  fixade	  hålen	  satt	  en	  av	  de	  andra	  tjejerna	  på	  Gimmick	  och	  gjorde	  en	  
specular	  map	  utav	  displacement	  mappen.	  Därefter	  godkändes	  textureringen	  och	  scenen	  
skickades	  vidare	  för	  ljussättning	  och	  rendering.	  	  

Bild	  5.6	  
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5.5	  Ökenscen	  

Ett	  praktiskt	  exempel	  från	  tiden	  hos	  Gimmick	  är	  en	  scen	  där	  supervisorn	  ville	  ha	  en	  hel	  
miljö	  till	  en	  kort	  animerad	  sekvens	  med	  gamla	  legomodeller.	  Uppgiften	  gavs	  till	  mig	  som	  
en	  övning.	  Övningen	  var	  frivillig	  och	  utan	  specifika	  önskemål	  där	  jag	  själv	  fick	  välja	  
miljö.	  Ett	  ökenlandskap	  valdes,	  med	  berg	  och	  stora	  öppna	  ytor.	  Bergen	  skulpterades	  
med	  Mudbox	  och	  texturerades	  med	  Mari.	  En	  viktig	  del	  av	  miljön	  var	  markytan.	  

Eftersom	  de	  texturer	  som	  fanns	  tillgängliga	  var	  relativt	  lågupplösta	  och	  för	  att	  spara	  
kraft	  blev	  det	  nödvändigt	  att	  göra	  dem	  upprepbara.	  Av	  de	  lämpliga	  texturerna	  behövde	  
två	  göras	  upprepningsbara.	  	  Detta	  gjordes	  med	  bildbehandlingsprogrammet	  Photoshop.	  	  

Det	  finns	  flera	  metoder	  för	  att	  få	  bort	  skarvarna	  på	  en	  textur,	  i	  den	  här	  övningen	  
användes	  ett	  filter	  i	  Photoshop	  som	  kallas	  för	  förflyttning/offset.	  

Filter	  	  Annat	  	  Förflyttning	  

Min	  textur	  var	  ca	  512	  x	  512	  stor	  och	  för	  att	  förflytta	  den	  på	  rätt	  sätt	  skrev	  jag	  in	  256px	  
vågrätt	  och	  -‐256px	  lodrätt.	  

Filtret	  får	  texturen	  att	  vända	  ut	  och	  in	  på	  sig	  själv.	  Kanterna	  hamnar	  i	  mitten	  och	  
skarvarna	  synliggörs	  som	  ett	  kors	  i	  mitten	  av	  texturen.	  Sedan	  användes	  klonstämpeln	  
och	  diverse	  penslar	  för	  att	  måla	  över	  skarvarna.	  	  

Bild	  5.7	  

När	  skarvarna	  målats	  över,	  återställdes	  texturen	  genom	  att	  man	  i	  filtermenyn	  valde	  
förflyttning	  igen.	  

Uppgiften	  på	  Gimmick	  innebar	  möjligheten	  att	  använda	  en	  blend	  shader	  i	  V-‐Ray	  för	  att	  
lägga	  ihop	  flera	  texturer.	  Bilden	  ovan	  visar	  en	  textur	  som	  blandades	  ihop	  med	  två	  andra.	  
Just	  detta	  exempel	  ligger	  främst	  en	  bit	  i	  bakgrunden	  och	  syns	  knappt	  i	  slutresultatet.	  I	  
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första	  bilden	  kan	  man	  tydligt	  se	  sömmarna	  i	  den	  tilade	  texturen,	  men	  i	  bild	  nummer	  två	  
är	  skarvarna	  borta	  och	  endast	  ett	  diffust	  upprepat	  mönster	  går	  att	  urskilja.	  	  

När	  första	  texturen	  var	  klar	  upprepades	  samma	  process	  med	  ytterligare	  två	  och	  
texturerna	  lades	  sedan	  på	  varsitt	  V-‐Ray	  material.	  	  

Bild	  5.8	  

I	  V-‐Ray	  finns	  ett	  material	  som	  heter	  VRayBlendMtl	  som	  tillåter	  användaren	  att	  blanda	  
flera	  material	  med	  varandra.	  Materialet	  har	  ett	  attribut	  för	  basmaterialet	  på	  objektet	  och	  
flera	  attribut	  för	  s.k.	  Coat	  materials.	  Basmaterialet	  läggs	  högst	  upp	  i	  attribut	  fönstret	  
under	  Base	  material.	  Därefter	  lades	  svartvita	  maskningstexturer	  på	  blend	  amount	  
attributet	  i	  de	  olika	  Coat	  materials	  för	  att	  få	  fram	  underliggande	  material	  och	  därmed	  
skapa	  en	  melerad	  markyta.	  

	  

I	  ökenscenen	  skulle	  Lego	  figurarna	  ha	  några	  klistermärken	  på	  projicerade.	  För	  att	  
projicera	  en	  textur,	  krävdes	  det	  att	  2D	  projection	  är	  bockad.	  

HypershadernCreate2D	  textures2D	  Projection	  

Bild	  5.9	  
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Därefter	  skapar	  man	  en	  ny	  shader	  och	  lägger	  den	  på	  det	  objekt	  där	  tetxuren	  ska	  
placeras.	  Med	  interactive	  placement	  kan	  man	  sedan	  placera	  ut	  texturen	  på	  den	  plats	  på	  
ytan	  man	  vill	  ha	  den.	  För	  att	  placera	  ut	  ett	  klistermärke	  eller	  en	  decal	  bör	  man	  dock	  se	  
till	  i	  UV-‐mappen	  att	  den	  täcker	  hela	  texturen.	  Om	  texturen	  är	  mindre	  än	  Uv-‐mappen	  
kommer	  den	  att	  upprepa	  sig.	  Jag	  ahr	  inte	  möjlighet	  att	  illustrara	  min	  arbetsprocess	  i	  just	  
denna	  scen	  och	  gjorde	  därför	  en	  snabb	  övning	  med	  en	  av	  ökentexturerna	  för	  att	  
illustrera	  hur	  det	  kan	  se	  ut.	  Bilden	  går	  att	  se	  ovan.	  Texturen	  i	  scenen	  ovan	  är	  dock	  tilad.	  
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6.	  Resultat	  

Plastnyckeln	  blev	  inte	  fotorealistisk,	  mer	  tid	  kunde	  ha	  lagts	  på	  ljussättning	  och	  justering.	  
Den	  ser	  dock	  ut	  att	  vara	  utav	  plast	  .	  Nyckeln	  texturerades	  med	  photoshop	  och	  texturen	  
är	  ett	  fotografi	  av	  en	  plastnyckel.	  Eftersom	  texturen	  var	  lågupplöst	  har	  texturen	  klonats	  
med	  hjälp	  av	  klonstämpeln	  i	  photoshop.	  Detaljerna	  i	  texturen	  målades	  förhand.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

bild	  6.1	  

Bergytan	  texturerades	  uteslutande	  i	  Mari,	  men	  gavs	  struktur	  med	  stamps	  i	  Mudbox.	  
Texturerna	  skapades	  med	  hjälp	  av	  referensfoton	  från	  det	  filmade	  materialet,	  vilket	  
bidrog	  mycket	  till	  realismen.	  Delar	  är	  handmålade	  rakt	  på	  modellen.	  Resultatet	  blev	  
godkänt	  av	  kunden	  som	  trodde	  att	  den	  var	  en	  del	  av	  det	  filmade	  materialet.	  De	  svarta	  
partierna	  som	  går	  att	  se	  i	  bild	  6.2	  är	  skuggor	  som	  kastas	  av	  den	  dolda	  produkten	  i	  
scenen.	  De	  är	  inte	  del	  av	  texturen.	  Bild	  6.3	  är	  en	  bild	  tagen	  närmare	  klippan	  i	  början	  av	  
reklamklippet.	  

Bild	  6.2(ovan)	  Bild	  6.3(under)	  stillbilder	  tagna	  på	  den	  färdigrenderade	  klippan.	  
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Ökenscenen	  innehöll	  flera	  element	  varav	  bakgrunden	  skulle	  se	  ut	  som	  en	  realistisk	  
ökenscen.	  	  Bergtexturerna	  blev	  realistiska,	  men	  markytan	  kunde	  behövt	  mer	  arbete	  och	  
mer	  variation.	  Kanske	  lite	  mer	  struktur.	  Bergen	  texturerades	  i	  Mari,	  medan	  marken	  
består	  av	  flera	  material	  som	  ligger	  lager	  på	  lager.	  Dessa	  skapades	  i	  photoshop	  och	  är	  
tilade.	  oDe	  lades	  sedan	  ihop	  i	  VrayBlendMtl.	  	  

Scenen	  innehöll	  också	  ett	  antal	  legomodeller	  med	  klistermärken	  placerade	  på	  bland	  
annat	  helikoptern	  och	  bilens	  sidor	  (se	  bild	  6.4).	  Texturerna	  på	  klistermärkena	  
projicerades	  på	  med	  hjälp	  av	  interaktiv	  placering.	  Resultatet	  blev	  något	  som	  ser	  ut	  som	  
genuina	  klistermärken	  och	  den	  interaktiva	  placeringen	  underlättade	  processen.	  
Texturerna	  var	  delvis	  redan	  färdiga	  och	  behövde	  endast	  färgkorrigeras	  och	  justeras	  lite	  i	  
photoshop.	  

Bild	  6.4	  Stillbild	  ur	  övningen	  ökenscen.	  
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7.	  Diskussion	  

	  

I	  mina	  undersökningar	  och	  under	  min	  tid	  hos	  Gimmick	  har	  jag	  kommit	  fram	  till	  att	  
metoderna	  för	  realistisk	  texturering	  varierar	  beroende	  på	  vad	  det	  är	  man	  vill	  
åstadkomma.	  Det	  beror	  på	  hur	  långt	  borta	  ett	  objekt	  ska	  ligga.	  Något	  stort	  och	  synligt	  
som	  ett	  realistiskt	  berg	  kräver	  ofta	  att	  man	  använder	  texturer	  som	  är	  fotografier	  av	  
riktiga	  berg	  eller	  av	  sten.	  Att	  måla	  en	  sådan	  textur	  för	  hand	  tar	  onödigt	  mycket	  tid	  och	  är	  
svårt.	  De	  gånger	  jag	  fick	  göra	  berg	  eller	  sten	  använde	  jag	  nästan	  uteslutande	  Mari	  för	  att	  
texturera	  eftersom	  det	  gav	  mig	  mer	  kontroll	  och	  resultatet	  är	  omedelbart	  överskådligt.	  	  

Tiling	  och	  procedurella	  texturer	  funkar	  som	  beräknat	  bäst	  på	  stora	  ytor	  eller	  ytor	  där	  en	  
texturfil	  är	  överflödig.	  Det	  fungerar	  generellt	  illa	  på	  objekt	  nära	  kameran	  och	  karaktärer.	  
Tiling	  använde	  jag	  vid	  ett	  flertal	  tillfällen	  i	  övningar	  hos	  Gimmick.	  Bland	  annat	  på	  
markytor	  och	  på	  småstenar	  i	  bakgrunden	  i	  till	  exempel	  ökenscen	  övningen.	  Metoden	  
tycks	  användas	  ofta	  av	  studion	  för	  just	  den	  typen	  av	  objekt.	  Risken	  med	  tilade	  texturer	  
är	  att	  det,	  trots	  avsaknad	  av	  skarvar,	  ändå	  kan	  dyka	  upp	  framträdande	  och	  upprepade	  
mönster	  i	  ytan.	  Sådana	  upprepningar	  förblir	  generellt	  osynliga	  när	  en	  markyta	  beskådas	  
från	  en	  horisontell	  vinkel,	  me	  när	  den	  beskådas	  ovanifrån	  blir	  upprepningarna	  tydliga.	  
Därför	  gjordes	  det	  på	  Gimmick	  ofta	  så	  att	  man	  använde	  flera	  tilade	  texturer	  och	  lade	  
dem	  ovanpå	  varandra	  med	  en	  shader	  som	  gjorde	  det	  möjligt	  att	  blanda	  dem.	  

Projicering	  av	  texturer	  på	  objekt	  I	  en	  3D	  scen	  kan	  vara	  omständigt	  och	  onödigt	  så	  länge	  
det	  inte	  handlar	  om	  att	  projicera	  ett	  klistermärke	  eller	  en	  dekal	  av	  något	  slag.	  
Projicering	  av	  realistisk	  karaktär	  har	  på	  min	  examensarbetsplats	  varit	  reserverad	  för	  
kompositavdelningen.	  Det	  användes	  ytterst	  sällan	  av	  dem	  som	  arbetade	  på	  3D	  
avdelningen.	  

Ibland	  krävs	  det	  att	  man	  sköter	  textureringen	  för	  hand	  eftersom	  det	  inte	  finns	  
tillräckligt	  bra	  bilder	  eller	  foton	  tillgängliga.	  Min	  egna	  övning	  med	  plastnyckeln	  var	  ett	  
exempel	  på	  det.	  Nyckeln	  texturerades	  uteslutande	  i	  photoshop	  med	  ett	  UV-‐snapshot	  
som	  referens.	  	  Nackdelen	  med	  att	  jobba	  i	  2D	  program	  när	  man	  texturerar	  är	  att	  det	  kan	  
vara	  svårt	  och	  omständigt	  att	  tydligt	  se	  hur	  texturen	  ser	  ut	  på	  modellen.	  Man	  måste	  
spara	  om	  många	  gånger	  innan	  ett	  önskvärt	  resultat	  uppnås.	  Texturering	  på	  detta	  vis	  
tenderar	  också	  att	  skapa	  skarvar	  där	  meshen	  klippts	  upp.	  Trots	  bristerna	  kvarstår	  den	  
här	  metoden	  som	  den	  vanligaste,	  åtminstone	  på	  min	  examensarbetsplats.	  Mari	  har	  
börjat	  användas	  allt	  mer,	  men	  ännu	  har	  de	  flesta	  på	  arbetsplatsen	  lärt	  sig	  mycket	  lite,	  
om	  något,	  om	  programmet.	  	  

På	  nyckeln	  blev	  resultatet	  ok	  men	  jag	  borde	  ha	  lagt	  ner	  mer	  tid	  på	  shadingen	  och	  lite	  
mer	  på	  att	  snygga	  till	  texturen	  till	  min	  bump	  map.	  	  Den	  begränsade	  tid	  jag	  lade	  på	  
ljussättningen,	  bakgrunden	  och	  modelleringen	  gjorde	  också	  att	  mina	  egna	  övningar	  blev	  
ganska	  simplistiska	  i	  resultatet	  vilket	  understryker	  vikten	  av	  varje	  steg	  i	  en	  pipeline.	  
Särskilt	  viktigt	  för	  textureringsstadiet	  är	  modelleringstadiet.	  En	  detaljerad	  normal-‐	  eller	  
displacement	  map	  kan	  göra	  stora	  skillnader	  och	  är	  två	  viktigt	  verktyg	  i	  
textureringsprocessen.	  

Realistiska	  texturer	  framställs	  bäst	  genom	  att	  använda	  goda	  referenser	  på	  de	  material	  
du	  vill	  återskapa.	  Att	  fotografera	  liknande	  ytor	  och	  mönster	  för	  att	  använda	  som	  grund	  
för	  din	  textur.	  Texturering	  i	  en	  3D	  applikation	  ger	  snabbt	  överskådliga	  resultat.	  Att	  
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texturera	  i	  photoshop	  är	  en	  välanvänd	  och	  god	  teknik	  för	  skapandet	  av	  realistiska	  
texturer.	  Men	  jag	  är	  av	  åsikten	  att	  en	  3D	  applikation	  är	  överlägsen.	  	  Inom	  traditionell	  
konst,	  när	  konstnärer	  försöker	  återskapa	  någonting	  från	  verkligheten,	  målar	  man	  inte	  
först	  en	  2D	  representation	  av	  sin	  skulptur.	  Man	  målar	  rakt	  på	  skulpturen.	  För	  
realismens	  skull	  är	  det	  även	  viktigt	  att	  använda	  sig	  av	  specular	  maps	  och	  normal-‐	  eller	  
displacement	  maps.	  Dessa	  går	  också	  att	  skapa	  i	  3D	  applikationer.	  

	  

Det	  jag	  främst	  kommer	  ta	  med	  mig	  ifrån	  Gimmick	  VFX	  är	  en	  ökad	  förståelse	  för	  hur	  det	  
fungerar	  att	  jobba	  i	  grupp.	  På	  den	  lilla	  3D	  avdelningen	  jag	  satt	  jobbade	  fyra	  andra	  3D	  
generalister.	  Det	  har	  varit	  oerhört	  enkelt	  att	  kommunicera,	  med	  undantag	  av	  små	  
svårigheter	  med	  danskan.	  	  

Under	  min	  tid	  hos	  Gimmick	  har	  jag	  aldrig	  jobbat	  på	  ett	  projekt	  från	  början	  till	  slut.	  
Istället	  tilldelades	  jag	  sporadiska	  uppgifter	  från	  tre	  olika	  projekt.	  De	  flesta	  av	  
uppgifterna	  har	  bestått	  i	  att	  skulptera,	  texturera	  eller	  sitta	  med	  shaders,	  men	  min	  
handledare	  har	  haft	  som	  utgångspunkt	  att	  jag	  ska	  få	  pröva	  på	  det	  mesta	  som	  görs	  av	  3D-‐
avdelning	  med	  olika	  övningar	  eller	  uppgifter.	  Det	  har	  inneburit	  att	  jag	  inte	  lärt	  mig	  så	  
mycket	  om	  eller	  lyckats	  fördjupa	  mig	  i	  compositing,	  men	  mitt	  intresse	  har	  främst	  legat	  i	  
textureringsprocessen	  som	  görs	  före	  kompositionsarbetet.	  	  

Gimmick	  är	  duktiga	  på	  kommunikation	  och	  studion	  lägger	  vikt	  vid	  att	  deras	  anställda	  
helatiden	  lär	  sig	  och	  blir	  bättre.	  Att	  hålla	  ett	  ordentligt	  morgon	  möte	  varje	  måndag	  är	  
också	  bra.	  Stämningen	  är	  lugn	  och	  professionell	  och	  folk	  går	  hem	  vid	  rimliga	  tider.	  
Projektledaren	  för	  de	  projekt	  jag	  har	  suttit	  på	  är	  mycket	  noggrann	  och	  håller	  ständig	  
kontakt	  med	  kunden.	  

Deras	  pipeline	  är	  okomplicerad	  och	  rättfram,	  men	  filstrukturen	  kan	  ibland	  bli	  rörig	  och	  
vid	  flera	  tillfällen	  råkade	  jag	  eller	  någon	  annan	  spara	  över	  en	  fil	  istället	  för	  att	  spara	  en	  
ny	  version.	  Att	  använda	  sig	  av	  Tortoise	  svn	  eller	  något	  liknande	  skulle	  nog	  kunna	  
underlätta	  detta	  problem	  till	  en	  viss	  del.	  

Det	  kunde	  också	  vara	  svårt	  att	  orientera	  sig	  i	  alla	  mappar	  och	  på	  alla	  servrar.	  För	  mig	  
var	  inte	  alltid	  namnen	  uppenbara,	  men	  det	  är	  förmodligen	  någonting	  jag	  hade	  lärt	  mig	  
efter	  en	  längre	  tid.	  	  	  

Även	  om	  företagets	  pipeline	  ofta	  fungerade	  väldigt	  väl	  kunde	  den	  ibland	  kännas	  lite	  
rigid.	  	  många	  på	  3D	  avdelningen	  hade	  väl	  jobbat	  på	  samma	  sätt	  i	  några	  år	  nu	  och	  därför	  
hade	  jag	  ibland	  enklare	  lösningar	  på	  ett	  problem	  än	  någon	  annan.	  Sedan	  hade	  företaget	  
många	  fler	  och	  mer	  effektiva	  lösningar	  på	  de	  flesta	  problem	  än	  vad	  jag	  var	  van	  vid.	  

Jag	  fick	  sitta	  relativt	  mycket	  i	  Mari	  och	  även	  ge	  tips	  till	  kollegor	  som	  behövde	  sitta	  i	  Mari	  
eftersom	  jag	  var	  den	  på	  avdelningen	  som	  suttit	  mest	  med	  programmet	  innan.	  Mycket	  lär	  
man	  sig	  på	  jobbet	  och	  våran	  supervisor	  var	  mån	  om	  att	  vi	  i	  varje	  projekt	  gjorde	  om	  vissa	  
bitar	  som	  vi	  redan	  gjort	  i	  andra	  projekt	  för	  att	  bli	  bättre.	  Fördelen	  är	  att	  man	  lär	  sig	  mer	  
och	  utvecklar	  ett	  arbetssätt.	  Dessutom	  sparas	  alla	  gamla	  projekt	  och	  går	  det	  illa	  så	  kan	  
man	  återanvända.	  Nackdelarna	  är	  att	  det	  stundvis	  kan	  vara	  tidskrävande	  och	  ineffektivt	  
att	  göra	  på	  det	  viset.	  Särskilt	  om	  det	  nyproducerade	  blir	  sämre	  för	  att	  tillexempel	  jag	  
sitter	  på	  något	  jag	  aldrig	  gjort	  förr,	  eller	  för	  att	  tiden	  inte	  räcker	  till.	  
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Gimmick	  är	  en	  liten	  studio	  och	  därför	  är	  det	  förmodligen	  en	  fördel	  att	  de	  som	  jobbar	  där	  
är	  generalister,	  men	  en	  liten	  specialisering	  hade	  nog	  inte	  skadat	  effektiviteten.	  Dessutom	  
anställer	  de	  ofta	  frilansare	  och	  har	  ganska	  få	  permanent	  anställda.	  Åter	  igen	  eftersom	  de	  
är	  en	  liten	  studio	  har	  det	  troligtvis	  inte	  råd	  att	  anställa	  hur	  många	  som	  helst,	  men	  att	  
ständigt	  behöva	  lära	  upp	  en	  ny	  person	  kan	  bli	  ineffektivt	  det	  med.	  Samtidigt	  som	  en	  ny	  
person	  kan	  komma	  med	  nya	  perspektiv	  och	  idéer.	  

Överlag	  tycker	  jag	  att	  produktionen	  och	  pipelinen	  på	  Gimmick	  sköts	  väldigt	  bra.	  
Arbetsmiljön	  är	  trevlig	  och	  lätt	  att	  jobba	  i	  och	  det	  var	  inte	  särskilt	  svårt	  att	  sätta	  sig	  in	  i	  
pipelinen	  eller	  i	  det	  arbetssätt	  och	  den	  kommunikation	  de	  har.	  	  

	  

Slutsatser	  

Det	  är	  svårt	  att	  tydligt	  svara	  på	  vilka	  metoder	  som	  används	  och	  är	  vanligast	  inom	  
branschen,	  eftersom	  jag	  endast	  haft	  ett	  företag	  som	  referens.	  Genom	  mina	  egna	  övningar	  
har	  jag	  kommit	  fram	  till	  vad	  jag	  själv	  föredrar,	  men	  varken	  mina	  erfarenheter	  hos	  
Gimmick	  eller	  efter	  mina	  egna	  övningar	  går	  att	  använda	  som	  säkra	  bevis	  på	  hur	  
branschen	  ser	  ut.	  Det	  jag	  har	  kommit	  fram	  till	  är	  dock	  att	  texturering	  i	  ett	  
bildbehandlingsprogram	  så	  som	  photoshop	  eller	  Illustrator	  fortfarande	  används	  flitigt,	  
det	  är	  den	  metod	  jag	  ahr	  lärt	  mig	  under	  hela	  min	  utbildning.	  Det	  är	  också	  den	  typ	  av	  
metod	  mina	  kollegor	  lärt	  sig	  under	  deras.	  Projicering	  används	  sällan	  på	  Gimmick	  på	  3D	  
avdelningen,	  men	  även	  det	  ser	  troligen	  olika	  ut	  på	  andra	  företag.	  Texturering	  i	  en	  3D	  
applikation	  var	  för	  mig	  det	  mest	  effektiva	  och	  det	  verkar	  bli	  allt	  mer	  populärt.	  
Förmodligen	  ligger	  framtidne	  där.	  Tiling	  används	  fortfarande	  relativt	  ofta	  inom	  vfx,	  men	  
troligtvis	  met	  på	  objekt	  som	  är	  stora,	  oansenliga	  eller	  långt	  bort.	  
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