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Förord 
Den här rapporten beskriver examensarbetet som utförts vid Luleå Tekniska Universitet 
(LTU) på programmet Datorgrafik på företaget Liquid Media i Stockolm under tiden mars 
2007 – maj 2007. Genom detta arbete avslutar jag härmed mina tre åriga studier vid LTU. 
 
Detta arbete tar upp och beskriver dom olika delarna som ingår i skapandet av konstart till en 
mindre spel produktion. Det är ett flertal personer som jag vill tacka som gjort detta möjligt 
och som hjälpt mig att personligen komma så långt som jag har; 
 
Alexander Damm, Mikael Widegren, Björn Sörensen och Florentin Ionita för all deras hjälp, 
för all deras konstruktiva kritik och mycket, mycket mer. 
 
Liquid Media för att dem tog mig an och försåg mig med värdefull arbetserfarenhet. Men 
också för att ha gett mig en extremt positiv bild av hur det är att arbeta som en datorgrafiker 
inom spel branschen. 
 
 
Peter Jansson, Stockholm 2007-05-18 



Abstract 
Liquid Media is a small company located in Stockholm, Sweden. They have a rich history 
with several game productions in their time line. I got assigned to create some game-art for a 
couple of small projects they have going on. I have tried to summarize the processes I went 
through to be able to accomplish these tasks. 
 
My work at Liquid Media included several different areas of game art production. They 
needed numerous different looking clothing and skin textures for some of their game 
characters, they needed some small models for another game and they needed some re-
organized uv-maps so that the user would be able to change the clothing of their character in a 
certain fashion. 
 
To accomplish the various jobs I received I decided to use different software for different 
purposes. For modelling I decided to go with Autodesk Maya 8.0 and Pixologics Zbrush 2.0, 
for the uv-map process I picked Polygonal Designs Unfold 3D and for texturing I chose 
Adobe Photoshop Creative Suite 2.0 along with Maxons Bodypaint 3D. 
 
During this time I’ve got introduced to several new software, and what I’ve learned from this 
is that the best way, for me, to learn a new software is to first of all taking my time to familiar 
myself with the interface. When the interface has sunken in I take a look at the softwares own 
help files and after that search the net for tutorials and forums.



Sammanfattning 
Liquid Media är ett litet företag lokaliserat I Stockholm, Sverige. Dom har en rik historia med 
flera spel produktioner i sin merit lista. Jag fick som uppgift att skapa ett flertal visuella 
föremål till några av deras mindre projekt. Jag har här sammanfattat mitt arbete om hur jag 
gick till väga för att lyckas med detta. 
Mitt arbete på Liquid Media involverade flera olika delar av spelkonst produktion. Liquid 
behövde olika kläd- och hudtexturer till deras spel karaktärer, dom behövde modeller för ett 
andra spel projekt och dom behövde även omorganiserade uv-mappar till några klädtexturer i 
förebyggande syfte så att användaren i framtiden ska kunna byta kläder på rätt sätt. 
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               1.4 

Figur 1.1 – 1.4 föreställer objekt som modellerats och texturerats under arbetet 

 
För att klara av dom olika uppdragen som jag åtog mig bestämde jag mig för att använda 
olika program för olika ändamål. För modelleringen använde jag mig av Autodesk Maya 8.0 
och Pixologic Zbrush 2.0, för uv-processen valde jag Polygonal Design Unfold 3D och för 
textureringen valde jag Adobe Photoshop Creative Suite 2.0 och Maxon Bodypaint 3D. 
Under min tid på Liquid introducerades jag till flera olika program och jag lärde mig att det 
bästa sättet, för mig, att lära mig ett nytt program är att först av allt ta min tid till att bekanta 
mig med programmets interface. När det sjunkit in kan jag sedan gå vidare med att titta i 
programmets egen hjälp. När jag har lärt mig det tar jag steget att söka efter tutorials och 
forum på Internet för mer information.
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1.0 - Ordlista 

 
2D Tvådimensionell area, x för bredd och y för 

höjd 

 

3D Tredimensionell rymd med x för bredd, y för 

höjd och z för djup 

 

Autodesk Maya 8.0 En applikation som används till att skapa 3D 

föremål 
 

Adobe Photoshop CS 2.0 Ett välkänt bildredigeringsprogram för 2D 

grafik 

 

Bitmap En samling av pixlar som beskriver bildens 

utseende, färg, och storlek 

 

Edge Polygonens kant 

 

Face En area av en triangel (eller en polygon) 

 
 
Grafik Allt det visuella i ett spel 

 

Grafiker Anställda som skapar det visuella i spelet 

 
Jpg Bildformat med lägre upplösning men som 

tar betydligt mindre minne 

 

Mesh En samling olikformade polygoner 

 

Polygonal Design Unfold 3D Ett program som avsevärt förenklar uv-

mappnings processen 

 

Pixel Betraktas som en fyrkantig punkt med 

färgvärde och placeringsinformation, en 

pixel är det minsta elementet i en grafisk bild  

 

Pixologic Zbrush 2.0 Ett program som används för att skapa 

högupplösta 3D modeller med större frihet 
 
Programmerare Anställda som i en spelproduktion skapar det 

bakom grafiken, spelets hjärna 

 

Stretching Texturen sträcks ut och deformeras 

 

Textur En tvådimensionell bitmap som projiceras på 

en yta 
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Tga Filformat som tar relativt lite minne men 

ändå bibehåller hög bild information 

 

Vertex Ett hörn av en polygon som beskrivs med en 

punkt (Plural vertices) 

 

Wacom Intous 3 En ritplatta som kopplas in i datorn genom 

USB uttag 

 

Walkcycle En gångcykel i animeringssammanhang
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2.0 Inledning 
Det här kapitlet innehåller problemställning, bakgrund samt syfte. 

 
2.1 - Problemställning & Bakgrund 

För att kunna skapa ett spel krävs först och främst en idé. En idé arbetas fram 
och diskuteras fram och tillbaka tills det att den anses vara tillräckligt stabil för att kunna 
bygga ett intressant spel på. När detta första steg tagits går man vidare till nästa steg som på 
grafiskt vis är att skissa fram karaktärer, figurer, miljöer och övrigt som ska vara med och 
synas i spelet. Detta skeende är kritisk och tar tid eftersom ju mer detaljer som tas upp, desto 
smidigare blir själva produktionen i slut ändan. Efter skissningen tar modellerarna över och 
skapar 3d föremål av allt som skissats fram i 2d. För att man sedan ska kunna ”klä” dessa 3d 
objekt krävs en såkallad uv-map. En uv-map är en beskrivning av 3d objektets yta i 2d, där u 
beskriver x led och v beskriver y led. Att uv mappa ett objekt är ofta en väldigt petnoga 
arbetsuppgift, och även här gäller regeln att ju mer arbete som läggs ner, desto bättre blir 
slutresultatet. När detta är klart textureras 3d modellen och får då slutligen kläder, hud, ögon 
färg m.m. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2.1 
Figur 2.1 concept skiss på en spelkaraktär 

 
I stort sett varje spel företag har en uppbyggnad på liknande sätt där olika personer tar hand 
om olika delar för att tillslut tillsammans skapa ett spel. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.2 
 

Figur 2.2 Concept skiss på varierande utstyrsel 
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Liquid Media är dock lite av ett undantag här då dom ofta tar hjälp av andra företag till att 
göra grafiken i sina spel. I vissa fall har dom även anställt grafiker av olika slag till att göra 
produktionen på plats i deras egen studio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 
Figur 3.1 Liquid Medias projekt ”Stallet” 

 

I deras projekt ”Stallet” överlät dom grafiken till ett företag som gjorde allt det grafiska, 
tyvärr fick dom tillbaka karaktärer med en uv-map som inte var anpassad för Liquids 
ändamål. Eftersom det är tänkt att spelaren ska kunna ändra utseende på olika delar av sin 
spelkaraktär åt gången så är modellen tvungen att ha flera olika uv-mappar; en för fötter, en 
för ben, en för överkropp och så vidare. Detta går ej att utföra med modeller som endast har 
en enda uv-map eftersom att alla bitar av modellen delar samma textur, så om användaren 
skulle byta ut t ex överkroppens textur så kommer även karaktärens ben att byta textur. Därför 
var en av mina uppgifter till att börja med att förse alla dessa modeller med flera olika uv-
mappar. För att kunna åstadkomma detta var jag tvungen att veta hur dom hade tänkt sig att 
dela upp karaktären, d v s om användaren bestämmer sig för att byta färg på hjälmen, ska då 
stövlarna vara kopplade till hjälmen och byta färg samtidigt och på så sätt spara minne 
eftersom det då bara krävs en enda uv-map för båda objekten, eller ska dom skiljas åt med 
varsin uv-map? Det jag fick reda på efter denna lilla research var att det mesta skulle vara 
uppdelat, på ett logiskt sätt: 
 

• Huvud och händer 
 

• Hår 
 

• Hjälm 
 

• Ögonfärg 
 

• Överkropp 
 

• Ben 
 

• Stövlar 
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På så sätt har spelaren väldigt stor kontroll över hur denne vill att sin karaktär i spelet ska se 
ut och kan designa den till sett eget behov. 

Ett annat problem som uppstod vid separeringen av dom olika delarna i modellen var 
att modellen var redan anpassad för olika animationer genom att den var så kallad ”skinnad”. 
Den informationen försvann vid separeringen, utan skinning så blir modellen vid exportering 
fel. Det var på grund av detta nödvändigt att få information om hur jag bör gå tillväga för att 
återställa skinning informationen, eftersom jag tidigare inte hade några kunskaper alls om det 
så var detta ett av dom större hindren för att få uppgiften löst. 

 
2.2 - Syfte 

Syftet med det här examensarbetet var att förse Liquid Media med ett antal 
lösningar av olika form. Vad dom behövde framstod tygligt redan från  
start och det var det som blev utgången för mitt examensarbete. Liquid Media bygger med 
hjälp av sin egen spelmotor "Spielmachine" ett spel som laddas i  
användarens webbläsare. Spelet är designat för en internet community som handlar om hästar. 
Användarna kan virtuellt köpa, träna och sälja sina hästar.  
Spelet i fråga är utformat till att låta alla användare i communityn vara med och tävla i 
virtuella hästhopps tävlingar, användaren styr häst med ryttare  
i tredje person genom en angiven hinderbana. Målgruppen för spelet är cirka 8 - 18 åriga 
flickor. Min uppgift var att skapa alternativa dräkter för ryttarna 
i spelet och därmed låta användaren designa sin egen ryttarkaraktär.  
    Personliga syften inkluderade 
    - Att få arbetserfarenhet 
    - Att få en inblick i hur det kan se ut vid skapandet av ett spel 
    - Att utvidga kunskaperna inom diverse program 
    - Att förbättra och snabba upp det personliga arbetsflödet 
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2.3 – Avgränsningar 
Arbetet har avgränsats till enbart modellering, texturering samt uv-mappning, 

endast en liten del av den grafiska avdelningen i en spelproduktion 
på grund av inriktning och Liquid Medias behov. Arbetet är även avgränsat till endast ett fåtal 
av alla programvaror som existerar eftersom Liquid Media  
endast använder sig av dessa, en kombination av dessa skulle inte bara kunna försämra 
arbetsflödet utan även skapa onödiga komplikationer. 

 
3.0 Genomförande 

 

3.1 - Förberedelse 
Mitt arbete på Liquid Media började med att jag fick bekanta mig med deras egen spelmotor 
”Spielmachine” och exporter som på egen hand med hjälp av ett flertal kommandon tar bort 
hjälpobjekt i scenen som inte ska vara med i spelet, t ex locators och liknande som grafiker 
använder sig av för att kunna göra animationer med. Den konverterar också tga filer till jpg 
format för att spara minne. Då spelet spelas i en webbläsare är upplösningen låg och man kan 
lätt komma undan med mindre texturer. Eftersom Liquid Medias målgrupp är väldigt stor vill 
man spara så mycket minne som möjligt så att alla ska ha en möjlighet att kunna spela spelet 
utan långa irriterande nedladdningstider. Med hjälp av knep såsom detta så uppnår man lättare 
det ändamålet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

   4.1 
 

Figur 4.1 Liquid Medias egna exporter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 

 

Figur 4.2 Meshviewer där man kan se modellen med animationer och texturer så som den 

kommer se ut i spelet, här i en pågående walkcycle 
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3.2 - Verktyg 
3.2.1 – Wacom Intous 3 
En platta till datorn som kopplas in i USB uttaget på datorn. Tillsammans med en digital 
penna tillåter den användaren att kontrollera mus pekaren i datorn som att rita på papper. 
Den digitala pennan är dessutom tryck känslig vilket Används istället för musen i dom 
olika programvarorna. 

 

4.3 

Figur 4.3 ett penseldrag gjort med hjälp av en Wacom Intous 3. Demonstrerar 

tryckkänsligheten i den digitala pennan 

  
3.2.2 – Autodesk Maya 8.0 
En 3d applikation med många användningsområden, bl a modellering, ljussättning, uv-
mappning, animering, skapa flera olika effekter och så vidare. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     5.1 

 

Figur 5.1 Autodesk Maya 8.0 interface med Hypershade till vänster och attribute editor 

till höger
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3.2.3 – Pixologic Zbrush 2.0 
Denna programvara förenklar detaljerings modellering avsevärt. Genom att använda sig 
av en Wacom Intous 3 kan användaren här enkelt skapa komplexa modeller  
och även texturera dom i realtid i full 3d. Zbrush använder sig även av lager som 
Photoshop och har ett system som gör det möjligt för användaren att enkelt 
avlägsna såkallade sömmar i sina texturer. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 

 

Figur 5.2 Pixologic ZBrush 2.0 användargränssnitt 

 

3.2.4 - Polygonal Design Unfold 3D 
En programvara som underlättar och snabbar på uv-mappnings processen rejält. 
Användaren kan i detta program enkelt välja var modellen ska "klippas"  
genom att markera dom edges där det ska klippas, därefter räknar programmet själv ut 
vilket sätt som är bäst att "veckla ut" 3d modellen till 2d på. Dessa uv-mappar kan dock 
kräva en del redigering i annan 3d applikation efteråt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
    6.1 

Figur 6.1 Polygonal Design Unfold 3D där man markerar edges där sedan klippningen av 

meshen sker 
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3.2.5 - Adobe Photoshop Creative Suite 2.0 
Ett bildredigerings program som det går alldeles utmärkt att även rita i. Photoshop 
använder sig av ett kraftfullt lager system som går att beskriva som  
att man lägger genomskinnliga papper ovan varandra. Ett lager är som ett nytt papper, ett 
användningsområde för detta är steget man ibland behöver ta för  
att gå vidare med sin bild. Med hjälp av att lägga på ett nytt lager kan man då fortsätta 
med detaljer på detta lager, bilden man tidigare skapat är då 
skyddad mot dessa ändringar. Dessa lager har i sig väldigt effektiva funktioner som 
användaren kan använda sig av för att åstadkomma effekter av olika  
slag. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 
 

Figur 6.2 Adobe Photoshop Creative Suite 2.0  

 
3.2.6 - Maxon Bodypaint 3D 
Bodypaint 3D är en kraftfull programvara med ett antal fler funktioner än Zbrush 2.0. 
Bodypaint 3d används till att texturera sina modeller som man skapat i 
en 3d applikation, här kan man texturera sin modell i full 3d med hjälp av lager 
funktioner, olika penslar m.m. Användaren kan välja om denne vill 
texturera modellen i 3d eller välja 2d som i Photoshop. Det är även möjligt att här ändra 
uv-mappen som producerats i annan programvara. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          7.1 
Figur 7.1 Bodypaint 3Ds interface komplett med 3d måleri samt fönster med 2d textur 
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3.3.1 – Arbete 
För att lösa uv-mappnings problemet så behövdes modellens olika delar separeras. För att 
göra det använde jag mig av programvaran Autodesk Maya 8.0. Denna process involverade 
inte någon riktig uv-mappning direkt, eftersom företaget som skapat modellerna redan hade 
gjort en uv-map, så det enda arbete som egentligen behövdes här var att skala om, flytta och 
rotera dom delarna som fanns på ett sätt som jag ansåg skulle uppfylla syftet. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

          7.2   7.3        7.4 
 

Figur 7.2 visar uv-mappen så som den såg ut från början. Figurer 7.3 och 7.4  visar dom 

omredigerade uv-mapparna. Varje del streckat med blått är en egen uv-map
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3.3.2 - Uv-mappning 
Uv-mappningen då artisten i fråga ska skapa en uv-map av en 3d modell går att jämföra 
med att sitta och klippa å klistra. 3d modellens olika delar övergår från 3d till 2d och dom 
olika modelleringsverktygen omvandlas till uv-mappnings verktyg där även arbetsflödet 
ändras. Först av allt bör grafikern tänka igenom vilka delar av modellen som i spelet 
kommer att synas mest och utefter det bestämma vilka delar som ska prioriteras och ges 
störst område samt vilka delar som det kan läggas mindre arbete på. Undersidan av en 
handflata t ex är en del av en karaktär som spelaren i stort sett aldrig kommer att se, men 
ansiktet å andra sidan är en del som betraktarens ögon alltid dras till först, om inte artisten 
medvetet gör något åt det. Därför bör ansiktet i detta exempel av logiska skäl få betydligt 
mera utrymme än undersidan av handen. Att skala om delar av modellen på detta sätt ska 
dock göras med försiktighet, en modell med hög upplösning på ansiktet men betydligt 
mindre upplösning på halsen kommer förmodligen att se underlig ut. Halsen kommer 
antagligen att vara avsevärt mycket pixligare än ansiktet, därför bör man vara försiktig 
med att inte lägga sådana delar alltför nära varandra. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 
Figur 8.1 här synes stora skillnader på ansikte och hals 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

8.2 
 Figur 8.2 här har uv-mappen flyttats och skalats om och resultatet blir en jämnare textur
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När det gäller den såkallade klippningen av uv-mappar ska artisten även här vara vaksam och 
tänka till vart ”sömmarna” hamnar. Eftersom modellen klipps upp till olika delar som sedan 
placeras i 2d blir det skarvar, här mellan hals och överkropp: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  9.1             9.2 
Figur 9.1 har uv-sömmarna på armens utsida. Figur 9.2 är sömmarna placerade på 

armens insida. 

 

Sömmarna bör därför placeras på platser som spelaren inte lägger märke till lika lätt.  
Vid uv-mappningen av en arm är en lösning att lägga sömmen på undersidan av armen, som 
oftast kommer att vara riktad mot kroppen och på grund av detta knappt exponeras 
överhuvudtaget. 

 
3.3.3 - Texturering 
För att användaren ska kunna se kläder, hud och liknande på sin karaktär krävs texturer. En 
textur är en bitmap som ofta producerats i ett bildredigerings program. Det är den som ger 3d 
modellen dess utseende jämfört med modelleringen som ger objektet dess form. Texturer 
projiceras på allting visuellt som finns i spel, det kan vara allt från skosnören på en sko till trä 
på en trä vägg. För att kunna skapa texturer så att dom hamnar på rätt plats på 3d modellen 
används en uv-map som beskrivs i föregående stycke. 
När en uv-map väl är klar kan artisten välja att gå flera vägar för att skapa texturer, vilken väg 
som artisten väljer beror ofta på vad denne är van vid och tycker bäst om eftersom resultatet 
sällan skiljer sig så mycket från varandra. 
En väg att gå är att importera uv-mappen i Adobe Photoshop Creative Suite 2.0 och sedan 
arbeta där med hjälp av programvarans egna kraftfulla verktyg. En annan väg att gå är att 
exportera själva modellen till Maxons Bodypaint 3D. Denna programvara tillåter grafikern att 
tillverka sina texturer i full 3d istället för att som i Photoshop CS 2.0 vara begränsad till 2d.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
            9.3            9.4 

Figur 9.3  visar Adobe Photoshop Creative Suite 2.0 med importerad uv-map och figur 9.4 
visar en modell importerad i Maxon Bodypaint 3D. 
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För att förse Liquid Media med nya texturer använde jag mig av Adobe Photoshop CS 2.0 
som har kraftfulla verktyg till att göra det mesta utav, bl a verktyg för att ändra färg på redan 
befintliga texturer. Jag använde mig även av en Wacom Intous 3 och Adobe Photoshop 
Creative Suite 2.0 för att skapa ett antal nya texturer till spelet. 
 
3.3.4 - Skinning 
För att skinning ska kunna genomföras krävs ett skelett som inom datorgrafiken är hierarkiska 
strukturer som består av joints och bones och som låter artisten deformera en mesh. Grafikern 
binder (skinnar) meshen till detta skelett som då förser meshen med en inre byggnad precis 
som det riktiga människoskelettet ger människokroppen. Vad skining egentligen betyder är att 
man beskriver hur mycket varje enskild vertex ska följa detta skelett. 

 
Då separationen av modellen skedde så förlorades dess skin information. För att förhindra det 
så fick jag innan separationen gjordes exportera dom befintliga skin mapparna för att efter 
separationen importera dom igen. På detta sätt behövdes inte skin mapparna göras om och tid 
sparades.
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4.0 Resultat 
 

4.1 – Generella 
Arbetet resulterade i att Liquid Media fick åtskilliga nya texturer samt anpassade uv-mappar 
på flera av deras modeller som det sedan går att applicera de  
diverse texturerna på. 
 
4.2 - Ingående 
Liquid Media har fått några av sina redan befintliga 3d modeller omarbetade med en rejäl 
övergång från vad dom var innan med nya uv-mappar, nya hud-texturer 
samt kläd texturer av olika material och färg. Detta har lett till att användare i deras 
spelprojekt "stallet" har fått större valmöjligheter när det  
kommer till det estetiska i hur användaren vill att dennes karaktär ska se ut, vilket var 
slutmålet. 
Liquid Media har även erhållit nya statiska 3d objekt till ännu ett av deras spelprojekt. Dessa 
objekt är tänkta att hjälpa till att bidra med  
atmosfär och realism i en sedan tidigare producerad scen. Dessa objekt inkluderade en coca-
cola läsk automat, en sliten coca-cola reklam skylt,  
en tilltygad metro reklam skylt samt en tågtidtabell. 
Vad som fungerade bäst var tillvägagångssättet, att använda Autodesk Maya 8.0 till att 
redigera uv-mapparna visade sig gå utmärkt. Vad som kunde ha snabbat 
upp denna del av arbetet hade varit att närmare bekanta sig med en del av de verktyg som 
Autodesk Maya 8.0 innehåller för just uv-mappning. Vid vidare  
experimentering upptäcktes verktyg som visat sig ovärderliga. En annan tanke som uppstått i 
efterhand är att mera planering definitivt hade underlättat  
och påskyndat hela arbetet. 
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10.4 

Figur 10.1 – 10.4 visar några av spelmodellerna med omarbetad uv-map och exempel på 

olika variationer användaren kan välja 



 

 15 

5.0 – Diskussion 
 

5.1 - Slutsats & Diskussion 
Arbetet har gått väldigt bra och inga större problem har stötts på. Ett av dom fåtal problem 
som uppstod var i början av arbetet då all den nya programvaran skulle introduceras. Detta 
blev lite mycket att ta in och att förstå hur allt fungerar och varför vilka saker överhuvudtaget 
görs. Men klivet över den tröskeln gick raskt och snart var hela arbetet igång. Ett annat 
problem som uppdagas med facit i hand är planering. Det hela hade kunnat planeras på ett 
bättre sätt för att ge mer struktur och mer bestämda uppgifter inför varje arbetsdag. Faktum är 
att planering alltför ofta underskattas, men bör definitivt läggas mer tid på då hela 
arbetsprocessen förenklas i och med detta. 
 
Personligen har jag fått en hel massa erfarenhet genom detta examensarbete. Jag har dels lärt 
mig många olika programvaror som används inom det visuella området i en spelproduktion, 
dels har jag lärt mig mycket inom modellering och texturering, med vilket jag menar att jag 
snabbat upp mitt arbetsflöde och lärt mig mer ingående hur man bör gå till väga när man 
modellerar med edge loops, vad man ska tänka på med topografi mm. Nya perspektiv på olika 
arbetssätt har även öppnat sig för mig då jag har fått tid till att experimentera i dom nya 
programmen. Uppgifter som tar lång tid och kan vara komplicerade i en programvara kan vara 
mycket lättare och smidigare i en annan. 
 
5.2 - Framsteg 
Genom att ha kunskapen om vilken väg som bör användas för att nå ett visst resultat kan man 
i framtiden lösa uppgiften på ett betydligt snabbare sätt, i vissa fall tom med bättre resultat. 
Det finns oftast ett otal olika vägar att gå för att nå samma resultat, den ena kortare än den 
andra så ju mer vägar man känner till, desto effektivare arbete. Man kan då räkna ut vilken 
som bör gå snabbast, men också ha i åtanke vilken som ger bäst resultat. 
Det är som mycket annat i datorgrafik branschen en fråga om balansering, man kan säga att 
det som bör tänkas på är vad objektet ska användas till och hur det ska visas upp. Har det en 
mindre prioriterad uppgift, dvs. ett objekt som knappt ens kommer att visas kan man lägga 
krafterna på att få det gjort så snabbt som möjligt istället för att lägga onödig tid på att få det 
att se bra ut. Genom att känna till flera programvaror öppnas ytterligare vägar att gå för att nå 
resultat snabbare. Det anses att en robust och stadig grund i många program ger större utsikter 
att lösa uppgifter på ett förstklassigt vis och samtidigt på väldigt kort tid vilket naturligtvis är 
eftertraktat på arbetsmarknaden. 
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6.0 – Referenser 
 

6.1 – Webbreferenser 
 
Pixologics (Skaparna bakom Zbrush) hemsida: 
http://www.pixologic.com 
 
ZBrush Central (Forum för ZBrush användare världen över) 
http://www.zbrushcentral.com 
 
Polygonal Designs (Skaparna bakom Unfold 3D) hemsida 
http://www.polygonaldesign.com 
 
3D Total (Sida för datorgrafik utövare komplett med tutorials och texturer för att nämna en 
liten del) 
http://www.3dtotal.com 
 
3D.sk (webbsida för artister i olika kategorier med referens bilder av olika slag) 
http://www.3d.sk 
 
Wikipedia (allmänt uppslagsverk) 
http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page 
 
Maxon (Skaparna bakom bl a Bodypaint 3D) officiella hemsida 
http://www.maxon.net 
 
3D Lessons (gratis tutorials inom olika 3D program) 
http://www.3dlessons.com/ 
 
Computer Graphics Society (sida med bl a flera olika forum med fokus på artister av olika 
rang) 
http://www.cgsociety.org/  
 
Tutorial som visar dem första stegen i Maxon Bodypaint 3D 
http://www.tutorio.com/tutorial/first-steps-in-bodypaint-3d 
 
High End 3D (En webb sida med plug-ins och andra nyttiga verktyg för diverse program)  
http://www.highend3d.com/ 
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