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Förord

Detta examensarbete är slutetappen efter tre års studerande på datorgrafik utbildningen, en del av LTU 
Luleå tekniska universitet. Två månader under dessa tre år utfördes som extraresurs på Magoo 3d studios 
Söderhamn. Magoo 3D studios är baserat i Söderhamn ca 3 timmars tågresa norr om Stockholm men har 
även företaget registrerat i New York, eftersom många uppdragsgivare är från USA. De arbetar i huvudsak 
med reklamfilm men även annat, som exempel var de även med och arbetade på de nyligen släppta spelet 
till storfilmen Battleship.

Med handledning av 3D art lead Andreas Östlund från Magoo kommer denna arbete att handla till största 
del om modellering och texturering när de gäller just reklamfilm. Men även arbetet, organisationen runt 
omkring pipelinen i projektet.

Utbildningen på LTU är bred och täcker väldigt många områden inom vfx1. Dessa sträcker sig då från koncept 
och planeringsstadie till slutprodukt. Slutprodukten som lämnas in är oftast i form av en video med de 
renderade2 arbetet med tillhörande arbetsfiler. Mot slutet av utbildningen väljer studenten ett område de 
vill fördjupa sig mer inom. Detta är resultatet av den inriktning man kan fördjupa sig inom, nämligen 
modellering och texturering. 

1 Vfx: förkortning för Visual effects, ett samlingsnamn för efterbehandlat film/fotomaterial med hjälp av dator.
2 Rendering: En datorgenererad bild skapad av ett otal uträkningar. En rendering kan ta olika mycket tid beroende på 

hur komplex en scen är. 
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Abstract

This report will address the quick growing industry of computer graphics when in commercials. The 
question I will answer in this essay is. ”Which are the quickest techniques to create textured 3D 
object, fitting for commercials known for their short deadlines?”

The methods I used are based on conducted tests, previous experiences and through new 
knowledge that I learned during the course of the project. The programs I used were mainly 3D 
studio max, Zbrush 4R2 and Photoshop.

One of the conclusions I came to were that even though modeling by hand will create good results, 
it's prefered to complement with a software that will help to create a curtain random geometry. 
This would have shortened the work time and should be able to create a close resembling result. It 
also takes a broader knowledge about other 3D applications that are more specialized in certain 
problems.

Because this project haven't reached release date, the results of my work will be shown in form of 
images of the created 3D objects.

Sammanfattning

Det här arbetet kommer att behandla den snabbt växande branschen datorgrafik inom just reklam. 
Frågan som kommer att besvaras i den här uppsatsen är. ”Vilka tekniker finns för att snabbast 
arbeta fram ett texturerat 3D objekt, då passande för reklam känt för dess korta deadlines?”

Metoderna jag använde baseras på utförda tester, tidigare erfarenheter och även genom ny 
kunskap jag lärt mig under arbetets gång. Programmen jag använde mig av var huvudsakligen 3D 
studio max, Zbrush 4R2 samt Photoshop.

En av de viktigare slutsatserna jag kom fram till var att att även om modellering för hand skapar 
goda slutresultat, så är önskvärt att komplimentera med mjukvara som kan hjälpa till att skapa viss 
slumpartad geometri. Det kan korta ner arbetstiden och bör ha skapat närliggande resultat. Det 
behövs även en bredare kunskap om andra 3D applikationer som är mer inriktade på specifika 
problem.

Eftersom att projektet ej har nått visningsdatum kommer resultaten av mitt arbete visas i form av 
bilder på de skapade 3D objekten. Alltså inget video material.



Examensarbete Sandra Isaksson

Innehålls förteckning
1. Introduktion

1.1 Frågeställning................................................................................................... 1
1.2 Bakgrund.......................................................................................................... 1
1.3 Syfte................................................................................................................. 1
1.4 Avgränsningar.................................................................................................. 1
1.4 Om företaget.................................................................................................... 2
1.5 Ordlista............................................................................................................ 3

2. Teori
2.1 Modellering...................................................................................................... 4
2.2 Polygoner......................................................................................................... 4
2.3 Nurbs och subdivitional modeling................................................................... 5
2.4 Topologi........................................................................................................... 5

2.4.1 Basemesh.......................................................................................... 6
2.4.2 Animation.......................................................................................... 7

2.5 Spel och film.................................................................................................... 7-8

3. I produktion på företaget
3.1 Projektpipeline................................................................................................. 9-10
3.2 Filstrukturer...................................................................................................... 10
3.3 Mjukvaror och plugins..................................................................................... 10-11
3.4 Modellering och texturering av digitala modeller............................................ 11
3.5 Återanvändning/arbetsgivarens äganderätt.................................................... 12

4. Metod och genomförande
4.1 Previz och utdelning av arbete......................................................................... 13
4.2 Skiss.................................................................................................................. 13
4.3 Basemesh..........................................................................................................14
4.4 Retopologisering.............................................................................................. 14-15
4.5 Uvmappning..................................................................................................... 16
4.6 High-poly modellering..................................................................................... 16-18
4.7 Texturering....................................................................................................... 19-20
4.8 Feedback från kund......................................................................................... 21-22
4.9 Exportering...................................................................................................... 23-24

5. Resultat......................................................................................................................... 25-27

6. Diskussion/återkoppling.............................................................................................. 28-30

7. Referenser..................................................................................................................... 31



Examensarbete Sandra Isaksson

1. Introduktion
1.1 Frågeställning

I en bransch där kraven på snabba resultat som ska hålla en god kvalité är a och o, är det viktigt att 
veta vilka tekniker att tillämpa för att få fram en bra slutprodukt.

Detta är då grunder till frågeställningen som kommer att behandlas under detta arbete.
”Vilka tekniker finns för att snabbast arbeta fram ett texturerat 3d objekt, då passande för reklam 
känt för dess korta deadlines?”

1.2 Bakgrund

Datorgrafikbranschen är en ständigt utvecklande värld där hård och mjukvaror utvecklas ständigt. I 
och med detta måste datorgrafiker utvecklas, allteftersom efterfrågan om snabbare resultat med 
bra kvalité höjs hela tiden. Idag ska även de mesta göras för full HD vilket inte ger någon plats för 
misstag. Vilka tekniker finns då för att snabbt skapa en 3d modell så snabbt som möjligt och dess 
utom nå ett realistiskt resultat. Man brukar även säga att om de finns ett sätt att lösa ett problem 
inom vfx så finns de minst tre till, frågan är då vilket av dessa sätt som skapar bäst resultat på 
kortast tid.

1.3 Syfte

Syftet med detta arbete är att få en djupare kunskap vad gällande olika tekniker sin finns för att 
snabbare kunna skapa en fungerande objekt i 3D. Slutresultatet ska dessutom uppfylla kraven som 
ställs både av medarbetare på Magoo och kund. Det finns väldigt många områden som spelar in i 
att få ett 3D objekt att de verkligt ut, men jag har valt att fokusera på bitarna modellering och 
texturering. Eftersom att medarbetare i projektet kommer att använda slutresultatet av arbetet 
som behandlas i denna rapport så måste följande tas i åtanke. Teknikerna som används måste vara 
anpassningsbar för resten av pipelinen och att tekniken måste finnas tillgänglig för samtliga datorer 
på arbetsplatsen.

1
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1.4 Avgränsningar

Arbetet kommer ej att behandla shading, animering eller comp. Dels för att kunna fokusera på de 
arbetsområden som tilldelats, dels för att kunna höja kvalitén på själva slutprodukten. Projektet 
har ej nått visningsdatum därför kommer arbetet ej att visas i videoformat utan endast i form av 
bilder på mesh och textur.

1.5 Om företaget

Magoo 3d studios har sitt kontor i Söderhamn ungefär tre timmars tågresa norr om Stockholm. 
Företaget öppnade sina dörrar år 2000 och har sedan dess vuxit stadigt, de har nyligen flyttat till 
större nyrenoverade lokaler, de har även lokal i New York. Anledningen till att Magoo har sitt 
företag även registrerat i Amerika är för att lättare hålla kontakt med amerikanska kunder. Det 
skapar även en typ av trygghet eftersom att svenska företag inte arbetar på samma sätt som 
amerikanska säger Anders Törnquist CEO3 på Magoo. Dock har de ingen personal där utan endast 
en lägenhet, den används om de skulle behöva stanna under en längre tid vid möten eller 
liknande. Hela 60% av arbeten som Magoo jobbar på kommer i huvudsak från USA.

Magoo arbetar i överlag med reklamfilm både för tv och internet, men de försöker att hålla ett så 
vitt spektra som möjligt. När vi frågade Anders vad han anser att Magoo jobbar med svarade han 
att de ser sig som ett 3D animationshus men arbetar även en del med comp4 projekt. I deras 
meritlista har de priser som Cannes Lions Grand Prix för bästa reklamfilm, Roy awards för bästa 
specialeffekter, och FWA (Favourite website awards). De har även jobbat med stora företag som 
FedEx, Telia, kanal 5, Absolut Vodka, Philips, MTV med flera.

De har just nu 17 anställda var av 13 arbetar med 3D och fyra arbetar med mer administrativa 
uppgifter. Under vissa projekt tar de även in projektanställda och frilansare när de behövs. De 
flesta arbetar som generalister med har även en anställda som arbetar uteslutande med comp, 
utifall att de tar sig ann ett projekt med mycket comp har de även en Technical Director som är 
väldigt hemma i comp programmet Nuke. Andreas Östlund är en av 
Magoos 3D art leads, han kommer även att se över mitt arbete.

http://www.magoo3dstudios.com/

3 CEO: Engelska för Chief Executive Officer på svenska Verkställande Direktör
4 Comp:  Förkortning för compositing vilket är kombineringen av separata visuella element som tillsammans skapar 

en bild. Förklarat enkelt kan man säga att man lägger på lager på lager med olika bilder som skapar en färdig bild. 
Comp är de sista steget i en pipeline innan klippning och ljudsättningen tar vid.

2

http://www.magoo3dstudios.com/


Examensarbete Sandra Isaksson

1.3 Ordlista

Ambient Occlusion – (amb occ) Datorn räknar ut mellanrummet mellan ytor i 3D och ger trånga
utrymmen en skugga. En sorts självskuggning operation.

Cavitymap – En karta som visar skåror/nedsjunkningar i ett 3D objekt

Diffuse – En färgkarta som används till texturering.

Displacementmap – En karta som används för förhöjd detaljering av ett objekt. Detta används ofta 
för att spara datakraft men används aldrig i spel utan bara i för-renderade material.

Edgeflow – Hur polygonerna är fördelade i ett objekt.

Face – En yta som består av minst tre vertriser och tre edges. En mesh uppgörs av flera faces.

Mesh – Ett 3D objekt i form av polygoner, nurbs eller en subdivitional model.

N-gon – Ett face som består av mer än fyra vertriser.

Normalmap – En mapp som bestämmer hur ljuset ska brytas på mesh, används flitigt när man vill 
ha mycket findetaljer så som porer, rynkor eller liknande.

Smoothning – Kallas även subdeviding, när man delar upp en mesh's faces i fler delar för att 
kunna få fram mer detaljer.

Rendering – När en dator gör matematiska beräkningar i en scen och framställer en bild.

Retopologisering – När man skapar en ny mesh byggd ovanpå en annan med samma form men 
med en annan topologi anpassad för vad själva meshen ska användas till.

Texturering – Färgläggning av ett objekt.

Uvmap – För att kunna färglägga en mesh behöver den bli Uvmappad, det betyder att man klipper 
upp en mesh, planar ut den och på så sätt för en sorts karta med faces. Varje face på 
uvmappen har en tillhörande face på 3d meshen. Uvmappar behövs för texturering och när 
man skapar mappar av olika slag.

3
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2. Teoretisk Bakgrund

2.1 Modellering

Modellering är 3D motsvarigheten av skulptering i verkligheten. I en 3D miljö använder sig datorn 
av 3D koordinater som återges i ett tvådimensionellt plan på dataskärmen. Dagens 
rehabiliteringsprogram kan komma upp till en otroligt hög detaljnivå så pass att man kan skulptera 
porer i ansiktet på en människa eller nagelbanden på en nagel. Men när en högdetaljerad mesh 
sedan ska renderas behövs den oftast optimeras med hjälp av diverse maps ”kartor” för att 
minimera renderingstiden.

2.2 Polygoner (poly)

Polygoner är de mest förekommande modellerings 
sättet inom 3D och används uteslutande inom 
dataspel just för att de är lätt att optimera.  
Polegoner är den typen av modellerings teknik 
som de flesta skulpteringsprogrammen använder 
sig av. Men att modellera med polygoner har sina 
begränsningar, till exempel en edge kan aldrig böja 
sig utan att skapa mer vertriser som brytpunkt. Ett 
face måste bestå av minst tre vertriser och där 
med också tre edges, dessa bilder då tillsammans 
en triangel. Bild 1 visar hur dessa delar ser ut.

Bild 1

 En polygonface kan se ut på lite olika sätt, man brukar 
prata om trianglar, quads (fyrkanter) och n-gons (faces 
med mer än fyra vertriser). En kub med samtliga faces 
kan ses på bild 2 Vanligtvis brukar datorn veta hur den 
ska hantera quads och trianglar. Däremot när de 
kommer till n-gons kan datorn göra underliga 
operationer när man använder vissa kommandon. 
[1]

Bild 2

4
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2.3 Nurbs och subdivitional modeling

Nurbs och subdivitional modeling används i mindre utsträckning jämfört med polygoner. 

Nurbs använder sig av matematiska kurvor för att räkna ut ytans utseende och är optimalt till 
exempel bilar, klot eller liknande där de annars hade behövts mycket faces för att nå en len yta. 
Subdivitional modeling är som en hybrid mellan nurbs och polygoner och man förutspådde att den 
skulle ersätta polygonmodellering. Subdivitional modeling innebar att man kunde välja ut specifika 
ytor som skulle delas upp i fler faces och på så sätt kunna komma upp i högre detaljnivå. Men de 
fick aldrig lika stort genomslag som man tidigare trott. [2]

2.4 Topologi

Topologi menas hur edges och faces är distribuerade utöver meshen. Beroende vad meshen ska 
användas till ser topologin väldigt olika ut. Det är därför viktigt man vet vad meshen ska användas 
till. En dåligt topologi kan därför skapa väldigt mycket problem längre fram i processen. Hur 
topologin är skapad påverkar också hur meshen ser ut efter smoothing. Du vill heller inte ha 
onödigt mycket polygoner vid ytor som inte har komplicerad form. Som exempel kan 
uppbyggnaden av  handens utsida inte kväva lika mycket polygoner som ett människor öra. Vilket 
illustreras i bilden nedan (bild 3)

Bild 3

5
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2.4.1 Basemesh

Under modellerings stadiet är det viktigast med en topologi som har så jämt distribuerade faces 
som möjligt och försöka hålla dem så kvadratiska. Detta för att undvika fula artefakter under själva 
modelleringen. För att illustrera har vi två bilder skapade med hjälp av zbrush där ena har jämt 
fördelade quads (Bild 4) och en med rektangulära quads (Bild 5).

bild 4 bild 5

Om själva meshen inte ska animeras behövs ingen ny typologi. Däremot om meshen har inslag av 
hårda kantiga ytor kan de behövas stödedges som hjälper att bibehålla formen. Annars kommer 
kanterna att bli runda och tappa sin ursprungliga form vid smoothning. Stödedges vid hårda ytor 
placeras precis vid kanten och beroende på själva formen kan de behövas mer eller mindre edges. 
Dessa stödedges kommer även behövas på omretopologiserade meshar eftersom att när 
displacementmapen appliceras kommer viss smoothning att ske. Bild 6 visar tre kuber var av den 
första saknar smoothning. Den andra har en smoothing operation, lägg märke till de avrundade 
kanterna. Den tredje kuben har edgeloops kring några av kanterna vilket behåller den ursprungliga 
formen.

Bild 6
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2.4.2 Animation

När man sedan ska föra över den modellerade informationen på en mesh som är mer anpassad för 
animation gäller nya regler vad gällande topologi. För att kunna åstadkomma förutsägbara 
deformationer i leder, klädveck och liknande behövs tätare topologi. Detta för att även kunna 
uppnå en högre detaljnivå av animation. Likt modellering är de även viktigt under detta moment 
att man håller på regeln angående att undvika n-gons, eftersom n-gons har en tendens att 
deformeras på oönskade sätt. 

När man skapar ny topologi är det oundvikligt att få så kallade stjärnor i topologin. Det är när en 
vertris är kopplad till mer än fyra edges. Dessa stjärnor kan likt n-gons skapa oönskade 
deformationer. Eftersom de inte kan undvikas är de bäst om man placerar dessa stjärnor taktiskt 
där det inte kommer ske så mycket deformation. Där musklerna fäster vid skelettet till exempel.

2.3 Spel och film

I spel renderas i realtid vilket betyder att en ny bild måste renderas varje gång något händer i 
spelarens vy. För att kunna göra detta krävs en optimering av information för att spelet ska kunna 
spelas utan lagg5. Inom geometrin använder man sig ofta av trianglar istället för quads, detta för 
att lättare kunna ha kontroll över ytan till objektet. När man optimerar spelgrafik är siluetten det 
som man lägger fokus på. Siluetten ska kunna återge tillräckligt med information med så lite 
trianglar som möjligt. När det gäller återgivningen av detalj på ytorna använder man sig spel av 
normalmaps, de ändrar inte siluetten av ett objekt utan de sätt som ytan återges. Den ändrar då 
sättet som ljuset tas emot av ytan där ljuset bryts på olika sätt, för att sedan sedan skickas tillbaka 

till 3D kameran och ge intrycket av 
ökad detaljering. Inom film kan man 
även använda sig av 
displacementmap som förändrar 
geometrin på ett objekt och klarar 
därför av att ändra såväl yta som 
siluett. Eftersom att man inom film 
inte arbetar med realtidsgrafik 
behöver man inte optimera 
geometrin till samma utsträckning 
som med spel.
Bild 7 Längst till vänster, en mesh 
med både displacementmap och 
normalmaps, mittersta bilden 
endast normalmap medan mesh 

Bild 7 längst till höger endast diffusemap.

5 Lagg: När bilden fryser till eller inte återger bilden i rätt tid.
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Bild 8 Mesh optimerad för spelgrafik6

Bild 9 Mesh gjord till film

6 Disclaimer: Karaktär av Jens Helgeson
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3. I produktion på företaget
3.1 Projektpipeline

Förproduktion
När Magoo startade förlitade de sig mycket på att jaga efter jobb. Men idag förlitar sig företaget 
mycket på kundrelationer och flera års av uppbyggande av förtroende mellan kund och företag.

Ett projekt börjar oftast med att en kund eller ett produktionsbolag tar kontakt med företaget. Hur 
långt i förväg de kontaktar Magoo är väldigt olika, det kan sträcka sig från en dag innan till en 
månad innan produktionen startar. Arbetet börjar oftast med en rad möten för att försäkra sig om 
att kundens vision är möjlig att genomföra för de pengar som läggs ut. De hålls då även möten med 
leads som tillsammans med Executive producer kan göra en uppskattning om hur mycket som 
behöver göras, hur lång tid det tar och vad de kommer att kosta. Beroende från vilket land de får 
uppdrag ifrån kan den konstnärliga friheten vara mer eller mindre begränsad. Inom Sverige har 
man oftast friare tyglar än om de jobbar åt en kund i USA, där har produktionsbolagen oftast är 
starkare och tycker till mer.

När ett schema är fastställt med deadlines för previz7, milestones8 och så vidare kan de praktiska 
arbetet börja.

Produktion
Magoos pipeline ser väldigt olika ut beroende på projekt, och följande beskrivning förklarade 
Anders är ett så kallat idealscenario.

Som start brukar det ofta göras en previz, enklast är det om kunden är närvarande. I vissa fall kan 
de ta mötet över skype men det är enklast att komma till samförstånd om visionen till projektet 
när man träffas ansikte mot ansikte.

Projekt som involverar fler personer har oftast både en 3d lead, producer och en projektledare. 3D 
lead har ansvar för den mer artistiska delen och har även kontakt med kundens creative director. 
Producenten och projektledaren ansvarar för att sakerna skickas in i tid.

Genom projektets gång är de även vanligt med möten, beroende på hur komplicerat själva 
projektet är kan de krävas fler möten. Vid enklare uppdrag delas arbetsuppgifter ut och sedan kan 
de sammankallas till möte efter feedback från kund. Oftast sker feedbacken via mail men de 
använder även Basecamp, ett online projekthanteringssystem där kunden kan överskådligt se hur 

7 Previz: Previsualization, för att visualisera en scen, koncept eller liknande, kan används som komplement till 
storyboard gjord på papper eller digitalt. Detta görs innan arbete med 3d och filmning tas vid. [3]

8 Milestone: Kan beskrivas som delmål där oftast en uppdatering skickas till kunden för att visa hur långt man 
kommit.

9
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projektet går. De har dock inte något program där man kan se de individuella arbetsområdena utan 
endast delar de vill att kunden ska se.

Modelleringen är något som startar väldigt tidigt i produktionen för att kunna bistå texturerare, 
riggare med material att arbeta med. Senare under arbetets gång uppdateras meshar successivt 
allt eftersom nyare versioner läggs upp på servern. Under hela projektet är det viktigt att kunden 
hålls informerad och känner sig delaktig i processen. En kund som känner oro inför en produktion 
kommer förmodligen inte att kontakta samma företag och kan även ställa till med problem i 
produktionen.

Slutproduktion
När compen är klar skickas materialet vidare till klippning, beroende på om Magoo är anställt av 
ett annat produktionsbolag eller ej kan klippningen outsourceas till ett annat företag. Annars görs 
klippningen på Magoo. Det samma gäller när det kommer till ljudsättning.
Postmortum görs endast om det kan vara till företagets fördel som en typ av reklam för företaget.

3.2 Filstrukturer

Allt som är i produktion sparas på Magoos server som de har ett kvarter bort. De sparar via 
projektnamn och via mjukvaror. Filerna för modellering av kakan hittades under 
project/cookie_name/zbrush följt av namnet på objektet. På Magoo använder de inte något 
projekthanterings program,  så för att att alla lättare ska kunna veta vad folk jobbat på signerar 
man filerna man är ansvarig. Signaturen är i form av ens initialer följt av ”_v00” för v för version 
och ”00” till versionsnummer. Till exempel cookie_SI_V03. Eftersom att projekten oftast inte 
anbelangar alla på Magoo samtidigt fungerar denna metod smidigt och effektivt.

3.3 Mjukvaror och plugins

Magoo 3d studios använder sig av operativsystemet Windows som är de mest kompatibla för de 
olika programmen som vanligen används inom 3d. Linux är förekommer också i vissa företag men 
är då inte kompatibelt med Photoshop.

Det finns en rad olika 3d program ute på marknaden idag. Två av de vanligaste förekommande är 
Maya och 3D studio max båda vars nu för tiden ägs av Autodesk som även är ansvarig utgivare av 
Softimage. Magoo använder sig i största del av 3d studio max men har även licenser till Softimage 
och några till Maya 2011. Utöver dessa program använder de även Nuke, Photoshop och Mudbox. 
Nuke används till comp och rotoscoping, Photoshop till texturering matttepainting och dylikt 
medan Mudbox används till detaljmodellering. Utöver Mudbox har de även Zbrush 4r2 till 
förfogande.

10
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När de gäller renderare använder de uteslutande Vray. Vray är en renderare som med en väldigt 
enkel ljussättning kan generera väldigt goda resultat.

Plugins varierar väldigt mycket Magoo använder sig av både inhouse plugins och nedladdningsbara. 
Några plugins de använder är;
RayFire till uppsplittring av objekt
Fume FX för att skapa rök ånga och liknande
Grow FX till skapande av vegetation
Multiscatter för utplacering av instanser (kopior)

3.4  Modellering och texturering av digitala modeller

Modellering är något som börjas med så tidigt som möjligt för att snabbt kunna förse animerare, 
texturerare, riggare med flera med material att arbeta med. När man arbetar med reklam innebär 
de korta intensiva arbeten och de sträcker sig sällan längre än några veckor, det är inte ovanligt att 
de man arbetar med olika projekt samtidigt. Förmågan att arbeta parallellt är viktigt om inte 
nödvändigt för att kunna leverera i tid till deadline.

Det kan hända att en modellerare får färdiga skisser eller koncept på vad han eller hon ska göra i 
3D. Men även om man har en färdig skiss på design så krävs även en viss anpassning när det skapas 
till 3D objekt eftersom att vad som kan se väldigt bra ut på papper kanske inte ser lika bra ut 
tredimensionellt. Det krävs både en konstnärlig läggning samt ett tekniskt kunnande för kunna 
arbeta som modellerare. För även om mjukvaror utvecklas och blir bättre och bättre så kan ett 
program aldrig hjälpa med konstnärliga val.

Modelleringen som sker på Magoo är oftast produktbaserad och sker i 3D studio max. Skulle det 
behövas veck på kläder eller mer organisk modellering som till exempel människor modelleras 
detta i Mudbox eller zbrush. Uvmappningen görs sedan i 3D studio max innan textureringen tar 
vid. Även detta kan göras i Mudbox om man skulle föredra det. Annars sker det mesta 
textureringen i Photoshop där man har mer kontroll över lager, färgkorrigering, kontrast och så 
vidare.

Texturering är något som kan både göras procedurellt eller förhand. Med procedurellt menas att 
man med datorns hjälp använder olika värden av till exempel färg, kontrast, storlek och grynighet 
för att framställa en textur. Denna typ av texturering är perfekt när man ska göra slumpartade 
textureringar som sten, grus, rost eller liknande.
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3.5 Återanvändning/arbetsgivarens äganderätt

Innan själva produktionen börjar på ett projekt får kunden skriva på ett avtal där det står att 
Magoo äger skapanderätten för det dom arbetar fram. Om kunden vill ha rättigheterna till hela 
arbetet utöver själva slutprodukten måste de köpa av rättigheterna av Magoo. Det innebär att de 
köper alla filer, objekt, texturer med mera. Detta kan vara till fördel om de önskar att jobba vidare 
med de Magoo har framställt utan att deras involvering.
Att Magoo har skapanderätt innebär även att de kan återanvända simulationer och liknande till 
andra projekt. Detta kan vara perfekt till previz för att spara tid och för att snabbt få fram sin vision 
av hur slutresultatet ska se ut.
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4. Metod och genomförande

4.1 Previz och utdelning av arbete

Vid introduceringen av kakprojektet hade det redan gjorts en typ av storyboard, så vad som 
återstod var att dela ut arbetsuppgifter. Så efter en veckas uppvärmning av att lära känna 
programmen kastades vi in i skarp produktion. 3D Art lead Jonas Lindström hörde efter om någon 
var speciellt intresserad av modellering och behärskade Zbrush eller Mudbox. Med tanke på att 
detta arbete skulle behandla just modellering passade den uppgiften perfekt. Var på det tilldelades 
datorer och det förklarades hur filsystemet fungerade, vad som krävdes av 3D objektet och när 
projektet hade sina milestones.

4.2 Skiss

Skisser för 3d objekt kan både göras i 3d och även på papper, men för att få fram en så bra 
representativ skiss användes en 3D skiss. Detta för att snabbt få upp en grund med skala och 
struktur. Till detta använde jag Dynamesh i Zbrush. Dynamesh fungerar så att modelleraren inte 
blir begränsad av topologin när man modellerar då nya polygoner skapas allt eftersom man 
arbetar. Dynamesh är på många sätt och vis väldigt likt riktig lera, man kan enkelt lägga till och ta 
bort geometri och även skapa hål i en mesh, vilket tidigare var en besvärlig process. Tidigare 
behövde man föra över meshen till ett annat program för att göra hålet. Sedan föra över meshen 
tillbaka till zbrush, varpå man projicerar över alla detaljer på den nya uppdaterade meshen. 

Zbrushs Dynamesh hade varit optimalt för modellering 
om de inte vore för faktumet att man ej kan inte gå upp 
och ner detaljnivåer. Detta kan skapa problem när en 
mesh med många faces ska föras över till ett annat 3D 
program. Programmet kan segas ner och förlänga 
renderingstiden radikalt om ett objekt med mycket 
information importeras. En highpoly är heller ingenting 
man vill uvmappa, det hade för det första tagit en otroligt 
lång tid, sedan kan det bli svårt för texturerare att kunna 
förstå sig på uvmappen om det är miljontals faces på den. 
Därför kan man ej gå vidare med en sådan här mesh i 
pipelinen. Men just för skisstadiet fungerar den utmärkt. 
Objektet arbetades utifrån en enkel primitiv sphere9 och 
tog hjälp av kuber när de kom till de hårdare ytorna och 

Bild 10 Skiss gjord med dynamesh chokladen.[5]

9 Primitive sphere: När man pratar om 3d primetiver syftar man på de förhandsskapade geometriska formerna som 
finns tillgängliga i de flesta 3d program, några av dem är cube, sphere, cone, planes, toruses och cylinders. [4]
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4.3 Basemesh

Vanligtvis när man modellerar brukar man börja med en basemesh baserad på en redan färdig ide 
eller koncept. Basemeshen skulle i detta fall ha byggts upp i 3D studio max, där ska polygonerna 
ska vara så jämt utplacerade som möjligt för att underlätta modelleringsarbetet. Men man måste 
även tänka på betraktarens intresse, vart kommer man att vila med blicken?
När de gäller människor kommer man mest troligt att föra blicken till ansiktet, därför bör man även 
ge ansiktet med mer polygoner än till exempel låren. Efter basemeshen är klar uvmappas och 
sedan tas in i ett modellerings program som klarar av högre polygonantal. 

Eftersom dynameshen användes under skisstadiet och så fanns redan en bra grund. Detta gjorde 
att man kunde man gå direkt till retopologiseringen.

4.4 Retopologisering

Retopologisering eller retopo som de också kallas, betyder att man bygger om geometrin för att 
anpassa den till vad den kommer att användas till. Animation till exempel behöver mer polygoner 
vid ställen där mycket deformation kommer att ske som knäveck, kring ögon, mun, ljumskar med 
mera. Men retopo kan även behövas när man upptäcker att geometrin i basemeshen inte räcker 
till, detta kan inträffa om geometrin har dragits in och ut så mycket att polygonerna inte längta 
klarar av att återge en tillräckligt hög detaljnivå. Just i detta projekt var man tvungen att tänka på 
de hårda kanterna som fanns på chokladen och se till att de hårda kanterna fick tillräckligt med 
geometri för att kunna bibehålla sin form efter smoothning. 

Retopon började att bearbetas i Zbrush eftersom att man kan då kunde använda highpolyn som 
grund för retopon. Många program klarar nämligen inte av lika tunga objekt som Zbrush gör. Efter 
att ha pratat med Andreas Östlund flyttades arbetet till 3D studio max. Även de programmet var  
bra när de gällde att behandla högpolygonella objekt. Dock krävdes ändå en viss optimering av 
antalet faces som meshen uppgjordes av. Det fanns en rad olika sätt att göra detta. 

Zbrush har en funktion som kallas för decimation master. Vad man vill uppnå med en optimering 
för retopologisering är att spara in på så mycket polygoner som möjligt men att behålla områden 
där man har mycket detaljrikedom. Detta görs genom en viss triangularisering av quadsen. 
Följande teknik kan även användas i 3D studio max med Pro Optimiser och Optimiser. Resultaten 
efter dessa optimeringar var väldigt lika varandra. Vad 3D studio max har till sin fördel är att 
informationen om highpolyn fortfarande finns kvar om man skulle vilja höja detaljerna ytterligare, 
detta kan vara bra om man önskar kontrollera att retopon stämmer överens med highpolyn. 
Medan i zbrush för att kunna göra en retopologisering tvingas kopiera 3D objektet innan man kan 
använda de som en bas under retopon, detta gör att man inte kan gå tillbaka till tidigare highpoly 
lika enkelt som i 3D studio max. Bild 11-13visar de olika optimerade mesharna. Bild 11 är Zbrush 
optimering med decimationmaster, bild 12 visar optimise och bild 13 Pro optimise.
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Bild 11 Bild 12 Bild 13

Under retopon liksom skapandet av basemeshen är viktigt att försöka undvika n-gons. Trianglar bör 
också försöka undvikas om de inte handlar om spelgrafik där trianglar används i stor utsträckning. 
Anledningen till att man vill undvika dessa är att om de skulle behöva animeras är quads att 
föredra när dess deformationer är enklare att förutse. Hur gör man då när man hamnat i ett läge 
där man har ett hål kvar som skapar antingen en trekant eller en n-gon. Det har varit svårt att hitta 
en definitiv lösning till detta problem och med en praktiskt taget färdig retopo uppdagades just 
detta problem. 

För att hitta en lösning krävs att man förstår problemet. I bästa fall kan det handla om att man 
glömt ännu en triangel någonstans i meshen. Då handlar det bara om att försöka återförena dessa 
trianglar för att skapa en quad, men i detta fall fanns inga andra trianglar i meshen. Den enklaste 
lösningen hade varit att tillåta en triangel i meshen. Men efter diskuterande med berörande på 
Magoo kom vi fram till en annan lösning. Om vi återgår till bilden med förklaring av faces olika 
utseenden. (Bild 14) Lägg märke till placering av n-gons och triangeln. Om vi sedan tittar på en 
subdevided version av denna mesh ser vi att datorn har gjort om alla faces till quads. (Bild 15) Men 
eftersom att det finns en fördel med att hålla lowpolyn så låg som möjligt togs en del faces bort 
varpå ny geometri skapades, detta för att försöka kringgå problemet.
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Bild 14 Bild 15

4.5 UVmappning

Magoo använder huvudsakligen 3D studio max när de skapar uv mapps. Den skapas genom att 
man lägger på en unwrap operation på objektet varpå man vår möjligheten att gå in i UVeditorn. 
Ikonerna som finns i detta fönster saknar text och en hel del testning krävdes för att förstå vilka 
knappar som gjorde vad. Även programmets unwrap och relax10 tycktes göra oförutsägbara 
operationer. Men även om denna typ av UVeditor har brister ser jag betydligt mer fördelar med 
den än med till exempel Mayas version av som saknar en hanterbar relax operation. UVLayout är 
ett program skapat just för denna enskilda uppgift och därför även noga genomtänkt och bearbetat 
just för den uppgiften. Andreas Östlund 3D art lead på Magoo fann detta program väldigt intuitivt 
och lättöverskådligt. Programmet gör det även lätt att se möjliga problem med meshen som 
bakåtvända faces, hål i meshen, delar som inte sitter fast, om edgeflowen i uvmappen är för tät 
eller för gles, den kan även se om de uppklippta delarna har samma skala eller inte.

4.6 High-poly modellering

Efter retopologiseringen uvmappades meshen varpå den togs tillbaka in i Zbrush. För att ta tillvara 
på de detaljer som redan skulpterats på skissen användes zbrushs project egenskaper. Project har 
förmågan att föra över detaljerna från en mesh till en annan, vilket jag använde för att föra över 
skissens detaljer till den nya meshen. 

Vid fortsättningen av detaljeringsarbetet testates väldigt många olika metoder. En av dessa 
tekniker var att förhand skapa sprickor med hjälp av diverse penslar i zbrush. En annan teknik var 
att använda olika alphor för att få fram sprickor och hål.(bild 7) Även zbrushs noise maker 
användes för att skapa en skrovligare textur.

10 Relax:  när meshen viker upp sig själv och blir platt.
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Bild 16 visar hur en mesh påverkas av olika typer av alphor. De första två bilderna är skapade med 
alphor från bilder föreställande olika betongfasader, tittar vi på reslutatet ser vi tydliga fåran från 
alphan. Den tredje bilden är skapad med hjälp av en alpha skapad en kaktextur vars kontrast har 
höjts i Photoshop. Här ser vi en avsaknad av tydliga skillnader i höjdskillnad. Det önskade resultatet 
hade varit att endast påverka sprickorna eller endast påverka området runtom sprickorna. När man 
sedan vill bearbeta mer ytstruktur får man vända sig till noisemaker.

Bild 16

Några av alphorna som användes ser vi på bild 17, skapade av asfalt, betong med mera. Även en 
del penslar från Photoshop användes, dessa importerades in i zbrush som en svartvit JPEG bild. 

Bild 17

Noisemaker skapar genererade strukturer på meshen och är perfekt att använda för att snabbt få 
fram en mindre slät yta. Testet gjordes på en helt platt yta utan inslag av ytstruktur. I denna 
operation skulle zbrush skapa en mindre skrovlig yta samt att även förändra ytan på en större 
skala. Problemet ligger i Noisemakers känslighet när man vill göra noise med större skala. Denna 
egenskap har ett så kallat preview funktion, vid första anblick ser resultatet ut att fungera för 
testning. Resultatet blev dock en helt annan, meshen exploderade och gick ej att gå vidare med. 
Bild 18 visar ett exempel där en liknande operation gjordes.
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Vid fler tester visar det sig att noisemaker är mest optimalt när de gäller att skapa noise på en 
mindre skala, på detta sätt kunde man undvika oförutsägbara resultat. 

Bild 18

Zbrushs förmåga att kunna skapa lager var till stor hjälp under modellerings processen. Det gjorde 
det möjligt att sänka opaciteten på de skulpterade lagren. Till exempel hade jag ett lager med små 
hål som var under kakan, ett lager med sprickor, ett lager med den allmänna formen och så vidare. 
Så om kunden vill ha mindre framtonade sprickor och hål kan man enkelt sänka intensiteten på just 
de lagret.

Att uppnå en skrovlig och spröd yta med hjälp 
av modellering är en utmaning och vid 
modelleringen av snittytan tänjdes gränsen för 
vad geometrin klarade av. Så efter en tids 
arbete på snittytan började undersökningen 
av  andra alternativa tillvägagångssätt.

En film som innehåller mycket realistisk mat är 
Disneys långfilm Ratatouille. När de skapade 
brödet som man ser i filmen använde de sig av 
en så kallad volumetric hypertexture (Perlin 
and Hoffert, 1989). Den gör det möjligt att 

Bild 19 skapa en solid mesh genomsyrad av hål 
vilket skapar en spröd känsla i materialet. Vray 

har en sorts fogshader inbyggt och det hade börjat tittats på möjligheterna att använda detta till 
innandömet av kakan. Men efter samtal med Andreas Östlund togs beslutet att fortsätta med 
modelleringen. Med den begränsade tidsramen fanns inte tillräckligt med tid för experimentring. 
Bild 19 visar ett tidigt test på hur fogshadern ser ut. [7] [8] 
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4.7 Texturering

Den första textureringen som gjordes arbetade jag med i zbrush (Bild20). Där kunde jag ta hjälp av 
programmet för att maskera sprickor, nedsänkningar och choklad och liknande för att lättare kunna 
koncentrera mig på vissa delar av kakan utan att andra delar påverkas.

Bild 20

Efter att texturen och tillhörande maps importerats in i 3Ds max och kakan börjat ljussättas, kom 
man fram till att den inte var tillräckligt realistisk. Nästa teknik blev att projicera på texturer från 
fotade bilder där vi använde oss av en lins med hög brännvidd. Ett sådant fotografi lämpar sig bra 
för texturering eftersom bilden blir väldigt platt och perspektivlös. Men den tekniken visade sig 
vara tidskonsumerande och resultatet blev inte tillräckligt bra för just för detta projekt.

Den tredje tekniken jag använde mig av var en blandning av olika ambient occlusion   maps och 
diffusemaps i Photoshop (Bild 21). För att hitta en bra diffuse utan större inslag av högdagrar och 
nyansskillnader använde jag mig av en bild på en sockerkakstextur. Texturen togs in i Photoshop 
som först färgkorrigerades vart efter den projicerades på kakan i zbrush (Bild22). När färgen 
placerats på kakan i zbrush exporterades den sedan med hjälp av uv kartan som skapats innan 
modelleringen. För att få fram ytskillnaden av sprickor och kaviteter i kakan mer använde jag mig 
av programmet Xnormal. Xnormal är optimalt när de gäller att få fram normalmaps, 
reflectionmaps, ambient occlusionmaps och liknande. Just för den här textureringen nöjde jag mig 
med en ambient occlusionmap (Bild23) som jag sedan färgkorrigerade i Photoshop och applicerade 
på diffusen(bild24). Efter att alla lager applicerats på grund diffusen (sockerkakstexturen) gjordes 
en sista färgkorrigering för att ljusa upp kakan (Bild 25). Alla maps komplimenterades med en 
svartvit mapp där de svarta skulle få materialegenskaper som choklad och de vita skulle få material 
som deg. För enkelhetens skull namngavs den till chocolatemap (Bild 26).
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Bild 21 Slutgiltig texturering

Bild 22 Diffuse (färg) +  Bild 23 Amb occ = Bild 24 resultat

Bild 25 Färgkorrigering Bild 26 Chocolatemap
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4.8 Feedback från kund

Efter att första feedbacken från kunden fick vi veta att de ville se kakan brytas i bitar. Detta satte 
vissa käppar i hjulet eftersom att uv mappen inte var anpassad för ökat faceantal i form av just en 
snittyta. Inte heller geometrin var anpassad för att splittras upp.

Så vad som hände var att en låg polygon version av kakan exporterades ut ur zbrush och in i 3D 
studio max, där klipptes den upp i fyra delar varpå ny geometri skapades vid snittytan. Sedan 
uvmappades den på nytt. Problemet var att uv kartan som skapades på den hela kakan inte hade 

plats för nya Uvs. Så det innebar att varje kakbit 
fick en egen diffuse, displacementmap, 
normalmap och chocolatemap.

Bild 27 visar en av de uppklippta bitarna i 
lowpoly. Utmaningen blev nu att försöka dölja 
faktumet att uppsplittringen gjordes på en 
lowpoly och samtidigt vara försiktig med att 
ändra geometrin för mycket. Skulle geometrin 
vara allt för annorlunda jämfört hela kakans 
geometri skulle det resultera i att texturen blir 
bli stretchad vid sömmarna i texturen. Det 
gjordes test att använda högre polygonella 
meshar men det tog allt för lång tid att skapa ny 
geometri till snittytan. Även här måste man vara 
noga med edgeflow för att underlätta 

modelleringsarbetet.

Bild 27

När väl kakdelarna var klara fördes de tillbaka in i zbrush för att projicera på detaljerna som redan 
var skulpterade. Arbetet på den hela kakan och texturen fortsatte tills dess att klippet på 
”kakbrytningen” blivit godkänt av kunden. Varpå jag då kunde börja bearbeta snittytornas 
geometri.

När klartecken hade gets att använda de uppsplittrade bitarna fortsate arbetet med modelleringen 
av snittytan. Utmaningen var att försöka skapa en spröd textur med den edgeflow man redan har, 
detta för att försöka undvika en till omtopologisering.

Tyvärr hade det gjorts för många ändringar i den hela kakans geometri, detta skedde under tiden 
de väntades på klartecken vad gällande de trasiga bitarna. Följden blev att de små trasiga 
kakbitarnas textur inte matchade överens med den hela kakans. När man drar i geometri med 
tillhörande textur resulterar de i att även texturen blir utdragen. Detta beror på att uv 
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koordinaterna fortfarande har samma plats inte inte flyttas med geometrin. Jag gjorde flera försök 
att försöka ordna detta problem i Zbrush med Projection och att förhand gå in och flytta vertriser. 
Men detta blev allt för tidkrävande. 

Den slutgiltiga lösningen blev att ta över kakorna till Autodesks program Maya och se över 
problemet där. Jag hade nämligen stött på ett likande problem i mitt inriktningsprojekt, det 
slutgiltiga skolprojektet som utfördes på LTU. 

I inriktningsprojektet hade jag skapat olika ansiktsuttryck som skulle göras till en rigg som sedan 
skulle användas för animering. Men efter att ha gjort vissa ändringar på geometri gjorde detta att 
vertisnamnen inte var samma. För att kunna skapa blendshapes krävs nämligen att vertriser med 
samma position har samma namn. För att ordna detta använde jag mig av Mayas ”Transfer 
attributes” (Bild 28) genom att jämföra de olika mesharnas UV kartor som såg identiska ut. På så 
sätt kunde jag skapa kopior av orginalmeshen vilket gör att vertriserna får samma namn, sedan 
flytta om vertriserna med hjälp av att läsa av uvmappen, detta gjorde det möjligt att koppla 
samman alla blendshapes. Så för att fixa problemet med kakan gjorde jag samma sak. Den hela 
kakan och kakbitarna hade nästan samma uv bortsett från att snittytan som laggs till. Så för att 
tekniken fick man först klippa av snittytan, sedan flytta vertriserna med hjälp av transfer attributes 
vart efter sätta tillbaka snittytan på sin rätta plats. Sedan togs alla bitar i tillbaka till Zbrush där 
detaljerna projicera detaljerna på nytt.

Bild 28 Transfer attributes i maya 2012
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4.9 Exportering

När modelleringen var helt klar exporterades den lägsta, mellersta och högsta polygon mesharna 
ut ur Zbrush med tillhörande displacementmaps, normalmaps och diffusemaps. En 
displacementmaps uppgift är att dra ut och putta in olika delar av geometrin för att skapa en högre 
detaljerad mesh skapad på en lowpoly version. Vid applicering av displacementmappen utfördes 
inte tillräckligt mycket förändring  i 3D studio max. Olika inställningar för applicering av mappen 
testades men gav i samma dåliga resultat.

En annan möjlig lösning var att titta på inställningarna för displacementmap genereringen i Zbrush. 
De vanliga inställningarna ger en mapp i låg kontrast som går i gråvit ton med ett medelvärde på 
0.5 i Zbrush. Tittar man närmare på detta medelvärde i Photoshop ser vi att färgvärdet är 149 i 
samtliga färgkanaler. Tittar vi istället på en displacementmap från skulpteringsprogrammet mudbox 
ger den ett medelvärde på 0. Det resulterar alltså i en näst intill svart bild. När dessa maps 
applicerats i ett annat 3D program måste de behandlas olika. Så eftersom att arbetsteamet i detta 
projekt hade mer erfarenhet av just mudbox genererades nya displacementmaps med ett 
medelvärde på 0 ut ur zbrush. Men även detta gav mediokra resultat när den applicerades på 
lowpoly meshen. 

Det ledde till tron att mudbox skulle kunna generera en mer pålitlig mapp. Men efter att dragit ut 
nya displacementmapps och testat dem i 3D studio max gav detta samma resultat dom tidigare. 
Vad som testades då var att pröva applicera dessa mapps på en lowpoly med något högre 
polygonantal. Bild 29 visar skillnaden mellan en displacementmap genererad i zbrush till vänster, 
samt displacementmap genererad i mudbox till höger.

Bild 29

Som komplement testades ett annat tillvägagångssätt. Renderaren Vray har en funktion som heter 
Vrays mesh export. Den fungerar på så vis att vray sparar informationen om hög polygonmeshen 
till önskad plats på datorn, vart efter man får välja hur många polygoner man vill ha kvar. 
Resultatet liknar ett moln av väldigt små polygoner som blivit kvar. Sedan när man väl renderar ser 
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resultatet ut som hög polygonmeshen direkt ur zbrush. Denna teknik visade sig vara till och med 
snabbare och mer precis än att använda displacementmaps. Tekniken fungerade så pass bra att de 
använder på samtliga hög polygonmeshar med komplicerad geometri i just detta projekt. 
Nackdelen med den här tekniken är att de blir svårt att ta de kan bli svårt att se vad som är bak och 
fram på meshen. Därför är denna teknik inte en optimal lösning när man ska animera organiska 
meshar som människor, djur eller liknande. Då vill han hellre se till att ha en bra representativ 
mesh istället för en massa små prickar. Bild 30 visar en screenshot på en scen i 3D studio max med 
flera kakor på hög. [6]

Bild 30
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Bild 31

5. Resultat
Vissa delar av det jag modellerat har fortfarande inte nått release datum vilket gör att jag inte kan 
visa allt jag arbetat med. Dock fick jag lov att visa några bilder men då utan inslag som kan avslöja 
kund (Bild 31). Ljussättning och shading11 utförses av Andreas Östlund i 3d studio max, renderat 
med Vray.

Skiss
I skisstadiet använde jag mig av zbrushs Dynamesh vilket sparade mig en massa tid jag annars 
måste ha spenderat skpandes en basemesh. Den försäkrade även art leads att vi hade samma ide 
om utformningen vilket kan ha varit besvärligt att visa med en ritad bild.

Retopologisering
Retopon gjordes i 3D studio max där jag kunde ta hjälp av dess förmåga att spara historiken för att 
sedan gå tillbaka till highpoly versionen av objektet. På så sätt kunde jag enkelt jämföra high och 
lowpolyn tillsammans.

UVmappning
UVmappen skapades med hjälp av UVlaout. Programmet kan behandla komplicerade meshar, det 
är enkelt att lära sig, operationerna för att vika ut meshen fungerar otroligt bra och visade även 
problem med meshen som jag sedan enkelt kunde åtgärda innan jag gick vidare.

11 Shading: En typ av material som ger en känsla av vad objektet är gjort av. Inställningar som är vanliga i ett material 
är genomskinlighet, spekularitetens färg, spridning av spekularitet, reflektion, färg, skuggfärg, refraktion med mera.
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High-poly modellering
Modelleringen gjordes med en blandning av stenciler skapade av alphor, skulptering för hand med 
olika penslar samt med hjälp av noisemaker. Alla dessa tekniker har bidragit till en bra slutprodukt. 
Dock tyckte jag att noisemaker satte många käppar i hjulet, det tycks vara väldigt ostabilt och 
resultatet blev inte alltid de väntade. Därför förlitade jag mig mycket på stenciler gjorda från 
fotografier i kombination med olika penslar med tillhörande alphor. Människor har svårt att skapa 
mönster för hand, då de ligger i människans natur att skapa mönster. Stencilerna var då särskilt 
hjälpsamma då de hjälpte med spridning av randomiserade sprickor. 

Texturering
Under textureringen prövade jag på tre olika tillvägagångssätt. Även om alla metoder har väldigt 
goda egenskaper tror jag på en kombination av fotograferat material blandat med informations 
maps från meshen, till exempel ambient occlusion och cavitymaps. Detta bidrog till ökad 
detaljering och hjälpte även till att komma närmare realism. Tillsammans med ett kraftigt verktyg 
som Photoshop där jag behandlade alla lagren, skapade jag slutgiltiga texturen som används på 
kakan. 

Feedback från kund
Eftersom man inte kan vara helt säker på hur kunden kan ändra sig är det bra att hålla sina 
modeller så anpassningsbara som möjligt. Hade jag kunnat göra om kakan hade jag gjort 
chokladbitarna till egna objekt för att ha större kontroll över design. Då hade man kunnat slippa 
uvmappen som separerade på chokladen och resten av kakan. Jag skulle även ha samtalat mer 
med kollegor om tips och tekniker att använda, detta hade kunnat bidra till snabbare resultat.

Exportering
Vid exportering av displacementmaps uppstod många problem. Vi vände oss därför till Vray mesh 
export, tekniken återgav inte bara full detalj utan även förkortade renderingstiden.

Feedback från kund
När deadline är satt måste det även 
finnas i åtanke att kunden inte är 
nöjd med resultatet. Detta fick vi 
befara efter första milestonen. 
Eftersom de var väldigt tidigt i 
produktionen så var det självklart 
att vi skulle anpassa oss efter 
kundens nya önskemål. Så länge de 
inte är orealistiska. Bild 32 visar den 
uppsplittrade kakan även den 
ljussatt, shadead och animerad av 
Andreas Östlund.

Bild 32
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Slutsats
För att gå tillbaka till själva frågeställningen. ”Vilka tekniker finns för att snabbast arbeta fram ett texturerat 
3d objekt, då passande för reklam känt för dess korta deadlines?”

Jag har fått en mycket djupare förståelse för hur en pipeline fungerar och är övertygad om att jag har 
mycket att ta med mig från detta arbete vidare i arbetslivet. Jag känner att jag fått svar på mina funderingar 
vad gällande tekniker för att snabba på arbetsflödet för modellering och texturering inom reklam. Det 
tekniska kunnandet spelar så klart en stor roll för att kunna arbeta snabbare, men även de konstnärliga 
kunnandet är något jag kommer att behöva förbättra för att bli en bättre datagrafiker. Program, plugins och 
liknande kan ta dig en bra bit på vägen, men utan en bra förståelse för färg, form och komposition kan man 
inte nå ända fram.

6. Diskussion/Återkoppling
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När jag antog ansvaret för modelleringen i detta projekt visste jag endast vagt vad som förväntades 
av mitt resultat. Det var inte förrän jag börjat med skissen som jag fick veta att det jag gjorde skulle 
visas i full HD i närbild vilket satte en större press på mitt slutresultat. Även om jag känner mig 
väldigt hemma i zbrush så tycker jag ändå att projektet har tagit mig en bit utanför min 
comfortzone. Men med god handledning med feedback och klara direktiv tycker jag ändå att jag 
uppnått målen som sattes för mig av både kollegor och av mig själv.

Programmen
Även om resultatet blev lyckat så finns det tekniker jag inte använde som skulle ha kunnat snabba 
på mitt arbetsflöde. Som exempel, i pluginet RayRire som enkelt kapar meshar och kan hjälpa med 
snittytor. Dock just för detta projekt hade RayFire satt möjliga käppar i hjulet eftersom att när den 
skapar ny geometri i snittytor är det inte alltid den skapar optimal geometri just för modellering. 
Den kan istället skapa långa trianglar och n-gons, när en sådan mesh tas in i zbrush skapas små hål 
i meshens uvsömmar då man börjar modellera. Hade snittytorna ej behövt modelleras hade man 
kunnat spara tid och slippa modellera objekt för objekt. Det fanns nämligen ett klipp med lösa 
chokladbitar som splittrades upp till mindre bitar. Men då jag inte kunde Rayfire och pluginet inte 
fanns på min dator förlitade jag mig därför på modellering för hand. Dessutom skulle bitarna vara i 
närbild och det fanns specifika direktioner om hur de skulle se ut. Så modellering kändes som de 
bästa beslutet, dock hade jag velat lära mig RayFire för framtida projekt.

Vrays Fogshader gjordes inte särskilt många tester på då berörda på Magoo inte trodde på den 
tekniken. Eftersom att mitt arbete skulle föras vidare i pipelinen ville jag inte försätta kollegor i en 
situation då de inte känner sig insatta i materialet. Hade jag haft mer tid att experimentera kanske 
jag kunde ha övertygat dem om att denna teknik hade kunnat fungera. Men eftersom jag inte 
använt mig av denna teknik tidigare kändes de lite för mycket av ett vågspel i en skarp produktion. 
Därför valde vi tillsammans att fortsätta med modellering av polygon meshen. Jag skulle dock villa 
fördjupa mig på egen hand i fogshadern för att utforska dess möjliga användningsområden.

När de gäller 3D program har även bestämt mig att fördjupa mig i programmet SoftImage. 
SoftImage har gång på gång visat sig vara överlägset bättre när de gäller modellering och 
behandling av karaktärsbaserade projekt. Efter en diskussion om 3D programmens olika för och 
nackdelar visade Jens Lindgren (Technical Director på Magoo) mig några väldigt praktiska 
egenskaper i just SoftImage. Detta program är perfekt när det gäller att föra över olika attribut 
mellan objekt och detta kan göras utan att geometrin eller uv mappen behöver stämma överens 
med varandra. 

Låt oss skapa ett scenario, en karaktär har skapas med tillhörande ansiktsblendhapes, texturering 
och animering. Men det har nu gjorts ändringar på karaktärens ansiktsdrag och de liknar inte alls 
original karaktären, den har dessutom en ny uv. Hade detta inträffat i Maya hade det med fört en 
rad problem, hur ska man ta vara på de redan skapade blendhapesen med tillhörande animation. 
Hur ska man föra över uvmappen med texturerna utan att tappa en massa arbete? SoftImage är 
optimalt när de kommer till denna typ av problem. Vad man gör är att man lägger objekten så nära 
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inpå varandra som möjligt, sedan kan man föra över information om de nya modellerade ansiktet 
till den redan animerade karaktären. Detta kan då även göras med texturerna. Om man går tillbaka 
till problemet med att den hela kakan och kakbitarnas vars geometri inte stämde överens med 
varandra som togs upp under ”4.7 Feedback från kund”, så hade denna kunskap kunnat spara 
väldig mycket tid. Inte bara hade jag sluppit att klippa upp meshen för att uvkartorna skulle 
stämma överens med varandra utan jag hade även skonats från att behöva projicera över 
informationen på nytt i zbrush.

Pipeline
Pipelinen på Magoo fungerar på grund av god kommunikation mellan grafikerna. Det underlättar 
även att alla sitter i samma rum.  Om Magoo kommer att fortsätta utvecklas och växa i samma takt 
de gjort hitintills så kommer en mer uppstyrd spikad pipeline att behöva införas. Detta med 
tillhörande projekthanterings program där man överskådligt kan se hur man ligger till i projektet. I 
nuläget använder de sig av Google dokument för att ha koll på utvecklingen av projektet. Det 
projekt som tas upp i detta arbete var det endast några få personer inblandade i, så något sådant 
dokument skapades aldrig. Dock skapades ett schema med milestones och deadline för 
modellering, texturering, animering och liknande områden.

UVmapning
Under mitt arbete introducerade jag även UVlayout till berörande på Magoo. De var väldigt 
fascinerade över hur enkelt de såg ut att använda och jag tror att ett sådant program hade varit ett 
bra tillskott i deras pipeline. Programmet arbetar snabbt och har varit ett bra verktyg för mig under 
mitt arbete. Det har även bidragit till att jag upptäckt problem meshar vilket har besparat mig från 
möjliga problem längre fram i projektet. Jag prövade även på uv-editering i 3D studio Max och i 
Softimage.  Softimage fungerar på många sätt om UVLayout när de gäller att klippa upp meshen. 
Den är även väldig pålitlig och arbetar snabbt. Dock saknar den en funktion som gör att man kan se 
om fördelningen av faces är bra eller ej vilket UVLayout har.

Texturering
Textureringen i zbrush var även praktisk men saknar förmågan att kunna texturera på olika lager. 
Det finns även ett program vid namn Mari som är relativt nytt på marknaden. Den har förmågan 
att visa highpoly meshar med tillhörande mapps utan att segas ner,där kan man även editera 
specular mapp med direkt feedback på resultatet. Men eftersom att programmet inte fanns på 
Magoo kunde det heller inte användas i pipelinen.[9] 

Exportering
Problemet med displacementmap är ständigt återkommande. Jag anser att jag borde ha varit 
noggrannare när de gällde skapandet av retopologiseringen, jag borde även ha försäkrat mig om 
att topologin var tillräcklig för återgivning av full detaljrikedom. Detta hade kunnat göras genom att 
ta in meshen 3D studio max och applicera ett utdrag av en displacementmap. Detta skulle då skett  
innan jag fortsatte med modelleringen. 

29



Examensarbete Sandra Isaksson

Feedback från kundrelationer
Samma vecka som deadline fick vi även ett mail med många saker som de ville ändra. Givetvis 
strävar man alltid efter att tillfredsställa kundens önskemål, men det finns gränser för vad man kan 
klara med bara några få dagar innan deadline. Det är även av ekonomiska själ som denna feedback 
inte kunde behandlas. Om kunden ändå inte är nöjd med resultatet skulle det förmodligen 
resultera till ett nytt kostnadsförslag med en ny budget.
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