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Abstrakt
Inom film- och tv-produktion finns ett behov av att kunna plocka ut motiv från en 
filmsekvens  och  placera  dem  över  en  ny  bakgrund.  Tekniken  kallas  ”chroma 
keying”, och att med hjälp av chroma keying lägga ihop flera bilder till en kallas för  
”compositing”. After Effects är ett kommersiellt standardverktyg inom industrin för 
motion graphics (rörlig grafik) och visuella effekter. Blender, ett program släppt som 
öppen källkod (fri), innehåller verktyg för att uföra chroma keying och compositing. 
Studiens  mål  är  ta  reda  på  hur  väl  Blender  står  sig  mot  den  kommersiella 
programvaran  Adobe  After  Effects  i  avseendet.  Om  Blender  står  sig  bra  i 
jämförelsen  och  liknande  resultat  kan  fås  med  båda  programvaror  skulle  det 
innebära  att  små  studios,  indiefilmare  eller  amatörfilmare  inte  behöver  spendera 
pengar på kommersiell programvara. En litteraturstudie har genomförts för att ge en 
teoretisk grund. Författaren har i båda programvaror utfört en uppgift som kräver 
chroma keying och compositing. Arbetsflödet och de resulterande bilderna från båda 
programvaror har utvärderats. Till hjälp för utvärderingen har svar och kommentarer 
från  en  enkätundersökning  använts.  Resultaten  av  studien  är  att  Blender  kan 
användas för chroma keying och compositing, men att några viktiga hjälpmedel och 
verktyg saknas i förhållande till After Effects. Det senare har visat sig vara den mer 
populära programvaran och påvisar få nackdelar för arbetsflödet.  De resulterande 
bilderna visade sig svåra för enkätdeltagarna att skilja åt, men av en annan anledning 
än den som förväntades.
Nyckelord:  chroma  keying,  compositing,  blender,  after  effects,  greenscreen, 
bluescreen
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1 Inledning

Inom film- och tv-produktion finns ett behov av att kunna plocka ut motiv från en 
filmsekvens  och placera  dem över  en  ny bakgrund.  Skådespelare  filmade  i  studio 
placeras  i  datorgenererade  scener  för  att  hålla  nere  produktionskostnader  [1]
(exempelvis Ugly Betty från 2006). Ett mer extremt exempel är filmen Sin City från 
2005 där nästan varje scen har en virtuell bakgrund för att tillåta filmning på sätt som 
annars vore omöjliga. Även mindre och oberoende produktioner utnyttjar tekniken för 
att höja produktionsvärdet, som exempelvis science fiction-komedin Star Wreck: In 
the Pirkinning från 2005, eller den senare, Iron Sky, som i skrivandets stund genomgår 
postproduktion. Som Hayashi [2] påpekar, ”Today, actors in television programs and 
movies commonly appear within a landscape wholly created by computer graphics”.

Tekniken som används idag kallas ”chroma keying”, och att med hjälp av chroma 
keying kombinera flera bilder kallas för ”compositing”. Inte bara stora studios som de 
tidigare nämnda har tillgång till tekniken idag. Även indiefilmare och amatörer har  
tillgång till gratis programvara som kan utföra chroma keying. Blender, ett program 
släppt  som  öppen  källkod  (fri),  innehåller  verktyg  för  att  uföra  chroma  key 
compositing ([3],[4]). Joshi (et al.) [5] menar att ”Unfortunately, blue screen matting is  
an intrusive, expensive process unavailable to amateur users”. Det kan handla om en 
definitionsfråga. Joshi (et al.) syftar troligtvis på att professionella medel inte finns 
tillgängliga för amatörer, men hur långt ifrån ”professionella medel” är egentligen en 
gratis programvara som Blender?

1.1 Mål och problemformulering

1.1.1 Fokus och forskningsfrågor
Studiens fokus är att  undersöka vilka nackdelar och fördelar Blender har gentemot 
Adobe After Effects inom området chroma keying och compositing av filmat material 
mot en datorgenererad bakgrund, både i fråga om arbetsflöde och resulterande bilder. 
Målet  är  ta  reda  på  hur  väl  en  gratis  programvara  som Blender  står  sig  mot  en 
kommersiell programvara som Adobe After Effects i avseendet. Studien kommer mer 
specifikt att:

• beskriva  begreppen  chroma  keying,  matting  och  compositing,  samt 
mjukvarorna Adobe After Effects och Blender, för att ge en teoretisk bakgrund 
till den här studien

• ta reda på hur ett typiskt arbetsflöde kan se ut för chroma key compositing och 
vilka problem som kan uppstå, för att sätta riktlinjer för en empirisk studie

• utvärdera  arbetsflödet  och  visuella  resultat  av  chroma  key  compositing  i 
Blender och Adobe After Effects för att se hur de skiljer sig

• göra rekommendationer baserat på studiens resultat

1.1.2 Studiens värde
Joshi (et al.)  [5] gör ett  bra jobb med att  statera värdet av den här studien då han 
skriver  att,  ”Unfortunately,  blue  screen  matting  is  an  intrusive,  expensive  process 
unavailable to amateur users”. Om arbetsflödet i Blender inte lider av några avgörande 
nackdelar och om liknande resultat kan fås med båda programvaror skulle det innebära 
att små studios, indiefilmare eller amatörfilmare som bara vill lära sig chroma key-
konsten  inte  behöver  spendera  pengar  på  kommersiell  programvara.  Joshi  (et  al.) 
skulle  med  andra  ord  eventuellt  kunna  motbevisas.  Chroma  keying  har  studerats 
tidigare, så nyheten med den här studien ligger i jämförelsen mellan programvarorna.
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1.1.3 Hypotes
Slutresultatet från Blender har förväntats visa sig vara svårt att skilja från slutresultatet  
från After Effects. Den nära integrationen med 3D i Blender har förväntats ge fördelar 
i  arbetsflödet  när 2D-material  ska kombineras med 3D. Arbetsflödet  i  Blender har  
ändå förväntats  behöva utvecklas  på vissa  punkter  för  att  en rekommendation ska 
kunna göras att inte spendera pengar på After Effects. Studien har istället förväntats  
resultera  i  rekommendationer  på  vad  som  behöver  utvecklas  i  Blender.  De  fyra 
huvudsakliga  påståenden  som  har  förväntats  vara  sanna  (och  vars  sanningshalt 
behandlas i avsnitt 6.3) är meda andra ord:

1. Blender har fler avgörande nackdelar för arbetsflödet än After Effects.
2. Arbetsflödet går smidigare i Blender tack vare integrerad 3D.
3. Vissa aspekt av Blender behöver utvecklas för att nå After Effects nivå.
4. Vid frågan om vilket videoklipp som är bearbetat med vilken programvara 

skulle ungefär lika många göra en felbedömning av vardera videoklipp.

2 Teoretisk bakgrund

2.1 Compositing

Hu [9] definierar  compositing som processen att  lägga ihop flera bilder på samma 
film.  Den  enklaste  formen  av  compositing  är  enligt  Blinn  [7]  att  lägga  en 
förgrundsbild ovanpå en bakgrundsbild. Innan den digitala eran utfördes compositing 
med hjälp av en optisk ”printer” som projicerade bilderna på en oexponerad film [9].  
Två  separata  filmer  användes  för  att  maskera  delar  av  filmen  för  att  undvika 
dubbelexponering [10] (se sektion 3.1.2). Compositing handlar även om att matcha de 
olika bilderna för att det ska se ut som att de tillhör samma bild ([6],[9]).

Principerna är inom digital compositing desamma. Skillnaden är att bilderna som 
ska kombineras är digitala, vilket ger nya fördelar, exempelvis att många bilder kan 
kombineras utan någon kvalitetsförlust ([9],[10]) eller att en alpha matte  (se sektion 
3.1.2) kan lagras tillsammans med bilden [10].

2.2 Matting

Matting innebär att skapa en matte [10], som är ett viktigt verktyg inom compositing. 
En matte,  eller  en traveling matte som den kallades,  var  i  begynnelsen en separat  
svartvit film som var transparent där förgrundsbilden skulle exponeras på den färdiga 
filmen.  En  inverterad  variant,  även  kallad  en  holdout  matte  skapades  genom  att 
exponera  en  annan  svartvit  film  genom  traveling  matten.  Bakgrundsfilmen 
projicerades sedan genom holdout matten på den färdiga filmen, och den kvarvarande 
oexponerade ytan exponerades sedan med förgrundsfilmen genom traveling matten 
[10]. Själva matten skulle kunna liknas vid maskeringstejp eller en utskuren mall som 
används för att göra schabloner.

Inom digital  compositing ges  varje  pixel  ett  färgvärde och ett  opacitetsvärde. 
Bildens samlade opacitetsvärden utgör bildens alpha matte [5]. Smith menar att alpha 
matten är den digitala varianten av gårdagens mattefilm [10]. Ett opacitetsvärde av 1 
betyder  att  pixeln är  helt  opak (ogenomskinlig)  medan ett  värde av 0 ger  en helt  
transparent  pixel.  Alla  värden  däremellan  ger  en  semitransparent  pixel,  dvs  en 
blandning mellan bakgrundspixeln och förgrundspixeln ([10],[20]).  Mattingtekniken 
som användes för film gjorde det svårt att skapa en sådan delvis transparens. Alpha  
matten har där en klar fördel [10]. Den agerar alltså också likt maskeringstejp eller en  
utskuren mall då den maskerar de pixlar som inte ska vara med. Tillsammans med Ed 
Catmull  födde  Smith  [10]  på  1970-talet  idén  om att  inkludera  alpha  matten  i  en 
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alfakanal tillsammans med bildens tre färgkanaler. Istället för RGB (röd, grön, blå) 
fick vi RGBA (röd, grön, blå, alfa), vilket  är standard inom compositing idag. 

2.3 Chroma keying

Matten skapas inte ur tomma intet. Inom 3d-grafik genereras alpha matten samtidigt  
som  förgrundsbilden  vid  rendering,  men  för  filmat  material  skapas  ingen  matte 
automatiskt. Det finns olika tekniker för att manuellt skapa en matte. En av de mest 
kommersiellt  använda  teknikerna  kallas  för  blue  screen  matting  [5],  eller  chroma 
keying [1]. Den kallas för chroma keying då den går ut på att ta bort något från bilden 
med  hjälp  av  en  matte  (keying)  som  skapas  utifrån  bildens  färginformation 
(chrominance) ([6:22],[19:2]).

Blue screen matting för film uppfanns av Petro Vlahos på 1960-talet och gick ut 
på att generera en mattefilm efter att förgrundselementet hade filmats framför en blå 
skärm ([10],[11]).  Dagens digitala chroma key-teknik konverterar  en RGB-bild till 
HSV (hue, saturation och value) för att kunna arbeta med bildens färg, färgmättnad 
och ljusintensitet. Användaren väljer en pixel i bilden med ett visst värde av HSV som 
matten ska ta bort, utifrån vilket ytterligare värden för HSV kan läggas till genom att 
individuellt  justera hur många fler  värden av H, S och V den ska ta med ([6:22],
[24:210]).

Chroma  key  används  exempelvis  för  att  filma  väderrapporter.  Meteorologen 
framför  kartan står  i  själva verket  framför  en enhetligt  blå  skärm.  Den blå  färgen 
ersätts  sedan  med  bilden  av  kartan  ([8],[21]).  Färgen  behöver  inte  vara  blå,  bara 
enhetligt  färgad  ([10],[22:226]).  Färgen  bör  i  första  hand  väljas  för  att  inte 
sammanfalla  med  färger  i  förgrunden,  och  i  andra  hand  för  att  passa 
inspelningsmediet. Om det är absolut nödvändigt att en skådespelare i förgrunden har 
blå  kläder  kan  en  blå  skärm  inte  användas  då  kläderna  skulle  försvinna  med 
bakgrunden. Om förgrundens färger inte sammanfaller med skärmen väljs med fördel 
färgen blå om inspelningsmediet är film, eftersom film är mest känslig för blå färg. 
Grön  färg  väljs  om  inspleningsmediet  är  ett  digitalt  lågprisformat,  eftersom dess 
färgupplösning är som störst på den gröna kanalen [19:8].

2.4 Programvaror

De  mest  populära  programvaror  som  används  för  compositing  inom  industrin  är  
Autodesk Flame och Inferno,  Adobe After  Effects,  Apple  Shake och The Foundry 
Nuke.  Bland  de  mindre  populära  men  ofta  använda  programvarorna  hittas  Eyeon 
Fusion, Autodesk Toxik och Combustion.

Flame, Inferno, Shake och Nuke tillhör den dyrare och mer avancerade kategorin, 
varför de ofta hittas på större studios. Medan After Effects också återfinns i somliga 
stora studios används det även ofta i studie- och hobbysammanhang tack vare dess 
användarvänlighet  och  låga  pris  [23:8].  After  Effects  är  därför  intressant  att  titta 
närmare på i just den här studien.

Programvaror för compositing släppta som öppen källkod (fri) är inte många. De 
som existerar verkar dessutom befinna sig i ett tidigt utvecklingsstadium. Den mest 
kompletta fria programvaran för compositing är enligt den här författarens vetskap  en  
del av Blender, vilket dessutom verkar vara den enda programvara som kombinerar 
compositing och 3D-grafik.

2.4.1 Adobe After Effects
Adobe Systems Incorporated lanserade år 1993 den första versionen av After Effects, 
en kommersiell digital programvara som i dag är ett standardverktyg inom industrin 
för motion graphics (rörlig grafik) och visuella effekter [25]. After Effects gör det  
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möjligt  att  kombinera bilder  (compositing) i  lager,  applicera  effekter  på dessa och 
förändra dem över tiden, både tvådimensionellt och tredimensionellt [13].

Det intressanta för den här studien är programvarans verktyg för att separera och 
kombinera bilder, speciellt det medföljande (sedan version 7.0 [17]) Keylight från The 
Foundry – ett prisbelönt verktyg för chroma keying som är utvecklat för att skapa bra 
mattes även utifrån problematiska video-/filmklipp [13]. Keylight innehåller många 
finesser som annars bara återfinns i mer sofistikerade tredjepartstillverkade verktyg, 
som exempelvis möjligheter att  granska matten i  flera steg, separat justera mattens 
insida, utsida och konturer, samt färgkorrigera förgrunds- och bakgrundselement [17]. 
After Effects innehåller också en del andra verktyg för att skapa och finjustera mattes,  
så väl som verktyg för att lägga till effekter och färgkorrigera bilder [13].

2.4.2 Blender
Blender är sedan 1998 [27] en gratis programvara, främst för skapande av 3D-grafik, 
släppt som öppen källkod för alla större operativsystem [12]. Idag har programmet nåt 
version 2.57 [28], och utvecklas främst av den oberoende verksamheten The Blender 
Foundation tillsammans med en stor community av användare världen över [26].

Förutom verktyg  för  modellering,  texturering,  animering,  fysiksimulering  och 
rendering, som vanligtvis förknippas med den typen av program, innehåller Blender 
integrerad  nodbaserad  compositing.  Bland  compositingnoderna  finnes  en  nod  för 
chroma keying, vilken bland andra noder för bildbehandling [29] är av stort intresse 
för den här studien.

2.5 Noteringar

Begreppet ”förgrund” eller ”förgrundselement” används för att beskriva ett videoklipp 
av en person filmad framför en grön skärm som antingen ska behandlas med chroma 
keying eller har behandlats med chroma keying tillsammans med andra element, eller 
med andra ord, allt som inte tillhör scenen i vilken det chroma-keyade videoklippet 
placeras.  Begreppen  används  alltså  inte  för  att  beskriva  den  datorgenererade 
tredimensionella scenens förgrund.

Begreppet  ”bakgrund”  innebär  allt  i  bilden  som inte  är  förgrund,  d  v  s,  en 
datorgenererad scen tillsammans med en bakgrundsbild. Begreppet  ”bakgrundsbild” 
beskriver  den  bild  som  används  som  bakgrund  i  den  datorgenererade  scenen. 
Begreppet  ”bakgrundselement”  syftar  istället  till  alla  de  individuella  element  som 
utgör bakgrunden.

Med begreppet ”resulterande bilder” menas de två bilder som har producerats 
med Blender och After Effects och använts för ett blindtest i en enkätundersökning.

3 Metod

En litteraturstudie har genomförts för att ge en teoretisk grund. En empirisk studie har 
utförts för att ta reda på hur arbetsflödet och slutresultatet skiljer sig mellan de båda 
programvarorna.

3.1 Litteraturstudie

För att beskriva begreppen chroma keying, matting och compositing har en studie av 
böcker ([6]), artiklar ([1],[5],[7],[8]) och konferensskrifter ([9],[10],[11]) genomförts. 
För att beskriva programvarorna Blender och Adobe After Effects har böcker ([4]) och 
programvarutillverkarnas officiella Internetsidor ([12],[13])  studerats.  I  avsikt att  ta 
reda på hur ett typiskt arbetsflöde kan se ut för chroma keying och vilka problem som 
kan uppstå har i huvudsak böcker ([15],[17],[18]) studerats.
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3.2 Handlingsstudie

För att utvärdera arbetsflödet av chroma keying och compositing i Blender och Adobe 
After Effects har en kvalitativ undersökning gjorts (se avsnitt 3.2.2). Författaren har i  
båda programvaror utfört en uppgift som kräver chroma keying och compositing och 
beskrivit arbetsflödet. Eventuella skillnader har sammanfattats och utvärderats. Svar 
och kommentarer från en en enkätundersökning (se avsnitt 3.2.3) har använts som stöd 
i utvärderingen.

Ett videoklipp innehållande ett förgrundselement filmat framför en grön skärm 
och en datorgenererad scen (bakgrund) med rörlig virtuell kamera har använts för att i 
största möjliga mån ta fram övertygande slutresultat med båda programvaror.

För att  utvärdera det visuella resultatet (de färdiga bilderna) har ett blindtest i 
form  av  en  enkätundersökning  utförts.  Blindtestet  har  avlägsnat  författaren  från 
bedömningen och gjort den mätbar.

3.2.1 Material och programvaror
Ett  videoklipp  innehållande  en  person  filmad  framför  en  grön  skärm med  statisk 
kamera (Figur 3.1) har hämtats från Hollywood Camera Work [14] för att inte behöva 
avsätta  tid  till  att  producera  ett  klipp,  vilket  skulle  ta  tid  och  fokus  från  studiens 
egentliga mål.

En  annan  viktig  anledning  är  att  klippet  har  filmats  med  en  Panasonic  AG-
HVX200 i  formatet  DVCPROHD i  100 Mbps.  Formatet  har högre färgupplösning 
(4:2:2) än de mer lättillgängliga formaten DV (4:1:1) eller HDV (4:2:0) ([16],[19:3-6]) 
som även  är  hårdare  komprimerade.  Enligt  Davis  [15]  bör  DV och HDV av den 
anledningen helst undvikas för chroma keying. Utöver den högre färgupplösningen 
råkar även Panasonic AG-HVX200 bygga på 3CCD-teknik, eller med andra ord tre 
separata  bildsensorer  för  RGB-färgerna,  vilket  Davis  (op.  cit.)  förespråkar  vid 
filmning för chroma keying. Om ett videoklipp skulle ha producerats för studien av 
den här författaren skulle endast  kameror med inspelningsformat liknande DV och 
HDV och med endast en bildsensor ha varit tillgängliga. Blender kan inte användas för  
att avkoda DVCPROHD [4:112], men klippet är tillgängligt i PNG-format som går 
utmärkt att ladda in och spela upp i båda programvaror.

Videoklippet har valts för att testa programmens förmåga att hantera så många 
kända problem som möjligt som kan uppstå vid chroma keying. Klippet innehåller 
problem som en lätt ojämnt belyst grön skärm, hårdetaljer, halvgenomskinligt tyg och 
kontaktskuggor. Dessa problem bland andra behandlas vidare i avsnitt 3.2.2.

De programvaror  som har  använts  i  studien är  Adobe After  Effects  CS3 och 
Blender 2.57.1. Blender har utöver chroma keying och compositing även använts för 
att producera en datorgenererad bakgrund till videoklippet.
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Figur 3.1: Stillbild från videoklipp, hämtat från Hollywood Camera Work [14], som i den  
här studien utsätts för chroma keying.

3.2.2 Arbetsflöde
För att beskrivning och jämförelse av arbetsflödet i programvarorna ska förhålla sig 
konsekvent  har  arbetsflödet  delats  upp  i  steg  som  kan  genomföras  i  båda 
programvaror.  Här  undersöks  vilka  dessa  steg  är  för  att  tydliggöra  hur  studien 
genomförs. De övergripande stegen som behandlas är:

• Användargränssnitt och arbetssätt
• Garbage matting
• Chroma keying
• Compositing

Jämförelse av användargränssnitt och arbetssätt har gjorts med anledning av att 
After Effects är lagerbaserat och har utvecklats målmedvetet under många år för att  
likna  Adobes  andra  programvaror,  samt  för  att  Blender  är  nodbaserat  och  dess 
användargränssnitt  nyligen  har  byggts  om  från  grunden  [28].  Skillnader  i 
användargränssnitt och arbetssätt handlar om hur ett nytt projekt skapas, hur material 
laddas in, lager kontra noder [23:7], hur operationer appliceras och justeras, översikt 
och orientering bland material och operationer,  hur en komposition granskas [23:12],  
hur både alpha matte och färdig komposition granskas samtidigt (vilket Hanke et. al.  
[19:72] anser vara viktigt för att  snabba upp arbetsflödet), hur gamman justeras på 
granskning  av  alpha  matten  för  att  upptäcka  eventuella  ”hål”  i  matten  (vars  vikt 
påvisas av Wright [6:69-70] och Brinkmann [24:223]), samt hur slutresultatet renderas 
[23:12].

Möjliga problem med chroma keying är att delar av bilden inte täcks av skärmen 
eller att skärmen kan vara ojämnt belyst [14].  Garbage matting är därför ett viktigt 
steg i processen då det används för att ta bort så mycket som möjligt av bakgrunden  
innan den automatiska chroma keyingen utförs på det som återstår runt förgrunden 
([15:178],[24:223]),  eller  för  att  inkludera  något  viktigt  som  annars  försvinner  i 
chroma  keyingen  [24:225].  En  garbage  matte  kan  utföras  med  hjälp  av  masker 
(lämpligt för att eliminera statiska saker som exempelvis ojämnt belysta yttre delar av 
bakgrunden)  eller  genom att   utföra  en  color  keying  [6:70]  och  sedan  expandera 
matten  för  att  precis  omge förgrunden (lämplig  då  den  inte  behöver  animeras  för 
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hand). Videoklippet som används i den här studien innehåller en aningen ojämnt belyst 
bakgrund  och  diverse  saker  som inte  ska  vara  med  i  bild,  vilka  med  fördel  kan 
elimineras med en garbage matte.

Innan chroma keying utförs kan green/blue screenen med fördel brusreduceras för 
att underlätta själva keyingen, samt kan eventuella kantiga konturer (som resultat av 
ett  komprimerat  videoformat)  med fördel  mjukas upp [19:72].  Själva chroma key-
verktyget  appliceras  för  att  automatiskt  ta  bort  det  som  återstår  av  bakgrunden 
[15:178]. Färgen som ska bort väljs ut, varefter verktygets toleranser justeras för att ta  
bort  fler  närliggande nyanser av samma färg ([6:22],[24:210])  tills  så mycket  som 
möjligt  av  bakgrunden  är  borta. Några  kända  problematiska  förgrundselement  att 
utföra chroma keying på är halvgenomskinliga material som glas och tunt tyg ([14],
[15:182]), kontaktskuggor på marken [18:167], detaljer i hår [19:112], material som 
reflekterar den gröna skärmen, och rörelseoskärpa ([14],[19:116]).

När själva chroma keyingen har utförts uppstår ofta problem som måste tas hand 
om. Något som ofta kan upptäckas vid direkt granskning av alpha matten efter utförd 
keying är för mycket grå nyanser på fel ställen som resulterar i halvgenomskinliga 
”hål” i bilden  [15:179, 187]. När mattens densitet har justerats för att ta hand om 
problemet kan istället mattens konturer bli hårda och kantiga, vilket resulterar i hårda,  
kantiga och mörka konturer runt förgrunden. Matten kan behöva krympas/eroderas för 
att eliminera dessa ([15:187],[19:112],[24:231]).

Ytterligare  operationer  kan  behöva  maskeras  lokalt  till  mattens  eller  bildens 
konturer  (kallat  ”edge  matte”)  för  att  behandla  dem  separat  från  resten  av 
bilden/matten ([18:172],[24:227]).  Matten kan slutligen behöva mjukas upp globalt 
[6:75]. När en tillfredsställande matte har skapats kan ett  annat problem dyka upp, 
nämligen färgspill från den gröna/blå skärmen på förgrundselementet ([6:83-84],[14],
[15:179],[19:112]).

När en tillfredsställande matte har skapats med chroma keying läggs förgrunden 
på den nya bakgrundsbilden och justeringar görs för att matcha bilderna till varandra  
och  skapa  en  övertygande  helhet  [15:179],  vilket  som tidigare  nämnts  kallas  för 
compositing.  I  det  här  fallet  är  den  virtuella  kameran  rörlig,  vilket  innebär  att  
förgrundselementets rörelse först behöver matchas till den.

Förgrundselementets vit- och svartpunkt, kontrast, gamma och färg justeras sedan 
för att matcha den nya bakgrunden (color matching). Kontrast, gamma och färg kan 
ibland  med  fördel  även  justeras  individuellt  för  bildens  skuggor,  mellantoner  och 
högdagrar [18:153-164]. Om den nya bakgrunden är datorgenererad, vilket den i det 
här fallet är, kan den också behöva justeras [18:154]. Verktyg kan användas för att få 
ett numeriskt värde på en viss pixel, vilket kan användas för att bekräfta likheter och 
olikheter mellan bakgrundsbilden och förgrundsbilden [24].

Förgrundselementet  behöver  eventuellt  kasta  en  eller  flera  skuggor  på 
omgivningen,  vilka kan behöva skapas på annan väg om de inte  har extraherats i  
chroma keyingen [24]. För att simulera omgivningens sätt att kasta ljus på förgrundens 
sidor  skapas  en  ”light  wrap”  ,  vilket  innebär  att  en  suddig  kopia  av  den  nya 
bakgrunden maskeras för att endast omge förgrundens sidor [18:170-171]. Inte bara 
bildernas färg och kontrast behöver matchas, även filmgryn/brus behöver matchas till 
intensitet,  färg  och  storlek  ([18:164],[15:181],[24])  för  att  ge  intrycket  av  att  alla 
bildelement har fotats samtidigt med en verklig kamera. Andra effekter som hjälper till 
att  förstärka  illusionen  kan  vara  ”specular  blooming”  [15:181]  och  vinjettering. 
Slutligen behandlas ofta både bakgrund och förgrund på samma gång [15:181] för att 
ge bilden ett enhetligt stiliserat utseende.

Arbetsflödet kan nu brytas ner i ytterligare mindre steg för att bättre definiera 
arbetsflödet som behandlas i den här studien: 

• Användargränssnitt och arbetssätt
◦ Skapa nytt projekt
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◦ Ladda in material
◦ Lager kontra noder
◦ Applicera operationer
◦ Översikt och orientering
◦ Förhandsgranskning
◦ Rendering

• Garbage matting
◦ Skapa och animera mask
◦ Color keying
◦ Expandera matte

• Chroma keying
◦ Brusreducering
◦ Dölja komprimeringsartefakter
◦ Utföra chroma keying
◦ Justera mattens densitet
◦ Krympa/Erodera matten
◦ Skapa en edge matte
◦ Mjuka upp matten globalt
◦ Reducera färgspill

• Compositing
◦ Matcha förgrundens rörelse till 3D-kamerans rörelse
◦ Justera svart- och vitpunkter
◦ Justera kontrast och gamma
◦ Justera färg
◦ Läsa av pixlars värden för jämförelse med referens
◦ Lägga till skuggor
◦ Skapa light wrap
◦ Applicera och matcha filmgryn/brus
◦ Applicera blooming och vinjettering
◦ Slutlig, övergripande färgkorrigering

3.2.3 Blindtest
För att bedömningen av slutresultatet ska vara objektiv har ett blindtest utförts där en 
testpublik har blivit ombedd att gissa vilken av programvarorna som har använts för  
framställandet av de båda resulterande videoklippen från Blender och After Effects,  
som har benämnts X respektive Y eftersom de traditionella A och B skulle riskera att 
förvirra testpubliken i just det här fallet. Testpubliken har valts utifrån kriterierna att de 
känner till programvarorna, chroma keying och compositing sedan tidigare för att de 
ska kunna göra en informerad bedömning, att de finns tillgängliga och förväntas kunna 
deltaga, samt att lejonparten inte känner författaren.

Blindtestet  har  därför  utförts  genom att  på  Internet  ladda  upp stillbilder  från 
videoklipp X och Y i full upplösning i ett förlustfritt bildformat, samt videoklipp i ett  
komprimerat format. Dessa bilder och videoklipp har länkats till i ett en enkät som i 
sin tur har länkats till på en Facebookgrupp som regelbundet besöks av nuvarande och 
före  detta  studenter  på  Creative  Computer  Graphics  vid  Högskolan  i  Gävle.  Den 
gruppen har valts för att de studerar eller har studerat datorgrafik och därför bör möta 
kriterierna.  För  att  öka  datamängden  och  förhindra  att  testet  utförs  på  en  alltför 
homogen grupp människor har enkätan även länkats till på två populära onlineforum 
för  filmskapare,  (voodoofilm.org  och  dvxuser.com),  samt  på  två  onlineforum  för 
datorgrafiker  (animate.se  och  blenderartists.org).  Somliga  deltagare  är  således 
filmskapare, andra är renodlade datorgrafiker. Vissa favoriserar After Effects medan 
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andra favoriserar Blender. En del favoriserar någon annan programvara. Somliga är 
professionella och erfarna användare medan andra är glada amatörer. Sådant kan färga 
bedömningen.  Forumen  har  därför  medvetet  valts  för  att  få  bedömningar  från 
människor  med  olika  perspektiv,  eftersom  det  inte  går  att  kontrollera  hur  vida 
deltagarna är opartiska i sina bedömningar.

Deltagarna  har  i  enkäten  blivit  ombedda  att  gissa  vilken  bild  de  tror  är 
producerad med Blender samt, om de önskar, lämna en kommentar på sin bedömning. 
Utöver det har frågor ställts om deltagarnas ålder, deras huvudsakliga intresse, deras 
erfarenheter av compositingprogramvaror, deras preferenser angående programvaror, 
om de arbetar professionellt med compositing eller ej, vilken bransch de är verksamma 
inom,  samt  hur länge de har arbetat  med chroma keying eller  compositing.  Dessa 
frågor har ställts för att kunna tolka varför resultaten ser ut som de gör. En fråga om 
vilken programvara (After Effects eller Blender) deltagarna skulle välja för att utföra 
compositing, där deltagarna även får motivera sitt val, har ställts för att användas som 
stöd  för  diskussionen  angående  programvarornas  fördelar  och  nackdelar.  Den 
fullständiga enkätundersökningen finns att läsa under  Bilaga 1: Enkätundersökning. 
Studiens mål har varit att samla in svar från 100 deltagare men har avbrutits vid 99 
insamlade svar för att kunna allokera nog med tid till analysen av insamlade data.

3.2.4 Struktur för analys
Den här författaren har sammanfattat de mest avgörande skillnader som kunde hittas i  
programvarornas arbetsflöde och fört en diskussion kring dessa för att hitta eventuella 
fördelar och nackdelar. Antal och vikt av dessa fördelar/nackdelar har sedan tagits i akt 
och knutits samman med kommentarer från enkätundersökningen och litteratur för att  
komma fram till slutsatser. Enligt hypotesen i avsnitt 1.1.3 förväntas fler och/eller mer 
avgörande nackdelar hittas i arbetsflödet för Blender än för After Effects.

Svaren på blindtestet av de resulterande bilderna, samt frågan om vilken av de 
två  programvarorna deltagarna  skulle  välja,  har  analyserats  genom att  använda de 
deltagare som kommenterade sin bedömning som ett stickprov. Deras svar på övriga 
frågor i enkäten har granskats för att se eventuella trender bland de som svarade på ett  
visst alternativ. Kommentarer som har lämnats har lästs igenom för att lyfta fram de 
som i stor utsträckning sammanfattar andra deltagares kommentarer och som hjälper 
till att förklara varför svaren ser ut som de gör.

3.3 Avgränsningar och problem

3.3.1 Litteraturstudie
Litteraturstudien för den teoretiska bakgrunden går inte på djupet inom tillämpning på 
datorgrafik, eftersom studiens mål är att behandla chroma keying av filmat material.  
Vissa  artiklar  och  konferensskrifter  såväl  som böcker  kan  vara  mer  eller  mindre 
utdaterade men används ändå tack vare deras tillgänglighet. Det bör inte vara något 
hinder eftersom studien inte behandlar ny forskning.

3.3.2 Tekniska avgränsningar
Den empiriska studiens mål är inte att behandla programvarornas verktyg för att skapa 
3D-grafik eller hur en datorgenererad scen skapas. Enbart programvarornas möjlighet 
att göra det nämns. För att behålla fokus på chroma keying och compositing behandlas 
ej heller matchmoving (att ge den virtuella kameran likadan rörelse som den verkliga), 
och videoklippet som används i studien är således filmat med en statisk kamera. Av 
samma anledning behandlas ej heller förproduktion (planering  inför produktion) eller 
produktionsstadiet då videoklippet filmas.

Vilka videoformat som programvarorna klarar eller inte klarar av att  ladda in, 
avkoda,  ”deinterlaca” och spela upp, eller programvarornas möjligheter att handskas 
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med ljud, har ej heller behandlats dels eftersom videoklippet är en bildsekvens som 
saknar ljud, och dels eftersom det inte tillhör studiens mål.

Adobe After Effects har använts i version CS3, vilken i skrivandes stund inte är 
den senaste versionen (den senaste är CS5.5 [13]). Det med anledning av att CS3 har 
störst tillgänglighet för författaren. Sedan version CS3 har en några nyheter utvecklats 
inom områdena matting, färgkorrigering, effekter och användargränssnitt [30].

Eventuella insticksprogram, skript eller liknande som är skrivna för att underlätta 
eller möjliggöra sådant som kan vara av intresse i den här studien har inte behandlats  
då de inte följer med programvarorna i grundutförandet.

3.3.3 Metodiska avgränsningar
Inom handlingsstudien som har utförts för att jämföra programvarornas arbetsflöde har 
eventuella fördelar  och nackdelar  och deras vikter  bedömts  av den här författaren,  
vilket  gör den partisk.  Alltför  stora resurser skulle krävas för  att  göra arbetsflödet  
mätbart, samt för att finna personer att intervjua som har arbetat med chroma keying i  
båda programvaror. För att göra den mindre partisk knyts argument angående fördelar 
och  nackdelar  till  litteratur  och  kommentarer  från  enkätundersökning  där  så  är  
lämpligt.

Som beskrivet  under  avsnitt  3.2.1 genomförs  studien med hjälp av endast  ett 
videoklipp. Det finns därför inte möjlighet att utsätta programvarorna för alla kända 
problem med chroma key compositing. Endast ett videoklipp har valts för att kunna 
lägga mer fokus på att producera så bra resultat som möjligt i båda programvaror och 
få dem att likna varandra så mycket som möjligt, vilket är meningsfullt för att testa 
studiens hypotes. En annan anledning är att tidsresurserna som har stått till buds inte 
enbart  skulle  räcka  till  att  producera  resultatet  (inklusive  den  datorgenererade 
bakgrunden som talar för en del av arbetsflödet), utan också för att ha resultatet färdigt  
i god tid och på så vis kunna samla in så mycket data som möjligt från blindtestet och 
analysera resultaten med omsorg.

De resulterande bildernas kvalitet och likhet med varandra beror inte enbart av 
programmens uppbyggnad och verktyg (vilket vore optimalt). De beror även av den 
här författarens förmåga att hantera verktygen, samt dennes kunskap och färdigheter 
inom områdena chroma keying och compositing. Varje videoklipp är i praktiken olika 
och således ingår alltid någon form av problemlösning för att nå så bra resultat som 
möjligt  med  tillgängliga  verktyg.  Tre  års  universitetsstudier  inom datorgrafik  och 
självstudier inom compositing kan ha minimerat problemet. Ändock är det en viktig 
bidragande faktor till resultatet som inte bör gå förbisedd.

4 Genomförande

Till studiens mål hör att beskriva arbetsflödet för båda programvaror. Det här avsnittet  
behandlar vilka verktyg som används för att utföra uppgiften. Låt oss börja med After 
Effects.

4.1 Arbetsflöde i After Effects

4.1.1 Användargränssnitt och arbetssätt
När After Effects startas möts användaren av ett gränssnitt uppdelat i flera delar, enligt  
figur 4.1.  De väsentliga delarna är projektfönster som delar yta med effektkontroller 
(1),  tidslina  (2),   förhandsgranskning  (3),  verktygslåda  (4),  informationspanel  (5), 
tidskontroller  (6),  effektfönster  (7)  och  textinställningar  (8).  Det  här  är 
grundutförandet,  men  fönstren  kan  byta  plats  och  ändras  till  storleken  hur  helst 
användaren önskar. Varje fönster kan dessutom visas på helskärm.
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Figur 4.1: Användargränssnitt i After Effects CS3.

Skapa nytt projekt och ladda in material

Ett nytt projekt är skapat redan vid starten. Annars skapas ett nytt projekt genom att gå  
till File – New – New Project. Användaren börjar med att importera sitt råmaterial i  
projektfönstret (2) genom att  antingen gå via File – Import  - File,  eller genom att 
dubbelklicka på en tom yta i projektfönstret, eller genom att högerklicka på en tom yta 
i projektfönstret och välja Import – File. Bildsekvenser av formatet PNG, som används 
i den här studien, importeras genom att välja den första bilden i serien och se till så att  
rutan med texten ”PNG Sequence” är kryssad. Rutan är per automatik kryssad när en 
sekvens ska importeras, men skulle den inte vara det så importeras endast den valda 
(första) bilden som en stillbild.

När allt råmaterial har laddats in i projektfönstret kan det med fördel organiseras i 
mappar genom att högerklicka i projektfönstret och välja  ”New folder”. För den här 
studien  skulle  det  exempelvis  vara  lämpligt  att  organisera  de  datorgenererade 
bildsekvenserna, bakgrundsbilder och kompositioner var för sig.

En informationspanel i projektfönstret visar information om valt material. När 
användaren arbetar med bildsekvenser som vid granskning av informationspanelen i 
projektfönstret  visar  fel  bildhastighet  (bilder  per  sekund),  är  det  viktigt  att  i 
projektfönstret högerklicka på dessa sekvenser och välja Interpret footage – Main. En 
ruta dyker upp där användaren får välja hur sekvensens alfakanal ska behandlas och 
framförallt vilken bildhastighet sekvensen ska ha. I grundutförandet är bildhastigheten 
för bildsekvenser ställd till 30 bilder per sekund. Istället för att ställa om den för varje  
sekvens kan grundinställningen ändras under File – Project settings – Import.

För att börja arbeta med materialet skapas en ”Composition”, eller komposition 
som det kan kallas på svenska, genom att antingen klicka och dra sitt material och 
släppa det på en tom tidslina eller på en ikon längst ner i projektfönstret med texten 
”Create a new Composition”. Dessa metoder innebär att en komposition skapas för att 
automatiskt passa materialets upplösning, bildhastighet och längd. En ny komposition 
kan även skapas  genom att  gå  via  Composition – New Composition och ställa  in 
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önskad upplösning, bildhastighet och längd i fönstret som dyker upp (Figur 4.2) innan 
materialet  hämtas  in.  Det  senare  alternativet  är  till  fördel  i  den  här  studien  då 
videoklippet  har  filmats  med  ett  pixelförhållande  av  1,33  (anamorfiskt)  medan 
slutresultatet bör ha ett pixelförhållande av 1,0 (lämpligt för webbpublicering).

Figur 4.2: Fönster för inställningar av ny komposition.

Arbetet utförs på tidslinan (2). Den är uppdelad i en del där kompositionens lager 
visas  samt  en  vertikal  tidslinje  längs  vilken  lagren  löper.  Alla  kompositioner  i 
projektfönstret  får  en  egen  flik  i  tidslinan  och  har  således  en  varsin  tidslinje.  På 
tidslinjen  kan  material  och operationer  förskjutas  i  tiden  och förändras  över  tiden 
(animeras).

Lagerbaserat arbetssätt

Sättet på vilket arbetet utförs är lagerbaserat, d v s, användaren lagrar material och 
operationer ovanpå varandra i tidslinan (Figur 4.3). Lagret längst upp visas på bilden 
längst  fram  medan  underliggande  lager  visas  bakom  det.  Lager  kan  påverka 
underliggande lager men inte ovanpåliggande lager.  Om lagret  längst  upp sätts  att  
påverka underliggande lager på något sätt kommer det att påverka alla underliggande 
lager. För att påverka endast några lager innesluts det tillsammans med dessa lager i en  
ny komposition, eller en ”Pre-comp” som det kallas.

Figur 4.3: Lager lagda ovanpå varandra i tidslinan.
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Applicera operationer

Operationer  kan  appliceras  på  enskilda  lager.  I  After  Effects  CS3  finns  i 
grundutförandet  20  kategorier  med  totalt  246  effekter  att  tillgå  och  ett  tiotal 
operationer som inte klassas som effekter,  vilka kan vara masker, transformationer, 
tidsmanipulation, lagerstilar och annat. Effekter appliceras antingen genom att leta upp 
önskad effekt i effektfönstret (vilket också har sökfunktion), klicka och dra den till 
önskat lager på vilket man släpper den, eller genom att gå via Effects-menyn längst 
upp,  eller  genom att  högerklicka på lagret  och välja Effects,  eller  genom att  välja  
önskat lager och högerklicka i effektkontrollfönstret (Figur 4.4). Effekten dyker sedan 
upp i effektkontrollfönstret för lagret, där effektens inställningar kan justeras.

Figur 4.4: Effektkontrollfönster med några applicerade effekter.

Effekter  lagras  på  varandra  nerifrån  och  upp  (nedersta  effekten  påverkar 
ovanpåliggande effekter). Ett ”Adjustment Layer” är ett tomt lager som kan innehålla 
effekter.  Genom att  lägga det  ovanpå andra lager  kan samma uppsättning effekter 
påverka alla underliggande lager. Lagrets genomskinlighet kan justeras för att välja 
effekternas styrka. Transformationer och masker kan appliceras på lagret genom att  
högerklicka på lagret eller via Layer-menyn högst upp. Masker kan också appliceras 
genom att använda pennverktyget (se avsnitt 4.1.2). Operationers inställningar/attribut 
kan animeras genom att slå på ”stoppuret” (en liten knapp för varje inställning) för att 
möjliggöra  animation,  eller  att  sätta  ”keyframes”,  någonstans  på  tidslinan.  En 
keyframe skapas automatiskt när värdet ändras om stoppuret är påslaget.

Översikt och orientering

Orientering bland material och operationer går till  som tidigare beskrivet.  Material 
finns både representerat  i  projektfönstret  och i  tidslinan där  det  bearbetas.  Samma 
material  kan  hämtas  från  projektfönstret  för  att  användas  i  flera  kompositioner 
samtidigt.  I  projektfönstret  finns  en  funktion  för  att  automatiskt  leta  upp  vilka 
kompositioner ett material används i. Översikten över projektet är säkrad genom att 
alla  kompositioner  finns  representerade  i  projektfönstret,  och  de  har  som tidigare 
nämnt  en  varsin  flik  i  tidslinan  (Figur  4.5).  Kompositioner  kan  även  visas  i 
förhandsgranskningsfönstret  oberoende  av  vilken  komposition  som för  tillfället  är 
öppen i tidslinan. För att projektet inte ska bli en enda röra kan det rekommenderas att  
kompositioner används som lager inuti andra kompositioner.
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Figur 4.5: Material representerat i projektfönster och på tidslinan.

Informationspanelen (nummer 5 i figur 4.1) visar information om den pixel som 
muspekaren för tillfället står på. Pixelns värden för de tre färgerna röd, grön och blå 
visas så väl som alfakanalens värde. Även pixelns position visas i x- och y-led.

Förhandsgranskning

Det  som  finns  på  tidslinan  visas  i  förhandsgranskningsfönstret.  Längst  upp  kan 
användaren  välja  vilken  komposition  som  ska  förhandsvisas.  Fönstret  kan  även 
innehålla fler flikar så att användaren kan växla mellan visning av flera kompositioner. 
Med muspekaren över förhandsgranskningsfönstret kan musens skrollhjul  användas 
för att zooma in och ut på bilden. Handverktyget kan väljas i verktygslådan, genom att 
trycka  på  H-tangenten,  eller  genom  att  hålla  nere  mellanslagstangenten  för  att 
förflytta förhandsvisningen vågrätt och lodrätt.

Verktygsraden längst  ner innehåller  en del  verktyg som kan vara av stor vikt 
(Figur 4.6). Användaren hittar där en zoominställning i procent (1), en knapp för att 
visa säkerhetsgränser på förhandsvisningen (2), en numerisk representation av tidskod 
(vilken bildruta som för tillfället visas) (3), en knapp för att spara en ögonblicksbild av 
den  nuvarande  bildrutan  (för  att  tillfälligt  jämföra  med  en  annan bildruta)  (4),  en 
knapp för att välja vilken av bildens kanaler som ska visas (5), en knapp för att välja i  
vilken upplösning förhandsgranskningen ska renderas (6), en knapp för att välja att  
förhandsgranska endast en liten den av bilden (som användaren själv har kontroll över  
genom att rita ut en fyrkant runt området) (7), en knapp för att visa ett schackbräde där 
bilden är genomskinlig (8), knappar för att välja kameravy vid arbete med lager i 3D 
(9),  en  knapp  för  att  automatiskt  korrigera  pixelförhållandet  på  förhandsvisningen 
(10), en knapp för vad som används för att rendera förhandsvisningen (11), en knapp 
för  att  visa  kompositionen som ett  flödesschema (12)  och sist  men inte  minst,  en 
numerisk  representation  av  förhandsgranskningsfönstrets  exponering  (ljushet)  som 
kan ställas in av användaren och slås av eller på via en knapp vid sidan om (13). Värt 
att notera är att exponeringsfunktionen inte har någon verkan om alfakanalen visas via  
knappen i förhandsgranskningsfönstret. Lagret (mer om det senare) måste istället visa 
matten.
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Figur 4.6: Knappar i förhandsgranskningsfönstret.

Flera förhandsvisare kan sättas upp jämte varandra för att granska exempelvis 
färdigt  resultat  och  matte  samtidigt.  Förhandsvisare  kan  även  ”kopplas  loss”  och 
flyttas till exempelvis en annan bildmonitor (datorskärm eller tv).

I panelen för tidskontroller kan användaren spela upp förhandsvisningen, genom 
att utföra en ”RAM Preview” (renderar alla bildrutor tillfälligt till RAM-minnet), från 
önskad bildruta och framåt i önskad bildhastighet och upplösning. Upplösningen kan 
även skötas automatiskt för att nå en bra kompromiss mellan kvalitet och snabbhet.  
Här  kan användaren även stega bildruta  för  bildruta  genom kompositionen,  gå  till 
första eller sista bildrutan, välja om uppspelningen ska ske cykliskt eller ej, stänga av 
ljudet och välja att spela upp förhandsvisningen i helskärmsläge.

Rendering

Rendering av slutresultatet utförs genom att markera önskad tidslina eller komposition 
i projektfönstret och gå till Composition – Make Movie (eller Save Frame as – File för 
att  spara en stillbild).  En ruta uppenbarar sig där renderingsjobb ställs i  kö för att  
automatiskt renderas i turordning (Figur 4.7).

Figur 4.7: Renderingsfönster i After Effects.

För varje jobb i kön finns inställningar för upplösning, bildhastighet, filformat 
(28  stycken),  formatinställningar   (”codecs”), bildkanaler,  crop  (bortklippning  av 
pixlar),  eventuellt  ljudformat  och  val  av  destination  för  den  renderade  filen. 
Upplösningen  beror  till  stor  del  av  kompositionens  upplösning.  Den  kan  i 
renderingsinställningarna  ställas  till  hälften,  en  tredjedel  eller  en  fjärdedel. 
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Möjligheten  finns  också  att  hoppa  över  valfritt  antal  pixelrader  vertikalt  och/eller 
horisontellt. Ett vanligt arbetssätt är att skapa särskilda kompositioner för rendering 
med den upplösning som användaren önskar.

När inställningarna är färdiga klickas knappen ”Render” och en stapel indikerar 
hur långt gången renderingen av hela sekvensen är. Två knappar dyker upp istället för 
Render-knappen, nämligen knappar för att pausa eller stoppa renderingen. Andra saker 
som visas vid rendering är hur mycket RAM-minne som används, vilket datum och 
vilken  tid  renderingen  startade,  hur  lång  tid  som  har  förflutit,  hur  lång  tid  som 
uppskattningsvis  återstår,  samt  nummer  och  tidskod  för  den  första  bildrutan,  den 
bildruta som för tillfället renderas och den sista bildrutan. Medan renderingen pågår 
uppdateras  eventuella  förhandsgranskningsfönster  för  att  visa  den  bildruta  som 
renderas, men den funktionen kan även stängas av för att spara minne.

Slutresultatet kunde renderas med tillfredsställande resultat i Quicktime-format 
med H.264-codec, vilket är väl anpassat för webb.

4.1.2 Garbage matting
En garbage matte skapas som tidigare nämnt (avsnitt 3.2.2) genom att maskera bort 
onödiga  delar  av  bilden,  utföra  en  enkel  color  key  och  expandera  matten  runt 
förgrunden för att  få bort  så mycket oönskad bakgrund som möjligt  innan chroma 
keyingen utförs.

Skapa och animera mask

I After Effects skapas en mask genom att högerklicka på lagret och välja Mask – New 
Mask. En mask skapas runt hela bilden som användaren sedan kan manipulera. Ett 
smidigare sätt i det här fallet är att välja pennverktyget i verktygslådan och rita ut en  
mask runtom förgrunden, och i det här fallet, skuggan det kastar på omgivningen, eller 
välja  något  av  de  formverktyg  som  finns.  När  masken  är  sluten  kan  effekten 
omedelbart granskas då allt utanför maskens gränser blir genomskinligt (Nummer 1 i 
Figur 4.8).

Maskens inställningar (2) hittas genom att expandera lagret med en liten pil till  
vänster om lagrets namn. Under maskens inställningar kan den ändras från Add till  
Subtract  för att  istället  ta  bort  allt  innanför maskens gränser och således skapa en 
omvänd garbage matte. Här hittas även andra viktiga inställningar, som maskens form, 
”Feather”  (mjuk övergång till  området  utanför/inuti  masken),  genomskinlighet  och 
expansion. Alla dessa inställningar kan animeras. För den här studien var det intressant 
att animera maskens form för att i stora drag följa förgrundens rörelse.

Figur 4.8: Inställningar för mask i After Effects.

16



Color Keying

En  enkel  ”Color  Key”  finns  bland  de  inbyggda  effekterna  i  After  Effects,  vilket 
betyder att den kan plockas fram från effektfönstret eller menyer och appliceras som 
vilken annan effekt som helst. Effektkontrollfönstret avslöjar effektens inställningar 
(Nummer 1 i figur 4.9). En  ”color picker” finns där för att lätt kunna klicka på ett 
område  på  bilden  för  att  välja  den  färg  som ska  bort.  En  inställning  för  ”Color 
Tolerance” eller färgtolerans finns där för att välja hur många andra nyanser av den 
valda färgen som ska bort. Andra inställningar finns även för att krympa/expandera 
och mjuka upp den resulterande matten något, men det görs med fördel med hjälp av 
andra verktyg senare eftersom fler (i det här fallet sju stycken) Color Key-effekter med 
olika valda färger först behövs för att täcka mer av den gröna skärmen utan att ta bort 
för mycket av förgrunden.

Expandera matte

En ”Simple Choker” hittas bland effekterna och appliceras som tidigare ovanpå alla 
Color Key-effekter (Nummer 1 i figur 4.9). Effektens enda två inställningar är vad den 
ska visa i förhandsgranskningen (matte eller färdig bild) och hur mycket matten ska 
krympas eller expanderas (positivt eller negativt värde). Nummer 2 i figur 4.9 visar 
resultatet av color keying och expanderad matte.

Figur 4.9: Color keying och expansion av matte i After Effects.

4.1.3 Chroma keying
Som beskrivet i avsnitt 3.2.2 kan brusreducering av bakgrunden som ska elimineras 
samt operationer för att dölja komprimeringsartefakter runt förgrundens konturer vara 
bra att utföra innan chroma keying-verktyget appliceras.

Brusreducering

För att brusreducera klippets gröna bakgrund finns en effekt att tillgå i After Effects 
kallad ”Remove Grain”. Effekten kan förhandsvisas på hela bilden eller på en liten del 
av bilden för att  snabba upp arbetet.  Den har många inställningar för att  finjustera 
brusreduceringen,  men  de  viktigaste  för  den  här  studien  är  dess  inställningar  för 
effektens styrka och på vilken bildkanal den ska verka. I det här fallet kan den ställas 

17



in på full verkan på den gröna kanalen för att brusreducera den gröna skärmen och noll 
verkan på de andra för att den ska ha minimal påverkan på förgrundens skärpa.

Dölja komprimeringsartefakter

För att dölja komprimeringsartefakter i bilden kan effekten ”Channel Blur” appliceras. 
Användaren  kan  här  ställa  in  ”suddigheten”  på  bildens  individuella  RGB-kanaler. 
Bildens  röda  och  blå  färgkanaler  är  av  intresse,  då  dessa  ofta  lider  mest  av 
komprimering. Förinställda lägen för chroma keying av grön eller blå skärm finns att 
välja, så väl som för DV-komprimering i allmänhet.

Utföra chroma keying,finjustera matte och reducera färgspill

After  Effects  innehåller  totalt  tio  olika  effekter  för  att  extrahera  förgrund  från 
bakgrund. En av dessa är ”Keylight (1.2)”, som kan appliceras för att ta bort det som 
återstår av den gröna bakgrunden (Figur 4.10).

Figur 4.10: Inställningar för och resultat av Keylight. 

Keylight innehåller en hel del inställningar. Det första användaren möts av är en 
inställning  för  vad  som  ska  förhandsgranskas.  Originalbilden,  originalbildens 
alfakanal  (i  det  här fallet  garbage matten),  korrigerad originalbild,  edge matte (för 
färgkorrigering  av  förgrundens  kanter),  matten  som  genereras  av  Keylight, 
kombinerad  matte  (garbage  matte  +  Keylight  matte),  ”Status”  (visar  överdriven 
version av matten genom att visa alla grå nyanser i matten som en och samma grå 
nyans  [31:15-16])  och  färdig  bild  med  eller  utan  färgspillsreducering  är  några 
alternativ som kommer väl till pass.

Den mest intressanta inställningen i Keylight är givetvis den som tar bort den 
gröna bakgrunden, kallad  ”Screen Colour”. Här väljer användaren en färg som ska 
bort från bilden. Förutsatt att Keylight är inställt på att visa det färdiga resultatet är det  
oftast allt som krävs för att få en färdig chroma key, tack vare att Keylight själv väljer 
de andra nyanserna som behöver tas bort på ett  tillfredsställande sätt,  samt att  den 
automatiskt  applicerar  färgspillsreducering  redan  här.  Färgspill  kan  tas  tillbaka  i 
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önskad mängd genom att välja en färg för ”Despill Bias”. En separat Spill Supression-
effekt kan även användas, där användaren själv får välja en färg från bilden som ska 
reduceras.

Keylight  innehåller  dessutom alternativ  för  att  reducera  brus  på  bakgrunden, 
nämligen ”Screen Pre-Blur” och ”Screen Softness” [19:72]. Vid granskning av bildens 
matte kan grå nyanser upptäckas här och var som resulterar i semitransparens på fel  
ställen i bilden. Det kan korrigeras genom att granska Status och justera inställningar 
som  ”Screen  Gain”,  ”Clip  Black”  och  ”Clip  White”  för  att  öka  mattens  densitet. 
Vidare finns inställningar som ”Screen Shrink/Grow” för att krympa/expandera matten 
och ”Screen Softness” för att göra matten suddig. Dessa inställningar används för att 
ta hand om problematiska konturer.

Inbyggt  i  Keylight  finns  även  inställningar  för  ”Edge  Colour  Correction”. 
Keylight skapar automatiskt en edge matte ”under huven”, som kan användas för att  
färgkorrigera konturer och dessutom justera deras hårdhet eller mjukhet. Edge matten 
kan också krympas eller expanderas för att justera hur mycket av förgrunden som ska 
tolkas som konturer och således påverkas av dessa inställningar.

Även om Keylight innehåller många verktyg kan det med fördel kombineras med 
någon  av  de  andra  inbyggda  effekterna  i  After  Effects  genom att  stapla  dem på 
varandra i effektkontrollfönstret för att få en bättre chroma keying eller handskas med 
problematiska bildsekvenser.

4.1.4 Compositing

Matcha förgrundens rörelse till 3D-kamerans rörelse

Den virtuella kameran som ”filmade” den datorgenererade scenen i Blender rörde på 
sig och förgrundselementets rörelser behövde matchas till den. Två alternativ fanns för 
att lösa problemet. Antingen skulle förgrundselementet (videoklippet) placeras på rätt 
plats  i  scenen i  Blender och renderas individuellt  genom samma kamera innan det 
laddades in i After Effects för compositing, eller så skulle en enkel markering (en vit 
fyrkant mot svart bakgrund) (Nummer 1 i figur 4.11) renderas i dess ställe och laddas 
in i After Effects där After Effects inbyggda ”motion tracker” (2) kunde användas för 
att  spåra  dess  rörelse  och  applicera  dessa  data  på  förgrundselementet  så  att  det 
animeras på samma sätt. Det senare alternativet bedömdes vara mest intressant för den 
här studien då det ställer egenskaperna i After Effects på prov mer än de i Blender, och  
dessutom kunde då chroma keyingen utföras på det statiska originalklippet i dess fulla  
upplösning vilket är att föredra.

Figur 4.11: Motion tracking i After Effects.
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Markeringens fyra hörn spårades för att få data om position, rotation och skala.  
Dessa  data  applicerades  på  ett   ”Null  object”  (ett  lager  som  inte  påverkar 
kompositionen)  kallat  ”tracker  data”  (3)  så  att  flera  andra  lager  kunde  få  samma 
rörelse genom att länkas till det. Lagren länkas genom att gå till lagerdelen av tidslinan 
och under rubriken ”Parent” för lagret välja Null-objektet.

Färgkorrigering

Nästa steg innebar att göra färgkorrigeringar för att matcha alla element till varandra.  
Till att börja med placerades alla lager tillhörande den datorgenererade scenen i en 
egen  komposition  (nummer  1  i  figur  4.12)  som  i  sin  tur  lagrades  ovanpå 
bakgrundsbilden  i  en  ny  komposition  (2),  som  på  så  vis  fick  representera  hela 
bakgrunden (allt utom förgrunden). Med en sådan uppsättning kunde färgkorrigering 
utföras separat på alla bakgrundselement, samt på alla bakgrundselement samtidigt.

Figur 4.12: Bakgrundskomposition innehållande andra kompositioner.

After Effects har 28 verktyg för färgkorrigering under en kategori effekter kallad 
just  ”Color  Correction”.  Där  finns  många  verktyg  som  förväntas,  bland  andra 
”Levels”,  ”Gamma/Pedestal/Gain”,  ”Curves”,  ”Brightness  &  Contrast”, 
”Hue/Saturation” och  ”Color Balance”.  Dessa effekter  kan användas för att  justera 
svart-  och vitpunkter,  kontrast,  gamma och färger.  Många av dessa saknar visuella 
gränssnitt och få har inställningar som fungerar som hjälpmedel för att göra en bra 
korrigering.  After  Effects  innehåller  även  ett  mer  sofistikerat  alternativ  för 
färgkorrigering, nämligen ett insticksprogram kallat Color Finesse, vars gränssnitt och 
verktyg är mer anpassat för just färgkorrigering (se figur 4.17).

För att färgkorrigera en något missfärgad bakgrund kan Curves-verktyget i Color 
Finesse med fördel användas då det tillåter användaren att välja ut en pixel i bilden  
som ska vara  svart,  en som ska vara  grå  och en som ska vara  vit.  Color  Finesse  
justerar kurvorna efter valda pixlar och bilden kan bli av med sin missfärgning om 
användaren väljer  ”bra” pixlar. Genom att spara den färgkorrigerade bilden som en 
referens skulle sedan funktionen ”Match Color” (se figur 4.17, nummer 6) användas 
för  att  välja  ut  en  färg  på  förgrundselementet  och  låta  Color  Finesse  matcha  den 
automatiskt till vald färg på bakgrundselementet. Att spara en bild i referensbiblioteket 
visade sig vara problematiskt. Istället användes After Effects egna verktyg tillsammans 
med informationspanelen som finns i After Effects egna gränssnitt för att se till så att 
värdena blev på ett ungefär lika i förgrunden och bakgrunden.

Lägga till skuggor

Den skugga som skådespelerskan kastar på sin omgivning i videoklippet visade sig 
vara svår att  behålla under chroma keying-processen, då klippet enligt producenten 
inte var optimalt ljussatt för vidbild [14]. Då tid inte fanns för att finjustera chroma 
keyingen och extrahera skuggan kunde istället, som tidigare nämnt i avsnitt 3.2.2, en 
skugga skapas på annan väg.

Skuggan  skapades  utifrån  förgrundens  matte.  Matten  placerades  i  en  egen 
komposition. Ovanpå matten lagrades en helt svart bild på vilken en fyrkantig mask,  
vars sidor var parallella med bilden, ritades för att omge bildens nedre halva. Masken 
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gavs en stor  ”Feather” för att  tona ut  den svarta bilden mot  genomskinlighet.  Det 
resulterade  i  en  matte  som nerifrån  och  upp  tonar  ut  mot  svart,  vilket  i  sin  tur 
resulterade i en skugga som nerifrån och upp tonar ut mot genomskinlighet. Samma 
mask kopierades från den svarta bilden och klistrades in på ett ovanpåliggande lager 
innehållande en Fast Blur-effekt som påverkar bilden endast vågrätt,  för att  matten 
(och i  sin tur  skuggan) nerifrån och upp gradvis skulle bli  mer suddig. Figur 4.13 
illustrerar de olika stegen för att skapa skuggan.

Figur 4.13: Stegen i skapandet av skuggmatte. 1: Matte, 2: Matte tonad mot svart, 3:  
Lodrät Fast Blur applicerad och 4: Svart bild med applicerad skuggmatte.

När skuggans matte var färdigbehandlad kunde en helt  svart bild lagras under 
(bakom) den chroma-keyade förgrunden och effekten ”Set Matte” kunde appliceras för 
att  använda  Luminance  (information  om  pixlars  ljushet)  från  kompositionen 
innehållande  den  nyligen  skapade  skuggmatten  som en  matte.  Steg  4  i  figur  4.2 
illustrerar den färdiga skuggan, eller med andra ord, den svarta bilden med applicerad 
skuggmatte. Skuggan flyttades och skalades om under lagrets inställningar för att ligga 
runt skådespelerskans fötter. Skuggan fick sedan en kraftig ”Fast Blur” för att göra 
hela skuggan suddigare.  Den chroma-keyade förgrunden tillsammans med skuggan 
kunde placeras i en egen komposition för att underlätta justeringar på hela förgrunden.

Skapa light wrap

Nästa steg var att skapa en  ”light wrap” för att simulera sättet på vilket bakgrunden 
kastar  ljus  på  förgrundens  sidor.  Det  smidigaste  alternativet  i  After  Effects  är  att 
kopiera  förgrundslagret  med  alla  dess  chroma  keying-effekter,  lagra  det  i  samma 
komposition som förgrunden och stänga av dess synlighet. Keylighteffekten på lagret 
ställdes sedan in för att visa ”Colour Correction Edges”, eller med andra ord, sin edge 
matte. Bakgrundslagret  kopierades,  lades  ovanpå  förgrundslagret  och  fick  effekten 
”Set Matte” vilken ställdes in för att ge den nya bakgrundskopian en matte från det  
avstängda edge-matte-lagrets Luminance.

Resultatet är att den nya bakgrundskopian endast syns där edge mattens pixlar är 
ljusa, vilket är runt förgrundens konturer. Den nya bakgrundskopian behandlades med 
en kraftig Fast Blur-effekt för att jämna ut den ordentligt varefter lagrets ”Blending  
Mode” (hur lagret blandas med underliggande lager) ändrades till ”Screen” genom att 
högerklicka på lagret och gå till Blending Mode – Screen. Keylights inställningar för 
Edge Colour Correction kunde slutligen justeras för att ge önskad styrka och storlek 
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på  light  wrap-effekten.  Figur  4.14  illustrerar  edge  matten,  bakgrunden  och  den 
resulterande light wrap-effekten. Slutligen länkades light wrap-lagret till Null-objektet 
innehållande  förgrundens  ”trackingdata”  så  att  även  den  skulle  röra  sig  enligt  
kameran.

Figur 4.14: Steg i skapandet av en light wrap-effekt. Från vänster: Edge matte, bakgrund  
med Fast Blur-effekt och färdig light wrap.

Applicera och matcha filmgryn/brus

Vid det här laget hade en huvudkomposition byggts upp av bakgrund, förgrund och 
light  wrap i  en vad man skulle kunna kalla  ”huvudkomposition”. För att  applicera 
gryn/brus på hela kompositionen kunde en mellangrå (50% vit) bild skapas och läggas 
ovanpå  alla  lager.  Den här  bilden  behandlades  med  After  Effects  inbyggda  effekt 
kallad ”Noise”. Lagrets Blending Mode ställdes sedan till ”Soft Light” för att påverka 
de  underliggande  lagren  på  ett  tillfredsställande  sätt.  Noise-effekten  kunde  sedan 
justeras  i  effektkontrollfönstret.  En  inställning  kallad  ”Amount  of  Noise”  styr 
mängden av brus i  procent.  En annan viktig  inställning är  ”Noise  Type” som kan 
ställas att antingen använda färgbrus eller monokromatiskt (svartvitt) brus. För att ge 
bruset ett mer behagligt och filmlikt utseende kunde effekten ”Fast Blur” appliceras 
med låg styrka.

Applicera blooming

”Blooming”  skapades  genom  att  lägga  ett  Adjustment  Layer  ovanpå  alla  hittills  
skapade  lager  och  behandla  det  med  färgkorrigeringsverktyget  Levels  för  att  göra 
bildens ljusa partier överdrivet ljusa och resten av bilden helt svart. En Fast Blur-effekt 
applicerades  efter  Levels-verktyget  för  att  dessa  ljusa  partier  skulle  bli  suddiga. 
Lagrets Blending Mode kunde ställas till  ”Screen” för att endast ljusa pixlar skulle 
påverka underliggande lager. Lagrets genomskinlighet kunde slutligen justeras under 
lagrets inställningar i tidslinan för att få önskad styrka på effekten. Figur 4.15 visar 
stegen i  skapandet av en blooming-effekt, där slutresultatet är något överdrivet i syfte 
att tydligt illustrera effekten.

22



Figur 4.15: Steg i skapandet av blooming-effekt.

Applicera vinjettering

Vinjettering (mörka hörn) kunde appliceras genom att skapa en ny helt svart bild på 
vilken en oval mask ritades ut för att automatiskt täcka hela bildens bredd och höjd  
genom att dubbelklicka på ikonen för en oval mask i verktygslådan. Masken ställdes 
in  under  lagrets  inställningar  för  att  subtrahera  alla  pixlar  inuti  masken.  Maskens 
Feather-inställning kunde sedan justeras för att skapa en mjuk övergång mellan mitten 
av  bilden  och  det  svarta  som  nu  täckte  bildens  hörn.  Inställningen  för  maskens 
expansion justerade hur  mycket  av bilden som täcktes  av effekten.  För  att  justera 
styrkan  på  effekten  kunde  lagrets  genomskinlighet  justeras.  I  figur  4.16  visas  till 
vänster vinjettering efter att masken har subtraherat svarta pixlar och till höger visas 
vinjetteringen efter  att  maskens feather-inställning och lagrets  genomskinlighet  har 
justerats.

Figur 4.16: Vinjettering. Till vänster: Oval subtraktiv mask applicerad på svart bild. Till  
höger: Vinjettering efter justering av feather-inställning och genomskinlighet.

Slutlig, övergripande färgkorrigering

Allt  som  återstod  var  att  applicera  en  övergripande  färgkorrigering  på  hela 
kompositionen för att  ge den ett  enhetligt stiliserat utseende. Ett  Adjustment Layer 
skapades och placerades längst upp för att  påverka alla lager. Eftersom inga färger 
behövde  matchas  den  här  gången applicerades  Color  Finesse  på  lagret.  Två  olika 
färgkorrigeringsverktyg kunde appliceras genom att slå på dem (se nummer 1 i figur 
4.6). Det första verktyget tillåter justeringar av Hue, Saturation, Brightness, Contrast, 
Contrast Center,  RGB Gain,  Gamma och Pedestal  via skjutreglage eller numeriska 
värden. De som justerades var Saturation (färgmättnad), RGB Gain (styrka), Gamma 
(mellantoners styrka) och Pedestal (skuggors styrka). Nästa verktyg som användes var 
”Color  Wheels”,  eller  färghjul,  som är  ett  visuellt  verktyg  för  att  justera  färger  i  
bildens skuggor, mellantoner och högdagrar individuellt. Verktyget innehåller även ett 
”Master-hjul”  som påverkar  hela  bilden.  Figur  4.17  illustrerar  gränssnittet  i  Color 
Finesse och färghjulsverktyget (2).
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Figur 4.17: Gränssnitt i Color Finesse.

Color Finesse innehåller många andra verktyg för färgkorrigering, bland annat 
Curves-verktyget som nämndes tidigare, Levels, ”Luma Ranges” (justerar vad i bilden 
som av programmets övriga verktyg tolkas som skuggor, mellantoner och högdagrar), 
förhandsgranskning (5)  som även kan ställas  in att  visa bilden på helskärm på en 
annan  inkopplad  monitor,  kombinerad  bildinformation  i  form  av  Waveforms, 
Vectorscope, kurvor och Histogram som fungerar som hjälpmedel när ögat tryter, samt 
verktyg för färgmatching som har diskuterats tidigare (6). Bildinformationen (3) kan 
dessutom växlas (4) för att fylla hela monitorn med ett av alternativen.

Övrigt

Effekten ”Mosaic” kunde appliceras på hela bakgrundskompositionen och ställas till 
videoklippets  originalupplösning  (960x720).  På  så  sätt  fick  den  mer  högupplösta 
bakgrunden ett lika lågupplöst utseende som förgrunden.

4.2 Arbetsflöde i Blender

4.2.1 Användargränssnitt och arbetssätt
När Blender startas möts användaren av ett användargränsnitt enligt figur 4.18, vilket  
består  av 3D-vy eller  någon annan editor (i  figuren visas Blenders nodeditor)  (1), 
attributfönster (2),  översiktsfönster (Outliner) (3) och tidslinje (4).  Samtliga fönster 
har en knapp längst till vänster i sin menyrad för att visa vilken annan editor som helst  
i dess ställe. Fönster kan ändras till storleken samt delas upp oändligt antal gånger 
vågrätt och lodrätt för att visa fler olika editorer samtidigt. Varje fönster kan dessutom 
ensamt visas på helskärm.
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Figur 4.18: Användargränssnitt i Blender.

Skapa nytt projekt

Ett  nytt  projekt  skapas  i  Blender  genom att  välja  File  –  New.  Det  nya  projektet 
innehåller en ”scen” eller ”Scene” som det heter i Blender. Varje projekt kan innehålla 
flera scener som användaren själv skapar och navigerar sig till via en meny längst upp.  
Varje  scen  kan  innehålla  olika  kompositioner.  Inställningar  som  upplösning, 
pixelförhållande och bildhastighet för projektet görs bland renderingsinställningarna 
(2) enskilt för varje scen. Till skillnad från After Effects finns här inget projektfönster 
där material laddas in. Material laddas in via något som kallas ”noder”, eller en ”nod”. 
Först växlas något av fönstren till en nodeditor (Node Editor) och rutan ”Use Nodes” 
kryssas för att noder ska kunna användas.

Nodbaserat arbetssätt

Där After Effects har ett lagerbaserat arbetssätt har Blender ett nodbaserat. En nod tar 
in information genom olika portar (beroende på typ av information) på ena sidan, gör  
något med informationen och spottar sedan ut den genom olika portar på andra sidan.  
Dessa  portar  kan  i  teorin  kopplas  till  ett  oändligt  antal  noder  för  att  bearbeta 
informationen  de  spottar  ut  separat.  Nodernas  placering  på  arbetsytan  har  ingen 
betydelse. Noder påverkar endast eller påverkas endast av de noder de är kopplade till. 
För  de scenarion där  ett  lagerbaserat  flöde är  nödvändigt,  som när  bilder  behöver  
läggas på varandra i en bestämd ordning och/eller påverka varandra på ett visst sätt, 
finns speciella noder som hämtar in två bilder i vald ordning och spottar ut en blandad 
bild enligt nodens inställningar. I figur 4.19 visas en Mix-nod som tar in två bilder från 
vänster och spottar ut en kombination av bilderna till höger.
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Figur 4.19: Två noder behandlas med en Mix-nod.

Ladda in material

För att börja ladda in material att arbeta med behövs en nod kallad ”Image”. Noder 
läggs till  genom att  gå  via  fönstrets  Add-meny eller  genom att  trycka Shift+A på 
tangentbordet  och  leta  upp  dem i  menyn  som dyker  upp.  Musens  skrollhjul  kan 
användas  för  att  zooma  in  på  noder.  Ganska  snart  märks  det  att  Image-noden 
innehåller några inställningar (Figur 4.20).

Figur 4.20: Material laddas in via Image-noder.

I själva noden kan bilder eller video importeras genom att klicka på en liten ikon 
föreställande en mapp. Ett nytt fönster öppnas där användaren letar upp materialet på 
hårddisken, klickar på materialet och väljer ”Open image”. Blender kommer här ihåg 
vilka mappar som ofta besöks för att hämta material och erbjuder genvägar till dessa 
på vänster sida av fönstret. Till skillnad från After Effects tar inte användaren beslutet 
om hur vida materialet är en stillbild eller en bildsekvens här. Det beslutet tas när den 
första bilden i serien har laddats in. För att ladda in mer material krävs fler Image-
noder, en för varje nytt material. Dessa organiseras inte i mappar som i After Effects,  
utan grupperas istället på arbetsytan (mer om det senare).
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I  noden  finns  inställningar  för  att  välja  om  materialet  ska  tolkas  som  ett  
videoklipp, en bildsekvens eller en stillbild. Väljs något av de två första alternativen 
dyker ytterligare inställningar upp för att låta användaren bestämma vilken bildruta 
sekvensen  ska  starta  och  sluta  på.  Alternativ  finns  här  också  för  att  spela  upp 
sekvensen cykliskt när kompositionen renderas eller förhandsgranskas. I Image-noden 
tas inte något beslut angående hur alfakanalen tolkas, vilket pixelförhållande bilden 
ska tolkas med eller vilken bildhastighet sekvensen ska ha. Bildhastigheten beror av 
renderingsinställningarna, vilket kommer att beskrivas lite längre fram.  Alfakanal och 
pixelförhållande beror istället av separata noder. I fallet med pixelförhållandet som 
behövde ändras från 1,33 till 1,0, för att bilden inte skulle bli förvrängd, finns ingen 
direkt  lösning  i  form av  en  nod.  Bilden  kunde  istället  automatiskt  skalas  om till 
renderingsupplösningen med hjälp av en nod kallad ”Scale”, vilket för oss osökt till  
hur operationer appliceras i ett nodbaserat arbetsflöde.

Applicera operationer

Operationer,  som  Blender  har  totalt  60  stycken  av  inom  nio  olika  kategorier  i 
grundutförandet,  appliceras  genom att  via  Add-menyn  lägga till  en nod som utför 
operationen. Materialet på vilket operationen ska utföras kopplas till någon av nodens 
ingångsportar. Inställningar för operationen visas och ställs in på själva noden eller via 
en panel på fönstrets högra sida som nås genom att trycka på N-tangenten. Vissa noder 
har ingångsportar för vissa attribut, vilket innebär att dessa attribut kan sättas att bero 
av vad som spottas ut  från en annan nod.  Många  noder har en inställning kallad 
”Fac”, med vilken användaren väljer hur mycket noden ska påverka signalen som går 
igenom den. Operationer kan tillfälligt stängas av med hjälp av M-tangenten (Mute) 
och informationen passerar då rakt igenom noden.

En och samma nod kan inte användas för att utföra en operation på flera olika 
källor, d v s, källorna kan inte kopplas till samma ingång, bearbetas i noden och sedan 
separeras igen på andra sidan av noden. I ett sådant fall appliceras en operationsnod 
för varje nod som ska påverkas, eller så används Mix- och AlphaOver-noder för att 
lagra  alla  noder  som  ska  påverkas   innan  de  går  vidare  till  operationsnoden. 
Operationers (noders) inställningar kan förändras med tiden genom att högerklicka på 
önskad inställnings värde och välja ”Insert Keyframe”. Värdet låses för den bildrutan 
och ett nytt värde kan sättas för en annan bildruta. Keyframes kan sättas automatiskt 
vid förändrat  värde om ”Automatic  keyframe insertion for  Objects  and Bones” är 
påslaget.

Översikt och orientering

Förutom renderingsinställningar  existerar  inga  operationer  någon annanstans  än  på 
arbetsytan  bland noderna.  Undantag är  material  med inställningar  som exempelvis 
behöver  skapas  och  justeras  i  3D-vyn  (se  avsnitt  4.2.2  och  4.2.3).  Användaren 
orienterar sig bland noder med hjälp av musens skrollhjul, som kan användas för att 
zooma in och fokusera på en eller några få noder eller zooma ut och få överblick över 
alla noder. Skrollhjulet kan hållas nere för att förflytta sig lodrätt och vågrätt. Noderna 
i  Blender  är  byggda  så  att  inkommande  kopplingar  sitter  på  vänster  sida  medan 
utgående kopplingar sitter på höger sida. Flödet går därför naturligt från vänster till  
höger, även om noder kan placeras var som helst. Som tidigare nämnt kan relaterade 
material och operationer grupperas på arbetsytan för att få bättre översikt. Detta görs 
genom att flytta dem nära intill varandra, välja alla samtidigt och i Nod-menyn välja 
alternativet ”Group” (Figur 4.21) Grupp-noden kan döpas för att bättre hålla ordning 
på vad noderna inuti den gör.
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Figur 4.21: Flera noder grupperas till en.

Förhandsgranskning

Olikt  After  Effects  har  användaren  hittills  inte  sett  någon  förhandsgranskning  av 
resultatet.  Det  beror på att  allt  material  och alla operationer i  en och samma scen 
tillhör samma komposition och Blender har ingen aning om vad användaren vill se. 
För att välja vad som ska visas finns två alternativ. Det första är att koppla en nod 
kallad ”Viewer” till  den önskade utgående porten på önskad nod.  Vill  användaren 
exempelvis se en bilds alfakanal istället för själva bilden kopplas Viewer-noden till 
”Alpha” istället för ”Image” på noden som spottar ut bilden. Appliceras en operation 
på bilden flyttas istället Viewer-noden till  den opererande nodens utgång för att  se 
operationens verkan. För att faktiskt se vad Viewer-noden visar behöver ”Backdrop” 
slås på i fönstrets menyrad. Förhandsgranskningen visas då i naturlig storlek direkt på 
arbetsytan  bakom alla  noder  (Figur  4.22).  Kortkommandot  Alt+V används  för  att 
zooma in på förhandsgranskningen och V-tangenten används för att zooma ut. För att 
förflytta  förhandsgranskningen  vågrätt  och  lodrätt  med  musen  hålls  Alt-tangenten 
nere.

Figur 4.22: Vald Viewer-nod förhandsvisas i bakgrunden.

Det  andra  alternativet  för  att  visa  en  förhandsgranskning  är  att  dela  upp 
arbetsytan  och  växla  det  nya  fönstret  till  att  visa  ”UV/Image  Editor”,  och  i  dess 
menyrad välja ”Viewer Node” istället för ”Render Result” och se till så att alternativet  
”Update Automatically” är påslaget. På så vis hämtar den automatiskt information från 
Viewer-noden i kompositionen och uppdaterar förhandsgranskningen när en ändring 
görs  (Figur  4.23).  Det  finns  även  möjlighet  att  visa  förhandsgranskningen  på  en 
separat monitor (datorskärm eller tv) genom att leta sig till renderingsinställningarna 
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(nummer 2 i figur 4.18) och välja att visa renderingen i ett nytt fönster som sedan kan 
flyttas till den andra monitorn.

Figur 4.23: UV/Image Editor används för förhandsgranskning.

Enligt  den  här  författarens  vetskap  kan  Blender  förhandsvisa  totalt  två  olika 
utgångar samtidigt genom att låta ett fönster visa en Viewer-nod och det andra fönstret 
visa renderingsresultatet (Render Result) som spottas ut av en nod kallad ”Composite” 
(Figur 4.23). Bildens alfakanal (matte) kan förhandsvisas genom att använda en knapp 
i  fönstrets  menyrad.  Antingen  visas  bilden  med  applicerad  matte  (schackbräde  i 
bakgrunden) eller enbart matten. I UV/Image Editor-fönstret finns även en inställning 
för att  korrigera pixelförhållandet  manuellt  i  x-  och y-led.  För att  förhandsgranska 
endast en liten del av bilden kan en nod kallad ”Crop” användas före Viewer-noden för 
att klippa bort oönskade pixlar på bredd och höjd.

Förhandsgranskningens  gamma/exponering  ställs  in  på  olika  sätt  beroende  på 
vilket alternativ för förhandsvisning som används. Vid visning i ett separat UV/Image 
Editor-fönster kan dess inställningar plockas fram med N-tangenten. Bland dessa finns 
ett  Curves-verktyg  som  påverkar  endast  förhandsvisningen  och  inte  det  färdiga 
resultatet  (Figur  4.23).  Det  kan  även  återställas  med  en  Reset-knapp.  När  bilden 
istället förhandsgranskas direkt i nodeditorn kan bildens matte kopplas till en Gamma-
nod  som  kopplas  vidare  till  en  Viewer-nod.  Den  senare  kan  markeras  för  att 
förhandsvisa matten medan dess gamma justeras med Gamma-noden. Eventuella grå 
nyanser som dyker upp vid den här granskningen kan begränsas med en nod kallad 
”ColorRamp” (mer om den senare).

För att spela upp förhandsvisningen används tidslinjen (nummer 4 i figur 4.7). 
Där finns möjligheter att välja var uppspelningen ska börja och sluta, i vilka fönster 
resultatet ska spelas upp, gå till första eller sista bildrutan, stega bildruta för bildruta,  
att  spela  upp sekvensen  framlänges  eller  baklänges  och  göra  inställningar  för  hur 
keyframes (nyckelbilder för animation) hanteras. Värt att  notera är att Blender inte 
renderar förhandsvisningen tillfälligt till minne, vilket innebär att förhandsvisningen 
inte kan ses i rörelse, varken resultatet av animerade noder eller bildsekvenser.

Rendering

När förhandsvisningen visar ett tillfredsställande resultat är det dags att rendera. Det  
görs  i  Blender  genom att  gå  till  attributfönstret  (nummer  2  i  figur  4.7)  och  visa 
renderingsinställningarna (Figur 4.24). Här kan inställningar göras för upplösning, hur 
många procent av den upplösningen som ska renderas, start- och slutbild, hur många 
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bildrutor  som  ska  hoppas  över  för  varje  renderad  bildruta,  pixelförhållande, 
bildhastighet, tidsmanipulation, hantering av alfakanal, var renderingen ska hamna på 
hårddisken, filformat (12 av de vanligaste bildformaten och 8 vanliga videoformat),  
”Encoding” (för vissa videoformat), ljudformat, och sist men inte minst en inställning 
för ”Post Processing” kallad ”Compositing” som måste vara påslagen för att resultatet  
ska renderas från nodeditorn istället för kameran i 3D-vyn. Ett crop-verktyg för att  
klippa  bort  pixlar  finns  inte  i  renderingsinställningarna,  istället  kan  Crop-noden 
appliceras  i nodeditorn.

Figur 4.24: Renderingsinställningar i Blender.

Istället för ett kösystem som finns i After Effects kan i Blender olika grupper av 
noder renderas separat med hjälp av ett gäng noder av typen ”File Output”. När scenen 
renderas  kan  dessa  noder  spotta  ut  material   i  önskat  format  till  önskad  plats  på 
hårddisken automatiskt. Deras övriga inställningar beror av renderingsinställningarna. 
Flera scener kan inte renderas i ett svep. Renderingen startas med hjälp av knappen 
”Animation”.  När  renderingen  har  startat  visas  den  senaste  renderade  bildrutan. 
Ovanför den visas numret på den bildruta som för tillfället renderas (Figur 4.25),  hur 
mycket minne som används, hur lång tid den senaste bildrutan tog att rendera (2), samt 
vilken operation (nod) som för tillfället beräknas och renderas (1). Alternativet finns 
även att inte visa det här fönstret under renderingen. Vid rendering till bildsekvens kan 
renderingen stoppas och återupptas senare genom att då börja på nästa bildruta som 
stod på tur.
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Figur 4.25: Information om pågående rendering (1) och utförd rendering (2).

För den här studien kunde slutresultatet renderas till MPEG Quicktime-format 
med H.264-codec, vilket är väl anpassat för webb.

4.2.2 Garbage matting

Skapa och animera mask

För att maskera bort onödiga delar av bilden i Blender kan även här en mask skapas  
(Figur 4.26) genom att byta fönster till 3D-vyn (1), ställa in 3D-kameran att visa en 
bakgrundsbild (i  det  här  fallet,  den bild  som ska chroma-keyas)  (2)  och via  Add-
menyn lägga till en  ”Bezierkurva”, gå in under dess inställningar och ställa in dess 
”Shape” till 2D (3). Därefter kan kurvans ändpunkter flyttas omkring och ”extruderas” 
med E-tangenten för att skapa fler punkter. Dessa punkter placeras runtom förgrunden 
(1) och kurvan sluts genom att trycka Alt+C. En yta skapas automatiskt inuti kurvan.  
Genom att ge ytan ett ”shadeless” (påverkas inte av ljus i scenen) material och ställa 
dess färg till vit kan den mot en svart bakgrund utgöra en typisk matte (4). För att  
animera  kurvan  att  följa  rörelser  i  förgrunden finns  två  alternativ.  En  uppsättning 
”Shape Keys” kan skapas för kurvan (5), vilket innebär att olika former kan sparas för 
samma kurva och  animeras fram där de behövs via ett speciellt fönster för animering 
av Shape Keys  (6).  Ett  annat  alternativ  är  att  skapa kontrollobjekt  som länkas till  
kurvans punkter och sedan animera dessa objekt. För ett ändamål som garbage matting 
behövdes  i  det  här  fallet  inte  varje  punkt  animeras,  och  således  kunde  det  första 
alternativet med fördel användas då det innebär färre saker som behöver animeras.

Figur 4.26: Steg för att skapa garbage matte i Blender.
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När matten är animerad kan den renderas som en bildsekvens till  hårddisken. 
Garbage matten kan med fördel skapas i en separat scen i samma projekt för att hålla 
isär den från kompositionen (7).

När garbage matten är renderad kan den importeras i kompositionen (Figur 4.27) 
via en Image-nod (1) och kopplas till ingånsporten ”Alpha” på en nod kallad ”Set  
Alpha” (2). Dess andra ingångsport ”Image” matas med videoklippet som ska chroma-
keyas (3). Med andra ord används garbage matten som en alfakanal till bilden, och 
bilden blir således genomskinlig där matten är svart. Garbage matten kan behandlas 
vidare med andra noder som ”Invert”, ”Blur” eller ”Dilate/Erode”.

Figur 4.27: Garbage matten appliceras på bildsekvensen.

Color Keying

För att göra garbage matten snävare kan en Color Key-nod (nummer 1 i Figur 4.28) 
kopplas in efter Set Alpha-noden. I Color Key-noden kan den färg som ska bort väljas 
genom att klicka på önskad färg på bilden. Den har även inställningar för hur många 
andra  nyanser  av  samma  färg  som  ska  tas  bort,  både  i  färgton  (Hue),  mättnad 
(Saturation) och värde (Value). Inställningarna ställs in för att  lämna så mycket av  
förgrunden som möjligt,  men det gör inget om den ”äter” in i  förgrunden. En nod 
kallad ”Dilate/Erode” (2) kan  tillsammans med en Blur-nod (3) och en ColorRamp (4) 
kopplas till Color Key-nodens Matte-utgång för att expandera dess matte något.
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Figur 4.28: Garbage matting med Color Key-nod i Blender.

Endast  en Color Key-nod behövde användas,  men vid behov kan flera  Color 
Key-noder enkelt seriekopplas.

4.2.3 Chroma keying

Reducering av brus och komprimeringsartefakter

När garbage mattingen har utförts  behöver bildsekvensen eventuellt  behandlas mot 
brus och komprimeringsartefakter. I Blender finns enligt den här författarens vetskap 
inget färdigt alternativ för brusreducering, så vida användaren inte via problemlösning 
kan använda en kombination av de noder som finns för att skapa en egen algoritm.

Komprimeringsartefakter på videoklipp som det som används i den här studien 
(med färgrymd 4:2:2) kan däremot bekämpas (Figur 4.29) genom att separera bildens 
Y-,  Cb-  och  Cr-kanaler  med hjälp  av en speciell  nod (1),  koppla  Blur-noder  med 
önskad  algoritm och  två  pixlars  ”suddighet”  i  lodrätt  led  på  endast Cb-  och  Cr-
kanalerna (2) och därefter kombinera dem till en bild med ytterligare en nod (3) [32].
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Figur 4.29: Bildens färgkanaler separeras, behandlas med Blur-noder och kombineras.

Utföra chroma keying

Det som återstår av bakgrunden kan nu tas bort bort. Det kan i Blender göras med en 
nod som föga förvånande kallas  ”Chroma Key” (Figur 4.30). Utöver möjligheten att 
välja den färg som ska bort har noden inställningar för ”Acceptance” (hur många olika 
nyanser som tas bort), ”Cutoff ” (tar bort grå nyanser från matten) och ”Gain” (justerar 
styrkan på grå pixlar  i  matten).  Chroma Key-noden gör till  skillnad från en enkel  
Color Key-nod ett bra jobb med att göra genomskinliga saker som tyg genomskinliga, 
men ett mindre bra jobb med att samtidigt ta bort det som återstår av bakgrunden runt 
förgrundens konturer. Ytterligare en Color Key-nod användes för det (Figur 4.30).

Under  kategorin  ”Matte”,  finns  totalt  sex  olika  alternativ  till  noder  som kan 
användas för  att  extrahera förgrund från bakgrund.  Flera av dessa  kan med fördel 
användas i kombination med varandra genom att seriekoppla dem.
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Figur 4.30: Chroma keying i Blender med flera kombinerade noder.

Finjustering av matte

För att justera mattens densitet kan en ColorRamp-nod användas på bildens alfakanal. 
I korthet används den för att bestämma hur mycket svart, grått och vitt som ska finnas 
i bilden och justera övergångarna mellan dessa. Den nya matten omvandlas sedan till  
bildens alfakanal genom att slå ihop den med bilden via en Set Alpha-nod. 

För att justera matten individuellt för skådespelerskans hår behövde ytterligare en 
garbage matte göras (Figur 4.31).  I  3D-vyn skapades en kurva och animerades på 
samma sätt som den första garbage matten för att den här gången endast omge håret  
(1). En separat chroma keying och mattejustering utfördes med optimala inställningar 
för håret (2). Hårets matte kombinerades med garbage matten i en Mix-nod. Resultatet 
(3) adderades sedan till matten som skapades i den första chroma keyingen (4). En 
matte med en annan densitet för håret än för resten av kroppen hade nu skapats (5). 

Den nästan färdiga matten kunde nu krympas/eroderas  för  att  dölja  oönskade 
konturer med hjälp av en Dilate/Erode-nod och mjukas upp med en Blur-nod.

Figur 4.31: Garbage matte används för att isolera separat chroma keying för håret.
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Samma matte kunde också användas för att skapa en matte för bildens konturer. 
En extra  koppling från matten kunde göras till  en nod som inverterar  den.  Vidare 
kunde den kopplas till en Blur-nod för att göra den suddig, varefter den med hjälp av 
en  Mix-nod  kunde  multipliceras  med  den  obehandlade  matten.  Resultatet  som 
spottades ut från Mix-noden var en färdig ”edge matte” som i sin tur kunde kopplas 
till noder med operationer för att begränsa dem till bildens konturer. Steg 1-4 i figur 
4.11 illustrerar skapandet av en edge matte.

Reducera färgspill

När  matten  är  färdig  återstår  ett  steg,  att  reducera  färgspill  på  förgrundsbilden.  I 
Blender görs det genom att koppla bilden till en nod kallad ”Color Spill”, och det är i 
princip  allt  som  krävs.  Inställningar  kan  ändå  med  fördel  göras.  Noden  har  två 
inbyggda algoritmer för färgspillsreducering. Användaren kan även välja vilken kanal 
som ska reduceras (i det här fallet grön, eftersom bakgrunden var en grön skärm) och 
vilken kanal som ska användas som ”tak” i en av algoritmerna. En knapp finns även 
för att stänga av effekten.

4.2.4 Compositing

Matcha förgrundens rörelse till 3D-kamerans rörelse

För att placera skådespelerskan i den datorgenererade scenen, eller med andra ord få 
henne  att  följa  med  den  virtuella  kamerans  rörelse,  kunde  den  chroma  keyade 
bildsekvensen  renderas  till  hårddisken.  I  projektet  (eller  scenen)  där  den 
datorgenererade scenen skapades kunde sedan bildsekvensen importeras  via  File  – 
Import  –  Images  as  Planes.  Bildsekvensen  importeras  på  så  vis  och  appliceras 
automatiskt  på  ett  plan  med  rätt  storleksförhållande  i  3D-rymden.  Planet  kunde 
placeras i den datorgenererade scenen och justeras till storleken för att passa in (Figur  
4.32). Skuggan som kastas av skådespelerskan på omgivningen (mer om det senare) 
kunde även placeras i scenen på samma sätt.

Figur 4.32: Placering av chroma keyad förgrund som texturer på plan i 3D-scen.

Färgkorrigering

Blenders  verktyg  för  färgkorrigering  utgörs  av  noderna  ”RGB  Curves”,  ”Hue 
Saturation  Value”,  ”Brightness/Contrast”,  ”Gamma”,  ”Color  Balance”  och  ”Hue 
Correct”.  Det  förstnämnda,  RGB  Curves,  ger  kontroll  över  kontrast  och  färger  i  
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bildens  skuggor,  mellantoner  och  högdagrar,  eller  vilket  annat  område  som helst. 
”Black Level” och ”White Level” (svart- och vitpunkt) kan hämtas från pixelvärden 
på en bild  eller  från andra  noder.  Hue Saturation Value ger  kontroll  över  färgton,  
mättnad  och  styrka.  Brightness/Contrast  används  för  att  justera  ljus  och  kontrast 
separat för hela bilden. Gamma används för att justera bildens ljushet i mellantoner. 
Color Balance kontrollerar ”Lift”, ”Gamma” och ”Gain” till både styrka och färg med 
hjälp av ett ett visuellt gränssnitt (Figur 4.33) som  liknar färghjulsverktyget i Color 
Finesse  (se  avsnitt  4.1.4).  Förutom  via  färghjulet  kan  skuggor,  mellantoner  och 
högdagrar här även färgas genom att hämta färger direkt från en bild. Hue Correct 
används för att  justera färgton, mättnad eller värde för individuella färger i bilden.  
RGB Curves kopplades i den här studien till varje element för att färgkorrigera då det 
möjliggjorde att välja punkter i bilderna som skulle vara svarta och vita, och utifrån 
det finjustera färger och kontrast. 

För att matcha två färger till varandra finns inget automatiskt verktyg i Blender. 
Ett trick som kan användas för att matcha svart- och vitpunkternas färger till en annan  
bild är att använda en Color Balance-nod där svart- grå- och vitpunkt kan hämtas från 
en  annan bild  (som visas  tillfälligt  via  en  annan Viewer-nod)  (Figur  4.33).  Deras 
styrka behöver fortfarande justeras manuellt. En ”informationspanel” likt den i After 
Effects för att kunna läsa av värde och färg på en önskad pixel saknas. Det är dock inte  
omöjligt att läsa av pixlar i Blender. Vilken nod som helst som tillåter att välja en färg 
från en bild kan användas, exempelvis en Chroma Key-nod eller RGB Curves som 
behandlades tidigare. En Color Balance-nod kan med fördel väljas då den tillåter att  
välja tre olika färger. Där kan färgernas värde för röd, grön och blå, eller till och med 
färgton, mättnad och styrka, läsas av.

Figur 4.33: Color Balance används för att hämta pixlars värden.

Verktyg för att granska Histogram, Waveform och Vectorscope för bildens olika 
kanaler vid färgkorrigering tas fram genom att  dela arbetsytan i  två, växla det ena 
fönstret till en UV/Image Editor och ta fram fönstrets verktygslåda. Genom att behålla 
nodeditorn i det andra fönstret kan färgerna justeras samtidigt som granskning sker. I  
figur  4.34 visas  Color  Balance-verktyget  till  vänster  och granskningsverktygen till 
höger.  En nod kallad  ”Levels”  kan  även läggas  till  i  nodeditorn  för  att  direkt  på 
arbetsytan visa Histogram.
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Figur 4.34: Granskning av Histogram, Waveform och Vectorscope vid färgkorrigering i  
Blender.

Lägga till skuggor

Den skugga som skådespelerskan skulle kasta på omgivningen kunde skapas genom 
att gå till projektet (eller scenen) där chroma keyingen utfördes och koppla matten från 
chroma keyingen till  en Mix-nod. Till  Mix-nodens andra ingång behövde en mask 
kopplas, en som tar bort mattens övre halva (gör den svart) och lämnar den nedre som 
den är. Masken skapades på samma sätt som tidigare, genom att skapa en figur med 
önskad form i 3D-vyn och rendera den med vit färg mot svart bakgrund. I det här fallet 
behövde formen vara en rektangel som endast täckte den nedre halvan av bilden.

Väl tillbaka i nodeditorn kunde masken laddas in och behandlas med en Blur-
nod, med ett stort värde i lodrätt led, för att få matten att gradvis tona ut till svart på  
den övre halvan. Den här tonade matten kunde sedan kopplas vidare till ytterligare en 
Mix-nod för att blandas med en suddig kopia av sig själv. Masken återanvändes här 
genom att koppla den till Mix-nodens Fac-ingång, och på så vis begränsa den suddiga 
kopian av matten till bildens övre del. Den färdiga ”skuggmatten” applicerades sedan 
på en helt svart bild med hjälp av en Set Alpha-nod. Resultatet blev snarlikt det i figur 
4.2, en skugga som nerifrån och upp blir mer genomskinlig och suddig. I figur 4.35 
illustreras den färdiga skuggan (1) och hur den såg ut efter placering i scenen (2 och 
3).
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Figur 4.35: Steg för skapande av skådespelerskans skugga i Blender. 

Den färdiga skuggan (1) kunde kopplas till noden ”File Output” för att renderas 
som en bildsekvens till  hårddisken.  Den här bildsekvensen kunde appliceras på ett 
plan  i  projektet  för  den  datorgenererade  scenen  och  placeras  på  marken  där 
skådespelerskan befann sig (2,  se även figur 4.32).  Därifrån kunde enbart skuggan 
renderas som en ny bildsekvens till hårddisken för att den skulle röra sig enligt den  
virtuella  kameran.  I  projektet  där  compositingen  utfördes  kunde  sedan  den  nya 
skuggan laddas in och placeras bakom skådespelerskan med hjälp av en nod kallad 
”AlphaOver”, som tar två bilder och gör den översta i ordningen genomskinlig med 
hjälp  av  dess  alfakanal.  Skuggans  position  och  storlek  justerats  ytterligare  och 
behandlades med en Blur-nod för att matcha de mjukare skuggorna i scenen (3).

En  kontaktskugga  precis  under  skådespelerskans  fötter  kunde  i  Blender  inte 
extraheras i chroma keyingen. Därför skapades den på nästan samma sätt som skuggan 
ovan. Skillnaden här var att matten som användes för att skapa skuggan kom från ett  
tidigare skede, nämligen där garbage mattingen precis hade utförts. Den matten hade 
fortfarande en smal rand kvar runt skådespelaren som kunde komma väl till pass (se  
nummer 1 i figur 4.36).

Figur 4.36: Steg i skapandet av matte för kontaktskugga i Blender.

Matten begränsades till området runt skådespelerskans fötter med hjälp av den 
garbage matte som skapades för den den tidigare skuggan. En nod kallad ”Translate” 
fick användas för att flytta ner garbage matten till fotknölarna (2). Resultatet av att  
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matten multiplicerades med den här garbage matten var en ny matte som var vit endast 
runt skådespelerskans fötter (3). Den här begränsade matten krymptes för att få en  
mindre skugga och behandlades med en Blur-nod för att göra den suddig (4). Efter att 
den  här  matten  hade  applicerats  på  en  svart  bild  kunde  den  renderas  som  en 
bildsekvens  till  hårddisken,  laddas  in  i  compositingprojektet  och  placeras  bakom 
skådespelerskan enligt tidigare.

Skapa light wrap

En light wrap-effekt (se figur 4.37), som simulerar hur bakgrundens ljus kastas på 
förgrundens sidor, skapas i Blender genom att först göra en edge matte (4), den här  
gången som följer kamerans rörelser. Från den chroma keyade bilden hämtas matten 
(1) från alfakanalen och kopplas till en Blur-nod där den görs suddig (2), inverteras 
med noden ”Invert” (3) och multipliceras med den oförändrade matten i en Mix-nod 
(4). Ytterligare en Mix-nod används sedan för att multiplicera den här edge matten 
med bakgrunden,  som även den har behandlats med en Blur-nod.  Resultatet  är  en  
utjämnad kopia av bakgrunden som har begränsats till förgrundens konturer, eller med 
andra  ord,  en  light  wrap  (5).  Den  adderas  sedan  på  den  chroma  keyade 
skådespelerskan med hjälp av en Mix-nod satt till läget ”Screen”.

Figur 4.37: Steg i skapande av light wrap-effekt i Blender.

Applicera filmgryn/brus

I Blender finns ingen speciell nod för att applicera filmgryn/brus, men det finns ett  
annat trick att ta till som illustreras i figur 4.38. Noden ”Texture” (1) kan användas för 
att  ladda in  en textur som har skapats  i  3D-delen av Blender.  Därför  kan ett  nytt  
material  skapas i  egenskapsfönstret,  på vilket  en Noise-textur kan appliceras (2).  I 
nodeditorn  finns  nu  texturen  tillgänglig  för  Texture-noden  att  hämta.  Texturens 
kontrast behöver justeras med en RGB Curves-nod för att  mer likna bruset i  After  
Effects (3), varpå det kopplas till en Blur-nod (4) för att mjukas upp en aning, och 
sedan vidare till en Mixnod (5) där det adderas på bilden med läget ”Soft Light”. Mix-
nodens Fac-värde justeras sedan för att välja brusets styrka.
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Figur 4.38: Brus appliceras i Blender med hjälp av textur från 3D-delen.

Applicera blooming

”Specular blooming” skapas genom att koppla bakgrunden till en Color Balance-nod 
som används för att öka kontrasten tills endast de ljusaste partierna i bilden är synliga. 
Vidare  kan  en  Blur-nod användas  för  att  få  dessa  partier  att  ”blomma ut”.  Color  
Balance användes eftersom Brightness/Contrast och RGB Curves visade sig generera 
samma  resultat  som  om  Blur-noden  vore  inkopplad  före  dem.  För  att  eliminera 
onödigt ”spill” i processen behövde även den behandlade bakgrunden begränsas med 
hjälp av en inverterad variant av den datorgenererade scenens alfakanal. En Mix-nod 
med läget ”Screen” kan slutligen användas för att addera effekten på bilden.

Applicera vinjettering

Två alternativ finns för att skapa vinjettering (mörka hörn) i Blender. Det första är att 
efterhärma sättet på vilket den skapades i After Effects genom att gå till 3D-fönstret 
och rita en oval  kurva,  rendera den till  hårddisken och använda som en matte för 
vinjetteringen,  precis  på  samma  sätt  som  en  garbage  matte  skapas.  Det  andra 
alternativet (Figur 4.39) som ger mindre kontroll över vinjetteringens form, men spar 
hårddiskutrymme, är att  koppla bilden till  en nod kallad ”Lens Distortion” (1) och 
sätta dess styrka till 1.0. Resultatet är en oval bild med svarta hörn.

Figur 4.39: Vinjettering skapas med ”Lens Distortion” i Blender.
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En nod kallad ”Math” (2) kan användas på den här bilden för att göra alla pixlar med 
ett värde större än 0 vita, d v s, alla pixlar som inte är svarta blir vita. Resultatet är en  
vit bild med svarta hörn, vilken kan kopplas till en Scale-nod (3) för att kontrollera hur 
mycket av hörnen som täcks av svart (effektens expansion), och sedan vidare till en 
Blur-nod (4) för att skapa en mjuk övergång mellan svart och vit. Slutligen kopplas 
den vidare till en Mix-nod där den multipliceras med själva bilden (5). Fac-värdet på 
Mix-noden bestämmer effektens styrka.

Slutlig, övergripande färgkorrigering

Det sista steget i  arbetsflödet,  att  göra en övergripande färgkorrigering kan utföras 
med  hjälp  av  alla  de  verktyg  för  färgkorrigering  som  tidigare  nämnts.  Här 
seriekopplades en Color Balance-nod med en Hue Saturation Value-nod. Dessa två 
noder innehåller alla verktyg som användes för den slutliga färgkorrigeringen i After 
Effects, nämligen färghjul, Lift (Pedestal), Gamma, Gain och Saturation. Granskning 
av Histogram, Waveform och Vectorscope kunde ske som beskrivet tidigare (se figur 
4.8) medan korrigeringen utfördes.

Övrigt

Något  verktyg  likt  After  Effects  Mosaic-effekt  fanns  inte  att  tillgå  för  att  matcha 
bakgrunden till  förgrundens lågupplösta utseende. En Blur-nod applicerades istället 
och ställdes in med hjälp av ögonmått.

5 Resultat

Den här författaren har utfört en uppgift i både After Effects och Blender som kräver  
chroma keying och compositing samt beskrivit arbetsflödet för båda programvaror. En 
enkätundersökning har genomförts för att ta reda på hur deltagarna förhåller sig till 
Blender och After Effects samt för att utsätta dem för ett blindtest av de resulterande 
bilderna. De mest avgörande skillnaderna i arbetsflödet, de resulterande bilderna och 
deltagarnas svar på enkätundersökningen behandlas här.

5.1 Sammanfattning av arbetsflöde

En sammanfattande tabell över de mest avgörande skillnader i arbetsflöde som kunde 
hittas under genomförandet kan ses i Bilaga 3: Sammanfattning av arbetsflöde i After  
Effects och Blender. Här behandlas dessa skillnader vidare.

5.1.1 Användargränssnitt och arbetssätt

Översikt och orientering

I fråga om översikt kan Blender ta ledningen då allt material representeras på en och 
samma  arbetsyta  (nodeditorn).  I  After  Effects  finns  materialet  representerat  i 
projektfönstret  och  samtidigt  på  de  tidslinor  där  det  används,  vilket  betyder  att 
användaren eventuellt  behöver använda funktionen i  projektfönstret för att  se vilka 
kompositioner ett visst material har använts i, eller leta upp det manuellt. Det finns ett 
alternativ för att visa kompositioner i ett flödesschema mycket likt ett nodträd, men 
endast för vald komposition och inte för hela projektet.

Förhandsgranskning

Förhandsgranskningen i After Effects kan spelas upp genom att rendera den tillfälligt  
till  minnet,  vilket  helt  saknas  i  Blender.  I  Blender  jobbar  användaren  helt  mot  
förhandsgranskning av stillbilder vilket kan innebära att denne missar problem som 
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upptäcks  först  när  resultatet  ses  i  rörelse.  Det  uttrycks  även  av  deltagare  i  
enkätundersökningen (se  Bilaga 2: Resultat av enkätundersökning) vara en nackdel 
för Blender.

I Blender kan förhandsvisning ske av två olika saker samtidigt, vilket räcker i  
många  fall,  men  i  vissa  fall  kan  flera  olika  förhandsvisningar  snabba  upp arbetet 
ytterligare.

Rendering

After Effects renderingskö har ingen motsvarighet i Blender, vilket kan vara en viktig 
fördel för After Effects då samma komposition behöver renderas i olika upplösningar 
samtidigt. För chroma keying och compositing behöver det inte ha någon betydelse, 
men det är ändå värt att nämna. En fördel för Blender är att renderingens upplösning 
kan väljas fritt, istället för multipler av kompositionens upplösning som After Effects 
erbjuder.

Utöver vad Blender visar i sitt renderingsfönster visar After Effects även gången 
tid för hela renderingen (inte bara per bildruta) och uppskattad återstående tid för hela 
renderingen. I många fall kan det vara bra att veta hur lång tid som återstår. Blender  
visar å andra sidan vilken operation som för tillfället beräknas/renderas, vilket saknas i 
After  Effects.  Det  kan vara  till  fördel  för  Blender  om renderingen skulle  stöta  på 
problem och stanna. Felsökning underlättas av att veta vilken operation som ställer till 
problemet.  Å andra sidan må  After  Effects  hantera  renderingsproblem annorlunda. 
Inget problem stöttes på i studien, så en direkt jämförelse kan ej göras.

After Effects kan rendera till 28 olika filformat medan Blender kan rendera till 20 
olika. Det påpekas även av kommenterande deltagare i enkätundersökningen att After 
Effects är kompatibelt med många olika format. De vanligaste formaten för förlustfritt 
grafikarbete, webbpublicering, tv och dvd finns ändå tillgängliga i Blender.

Lager kontra noder

De  avgörande  skillnaderna  i  arbetssätt  hittas  under  kategorierna  lager/noder  och 
applicering av operationer. Ett lagerbaserat arbetsflöde är intuitivt, då resultatet av att 
lägga ett lager ovanpå ett annat är en bild/effekt som ligger ovanpå en annan [23:7].  
Där användaren i ett lagerbaserat arbetsflöde staplar material ovanpå varandra genom 
att  bara dra och släppa, behövs många fler operationer i ett  nodbaserat arbetsflöde 
eftersom varje  bild  som läggs  ovanpå  en  annan behöver  en  nod som kombinerar 
bilderna  [23:7].  Flera  deltagare  i  enkätundersökningen  menar  att  ett  lagerbaserat 
arbetsflöde är mer användarvänligt.

Fördelarna med ett nodbaserat arbetsflöde är att noder endast påverkar de noder 
de är kopplade till, istället för lagret i det lagerbaserade arbetsflödet som påverkar alla 
underliggande lager. En och samma nod kan dessutom kopplas till ett oändligt antal 
andra  noder,  medan  det  i  ett  lagerbaserat  arbetsflöde  kräver  att  samma  material  
används flera gånger på samma tidslina eller i flera olika kompositioner, vilket kan 
vara svårt att hålla ordning på [23:7]. Deltagare i enkätundersökningen uttrycker att 
det nodbaserade arbetsflödet kan vara mer kraftfullt, men samtidigt mer komplext.

En av deltagarna i enkätundersökningen menar att After Effects med fördel kan 
användas för att lära sig det verktyg som används i branschen. Å andra sidan kan det 
argumenteras  för  att  de  glada amatörer  som siktar  mot  stjärnorna med  fördel  kan 
använda Blender, då dess nodbaserade arbetssätt mer liknar de större programvarorna 
Flame, Inferno, Shake, Fusion [23:7] och Nuke.

Applicering av operationer

Operationer appliceras, i ett lagerbaserat program som After Effects, på lagren. En, av 
deltagare i enkätundersökningen, nämnd fördel för After Effects (som inte har någon 
motsvarighet i Blender) är möjligheten att dra material från en plats och släppa på en 
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annan, till exempel som ett lager på tidslinan. För varje lager finns effekterna samlade 
i effektkontrollfönstret där deras ordning och inställningar justeras. Fördelen för After 
Effects  är  här  att  samma effekter  kan användas på flera  lager genom att  innesluta 
lagren i en komposition och lägga effekterna på kompositionen. Samma effekter kan 
även användas för att påverka alla lager i en komposition genom att helt enkelt lägga 
dem i ett lager ovanpå alla andra. För att påverka flera noder med samma operationer i 
ett nodbaserat system krävs att  noder kombineras med ett antal Mix-noder tills allt 
material kan spottas ut ur en enda nod.

After  Effects  bjuder  på totalt  246 effekter  organiserade i  20 olika kategorier, 
medan Blender i  skrivandets stund innehåller  totalt  60 operationer uppdelade i  nio 
kategorier. Många av effekterna i After Effects riktar sig även mot motion graphics 
och  andra  ändamål.  Deltagare  i  enkätundersökningen  har  även  kommenterat 
möjligheten att använda After Effects till fler ändamål än compositing. Många av de 
kategorier av effekter som riktar sig till compositing innehåller dessutom fler effekter 
än de i Blender, exempelvis kategorin för färgkorrigering.

En fördel för After Effects, som påpekat av en deltagare i enkätundersökningen,  
är möjligheten att skriva ”expressions” för hur exempelvis operationer ska animeras 
automatiskt, vilket i Blender kan motsvaras av python-skript.

5.1.2 Garbage matting

Skapa och animera mask

Att skapa och animera en mask visade sig kräva fler och mindre intuitiva moment i 
Blender än i  After  Effects,  vilket många deltagare i  enkätundersökningen även har  
påpekat.  I  After Effects ritades den direkt på önskat lager med omedelbar effekt.  I  
Blender behövde bilden laddas in på nytt i ett annat fönster, och när masken var ritad 
behövde den renderas till hårddisk. Medan masken enkelt kan animeras i After Effects 
genom att  sätta  keyframes  för  dess  Shape-attirbut  behöver  användaren  i  Blender 
antingen lägga tid  på att  koppla  handtag till  maskens alla  punkter  som sedan kan 
animeras, eller att skapa en ”Shape Key” för varje ny form och animera dem i ett  
speciellt  fönster för Shape Keys.  Skulle användaren dessutom upptäcka att  masken 
behöver  animeras  om när  den  redan är  applicerad  på  materialet  så  måste  masken 
renderas om för dessa partier. Även om det alltså är fullt möjligt att både skapa och 
animera garbage mattes med Blender så plockar After Effects klara pluspoäng då det 
spar tid och hårddiskutrymme i samma andetag.

Color Keying

After  Effects  Color  Key-effekt  visade  sig  innehålla  inställningar  för  att 
krympa/expandera och mjuka upp matten, vilket kan spara in två effekter i de fall då 
endast  en  Color  Key  behövs  för  att  utföra  jobbet.  Color  Key-noden  i  Blender 
innehåller inte dessa inställningar, men den arbetar för övrigt med HSV, vilket enligt 
avsnitt 2.3 är vanligt för chroma keying. Det saknas i After Effects Color Key-effekt. I 
teorin verkar det vara en fördel för Blender, och i den här studien visade det sig även i 
praktiken  kunna  vara  en  fördel  då  endast  en Color  Key-nod behövde appliceras  i 
Blender medan sju stycken behövdes för att utföra jobbet i After Effects.

Verktygen för att sedan krympa/expandera matten visade sig vara så likartade att 
någon vidare diskussion kring dem inte är nödvändig.

5.1.3 Chroma keying

Brusreducering

After Effects inbyggda alternativ för brusreducering visade sig vara tillfredsställande.  
Med den fristående effekten ”Remove Grain” kunde grön färgkanal  brusreduceras. 
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Den inbyggda brusreduceringen i  Keylight är  dessutom byggd för att  brusreducera  
gröna/blå skärmar. Blender å andra sidan saknar alternativ för brusreducering, så här 
kan After Effects sägas ha en klar fördel.

Dölja komprimeringsartefakter

Komprimeringsartefakter  kunde  döljas  i  After  Effects  med  en  effekt  som förutom 
individuella inställningar för bildens RGB-kanaler även innehåller förinställda lägen 
för  just  chroma  keying  och  DV-material.  Alternativet  i  Blender  innehåller  inga 
förinställda lägen, men det visade sig å andra sidan ge användaren större kontroll, 
eftersom det möjliggör separation av bildens RGB- YCbCr- HSV- eller YUV-kanaler. 
Det finns med andra ord många fler vägar att gå i Blender för att hitta den kanal som 
behöver behandlas. 

Att behandla bildens Cb, och Cr-kanaler kan i teorin sägas vara ett bättre val än 
att  behandla  R  och B.  Alla  färgkanaler  i  RGB innehåller  information  om bildens 
luminance (ljusstyrka), medan luminance i YCbCr är begränsat till endast Y-kanalen 
[33:12]. För videoformat som DV, HDV och DVCPROHD som har högre upplösning 
för luminance än för chroma (färg) [19:4-5], kommer de värsta artefakterna oftast att  
bo någonstans i Cr- och Cb-kanalerna, men inte lika mycket i Y-kanalen. Med andra  
ord,  även  om  After  Effects  verktyg  innehåller  förinställda  lägen  så  arbetar  det  
fortfarande med RGB, och Blender har därför en fördel.

Utföra chroma keying

Då chroma keying med fördel kan utföras genom att  kombinera olika verktyg som 
extraherar  förgrunden  på  olika  sätt,  kan  After  Effects  sägas  ha  en  fördel  då  det 
innehåller  tio  olika  effekter  för  keying  (extraktion)  medan  Blender  innehåller  sex 
stycken.  Deltagare  i  enkätundersökningen  har  även  prisat  After  Effects  utbud  av 
effekter  för  keying.  Keylight,  som  användes  i  After  Effects,  visade  sig  sakna 
inställningar för tolerans men verkar sköta det automatiskt på ett tillfredsställande sätt.  
Hårdetaljer  och  halvgenomskinligt  tyg  kunde  extraheras  utan  större  ansträngning. 
Keylight föredras av många deltagare i enkätundersökningen tack vare att det är lätt att 
använda.

Blenders Chroma Key-nod som innehåller inställningar för tolerans gjorde ett bra 
jobb med det halvgenomskinliga tyget, men gjorde inte lika bra ifrån sig på det som 
återstod  av  bakgrunden  runtom  skådespelerskan.  Lärdomen  som  kan  dras  är  att  
Chroma Key-noden i Blender inte är en fullständig verktygslåda likt Keylight. Den 
utför endast  det  den påstår  sig göra,  d v s,  chroma keying.  Noden behöver därför 
kombineras med fler noder för att nå bra resultat. En deltagare i enkätundersökningen 
menar även att chroma keying i Blender är mer pillrigt än i After Effects.

Verktygen för att reducera färgspill kan sägas vara förhållandevis likartade. Det 
som skulle  kunna  betyda  en  fördel  för  After  Effects  är  det  faktum att  dess  Spill 
Supression-effekt tillåter användaren att välja en färg att reducera, istället för enbart  
färgkanal som i Blender.

Finjustera matte

De verktyg som finns till hands för att finjustera matten efter chroma keying visade sig 
prestera förhållandevis likartat. Den största skillnaden är att verktygen i After Effects 
finns inkluderade i Keylight, medan de i Blender utgörs av individuella noder. Medan 
det betyder att alla verktyg för chroma keyingen är samlade och organiserade på ett  
och samma ställe i After Effects kan det också betyda att användaren inte behöver se 
fler verktyg än nödvändigt på arbetsytan i Blender.

Ett  inbyggt  verktyg  i  Keylight  som  dock  ger  After  Effects  en  fördel  är 
förhandsvisningen ”Status” som visar alla mattens grå nyanser som en enda grå nyans. 
Den kan visa sig vara ovärderlig för att hitta brister i matten.
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After  Effects  visade sig också ha en  fördel  när  det  gäller  att  justera  mattens 
konturer.  Keylight  skapar  för  ändamålet  en  edge  matte  automatiskt,  och  alla  dess 
inställningar  finns  i  Keylight.  Skapandet  av  en  edge  matte  i  Blender  kräver  flera 
moment.

5.1.4 Compositing

Matcha förgrundens rörelse till 3D-kamerans rörelse

Sättet  på  vilket  förgrundens  rörelse  matchades  i  After  Effects  till  den  virtuella 
kamerans rörelse visade sig fungera, men då en ”motion tracking” utförs blir resultatet 
inte alltid perfekt.  Förgrunden kan upplevas som att  den ”glider” i  förhållande till 
bakgrunden.  Det  bedömdes  dock  vara  det  bästa  alternativet  då  allt  från  chroma 
keyingen  till  compositingen  kunde  utföras  på  originalvideoklippet  direkt  i  After 
Effects och dessutom kunde data från motion trackingen appliceras på ytterligare lager 
som behövde följa förgrunden, som exempelvis en light wrap. Skript har skrivits för 
Blender som möjliggör exportering av kamerans rörelse till ett format som kan läsas in 
och appliceras på 3D-kameran i After Effects, men den här studien fokuserade på att  
testa programvarorna i deras grundutförande.

Metoden som användes  i  Blender  genererar  inget  ”glid”  eftersom förgrunden 
renderas på plats i den datorgenererade scenen, men den metoden är inte heller helt 
perfekt då den innebär att en bildsekvens för varje förgrundselement (skådespelerska, 
skugga, eventuella kontaktskuggor, etc.)  behöver renderas till hårddisk två gånger: En 
gång för att kunna importeras och användas som textur på plan i scenen, och en gång 
till när de har placerats.

Färgkorrigering

After  Effects  innehåller  fler  och  mer  avancerade  verktyg  för  färgkorrigering  än 
Blender,  men  många  av  dem behövde  inte  användas  i  den  här  studien.  Blenders 
verktyg  är  kraftfulla  nog  för  att  vara  tillräckliga.  Det  enda  verktyg  som hör  till  
vanligheterna  men  som  ändå  saknas  i  Blender  är  ett  Levels-verktyg.  Svart-  och 
vitpunkter,  kontrast,  gamma och färger kunde justeras i  båda programvaror. I After 
Effects  medföljande  Color  Finesse  kan  även  gråpunkt  justeras  automatiskt,  vilket 
saknas i Blender.

Kontrast,  gamma  och  färger  kunde  justeras  för  skuggor,  mellantoner  och 
högdagrar i  båda programvaror. Funktionen ”Match Color” i  Color Finesse kan ge 
fördel till After Effects då den automatiskt matchar två valda pixlar. Pixlars värden 
kunde läsas av i båda programvaror, om än något smidigare och mer intuitivt i After 
Effects. För studiens ändamål kan programvarornas verktyg för färgkorrigering anses 
likartade, men för mer avancerade ändamål kan resultatet eventuellt bli ett annat.

För övrigt upplevs verktyget ”Color Matcher”, som nu finns tillgängligt i After 
Effects, av en enkätdeltagare som en fördel för After Effects.

Skapa skuggor

För att skapa skuggan som skådespelerskan kastar på omgivningen behövdes återigen 
en  mask.  Applicering  av  masker  har  diskuterats  tidigare.  After  Effects  har  där 
övertaget  eftersom  fler  steg  krävs  för  att  utföra  det  i  Blender.  Totalt  tre  
bildsekvensrenderingar till  hårddisk krävs innan skuggan är skapad,  behandlad och 
placerad på rätt plats i Blender.

Något som under rätt omständigheter samtidigt kan verka som en stor fördel för 
Blender  är  det  faktum att  skådespelerskan  placeras  i  den  datorgenererade  scenen. 
Skådespelerskans skugga kan då kastas på omgivningen av ljuset i scenen, förutsatt att 
ljuset  inte  träffar  skådespelerskan  för  mycket  från  sidan  (eftersom hon  är  platt  i 
djupled). Med ett sådant arrangemang förändras även skuggan automatiskt när scenens 
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ljus  förändras.  Något  liknande  kan  inte  utföras  i  After  Effects  utan  att  manuellt  
animera skuggans förändring.

Skapa light wrap

För att skapa en light wrap krävs fler steg i Blender än i After Effects, men förutsatt att 
skådespelerskan renderades från den datorgenererade scenen med inkluderad alfakanal 
kan den användas för att skapa en edge matte, och således behövs ingen ytterligare  
rendering för att få light wrap-effekten att följa kamerarörelsen. After Effects får här 
en fördel då Keylight automatiskt skapar en edge matte som kräver endast ett fåtal steg 
för att  omvandlas till  en light  wrap.  Den chroma keyade förgrunden behöver dock 
kopieras tillsammans med alla dess operationer för att få ett  separat lager för edge  
matten.  Det  innebär  att  alla  operationer  som krävs  för  chroma  keyingen  behöver 
beräknas två gånger. I Blender behöver endast den resulterande matten från chroma 
keyingen användas. Operationerna beräknas således bara en gång.

Applicera filmgryn/brus

Filmgryn/brus  krävde  också  fler  moment  för  att  skapa  i  Blender,  då  3D-delen  av 
programmet  behöver besökas för att  skapa Noise-texturen och en kontrastjustering 
behövdes för att ge det ett godtagbart utseende. Bruset i Blender är monokromatiskt,  
vilket föredras när resultatet ska matchas till eller likna filmbrus. After Effects Noise-
effekt tillåter även användaren att  välja färgbrus, vilket kan vara avgörande när ett  
element ska matchas till digital video (som ofta lider av just färgbrus).

Applicera blooming

”Blooming” eller ”specular blooming” kunde skapas i båda programvaror utan större 
ansträngning. Stegen var i princip de samma, och det enda som skiljde dem åt var  
arbetssättet  (lager/noder).  I  After  Effects  krävdes  ett  lager  (Adjustment  Layer) 
innehållande två effekter. I Blender krävdes två noder för effekter och en för att addera 
effekten på bilden. Något som kan vara en bugg (programfel) i Blender upptäcktes 
dock när en RGB Curves-nod skulle användas för att öka kontrasten på bilden och 
isolera dess ljusa pixlar.  När den kopplades till  Blur-noden för att ”blomma ut” de 
ljusa pixlarna betedde sig den resulterande effekten som om Blur-noden skulle ha varit 
inkopplad före  RGB Curves-noden i  flödet.  Brightness/Contrast-noden gav samma 
resultat. Den enda nod som kunde användas för att öka kontrasten före Blur-noden 
med korrekt resultat visade sig vara Color Balance-noden.

Applicera vinjettering

Vinjettering kunde skapas och samma grad av kontroll kunde fås av effekten i båda 
programvaror. Då en till synes orelaterad nod (Lens Distortion) är så avgörande för att 
skapa effekten i Blender får After Effects ett plus i kanten för sin mer intuitiva metod 
som går ut på att skapa en vanlig mask. En mask kunde givetvis även skapas i Blender 
för ändamålet, men det skulle innebära ännu ett besök i 3D-vyn och ännu en rendering 
till hårddisk, om än bara en stillbild den här gången.

Slutlig, övergripande färgkorrigering

Det sista steget, en övergripande färgkorrigering, kunde utföras med liknande verktyg 
i båda programvaror, även om Color Finesse som användes i After Effects innehåller 
några fler lite mer avancerade verktyg, som till exempel ”Luma Ranges”, ett verktyg 
för att ställa in vad programmet ska tolka som skuggor, mellantoner och högdagrar.  
Det var inte av vikt för den här studiens ändamål, men kan vara värt att nämna.

Color Finesse kan även visa en förhandsgranskning på helskärm på en separat 
bildmonitor.  Blenders  renderingsfönster  kan visas  på helskärm,  men bilden omges 
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fortfarande av fönstret. Granskning av Waveforms, Vectorscope och Histogram kunde 
ske i både Color Finesse och Blender, även om några fler steg krävdes för att visa dem 
i Blender. Granskning av färgkurvor saknas helt i Blender. Nackdelen för After Effects 
är  det  något  långsamma  gränssnittet  i  Color  Finesse,  som  kan  bero  av  andra 
omständigheter.

Övriga compositingverktyg

En upptäckt  som gjordes under  arbetets  gång,  nämligen effekten ”Mosaic” i  After 
Effects.  Den kunde på ett  till  synes korrekt sätt  ge bakgrunden samma lågupplösta 
utseende som videoklippet.  En motsvarighet  i  Blender  lyser  med sin frånvaro.  En 
Blur-nod och ögonmått kunde i Blender användas för att degradera bakgrundsbilden 
något, men det ger inte samma effekt.

5.1.5 Övrigt
Enligt de som kommenterade sina val i enkätundersökningen har After Effects flera 
fördelar. Det är väl integrerat med Adobes övriga produkter och erbjuder ett bevisat  
fungerande produktionsled. Det anses vara mer pålitligt och väljs  därför hellre vid 
kommersiella uppdrag än Blender. När deltagarna stöter på problem upplevs den stora 
kunskapsbasen för After Effects vara en fördel.  Deltagarna uttrycker även ofta hur 
deras större vana och erfarenhet av After Effects väger över i valet. För After Effects  
påpekas  det  att  utbudet  av  ”tredjepartsplugins”,  eller  insticksprogram,  även  är  en 
fördel. I allmänhet upplevs också After Effects vara snabbare än Blender.

De som kommenterade Blender menar ofta att det faktum att det kan användas 
gratis, även kommersiellt, är en övervägande fördel. Några påpekar att Blender kan 
köras på de flesta stora operativsystemen, medan After Effects exempelvis inte kan 
köras på Linux. För övrigt menar de att det är möjligt att utföra ett bra jobb i Blender,  
men att det är lättare att göra det i After Effects. En deltagare påpekar att möjligheten 
att skriva python-skript för Blender är en fördel. I allmänhet anses Blender fungera bra 
för compositing av datorgenererade scener men inte för video. Gränssnittet behöver  
förbättras och bli mer intuitivt, och programmet behöver bli snabbare.

5.2 Resulterande bilder

Figur 5.1 visar den resulterande matten från chroma keying-processen, den chroma 
keyade bilden samt det färdiga resultatet efter compositing. Till vänster visas dessa 
resultat från After Effects och till höger visas de från Blender.
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Figur 5.1: Resulterande bilder. After Effects till vänster Blender till höger.

5.3 Svar på enkätundersökning

En enkätundersökning utfördes för att ta reda på vilken programvara, Blender eller 
After Effects, som deltagarna skulle välja för att utföra compositing, samt för att ta 
reda på hur vida deltagarna kan skilja på de resulterande bilderna som har producerats  
i studien. Fler frågor ställdes som stöd för senare diskussion. Se de frågor som ställdes 
i  Bilaga 1: Enkätundersökning.  Totalt 99 stycken deltog i undersökningen varav 75 
besvarade  alla  frågor  (även  de  icke-obligatoriska).   För  fullständiga  resultat  av 
enkätundersökningen, se Bilaga 2: Resultat av enkätundersökning.

5.3.1 Deltagarnas bakgrund
Deltagarna visade sig i de flesta fall vara någonstans mellan 21-25 år gamla. De flesta 
är intresserade av datorgrafik (tätt följt av filmskapande) och har använt, och föredrar,  
After Effects (Figur 5.2, 5.3 och 5.4). De som har använt After Effects föredrar att 
använda det i större utsträckning än de som har använt Blender föredrar att använda 
Blender (Figur 5.5). Många av de som kommenterade sina preferenser har använt både 
Blender och After Effects (se Bilaga 2: Resultat av enkätundersökning). Större delen 
av deltagarna har sysslat med compositing längre än ett år, och då oftast i tre år (Figur 
5.6). Nära 29% har arbetat eller arbetar med compositing professionellt (Figur 5.7).
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Figur 5.2: Tårtdiagram över deltagarnas ålder.

Figur 5.3: Tårtdiagram över deltagarnas huvudsakliga intressen.
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Figur 5.4: Listdiagram över användarnas erfarenheter och preferenser när det gäller  
programvaror.

Figur 5.5: Listdiagram deltagare som har använt Blender eller After Effects, och hur  
många av dessa som föredrar programvaran de har använt.

Figur 5.6: Tårtdiagram över hur länge deltagarna har sysslat med compositing.
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Figur 5.7: Tårtdiagram över hur många deltagare som arbetar professionellt med  
compositing.

5.3.2 Blender vs After Effects
Om valet  stod  mellan  After  Effects  och  Blender  skulle  de  allra  flesta  av  de  71 
deltagare som besvarade frågan välja After Effects för att utföra chroma keying och 
compositing (Figur 5.8). De fem deltagare som kommenterade sitt val av Blender är 
till större delen mellan 31-40 år gamla datorgrafikintresserade hobbyanvändare med 
mindre  än  ett  års  erfarenhet  av  compositing  (Figur  5.9).  De  37  deltagare  som 
kommenterade  sitt  val  av  After  Effects  är  till  större  delen  21-25  år  gamla 
datorgrafikintresserade hobbyanvändare med fler  än ett  års erfarenhet  (Figur 5.10). 
Fler av de som kommenterade sitt val av After Effects är intresserade av filmskapande 
och  arbetar  professionellt  med  compositing  än  de  som kommenterade  sitt  val  av 
Blender (Figur 5.9 och 5.10).

Figur 5.8: Tårtdiagram över andel deltagare som skulle välja Blender eller After Effects.
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Figur 5.9: Statistik över kommenterande deltagare som skulle välja Blender

Figur 5.10: Statistik över kommenterande deltagare som skulle välja After Effects.

5.3.3 Svar på blindtest
Av de 78 deltagare som svarade på blindtestet gissade exakt hälften på bild X och den  
andra hälften föga förvånande på bild Y. Det blev med andra ord 50/50 (Figur 5.11)  
Majoriteten av de som gissade på bild X och lämnade en kommentar är 21-25 år gamla 
datorgrafikintresserade hobbyanvändare med fler än ett års erfarenhet av compositing 
(Figur 5.12). De som svarade bild Y och lämnade en kommentar är också till större 
delen  21-25  år  gamla  datorgrafikintresserade  hobbyanvändare  med  fler  än  1  års 
erfarenhet (Figur 5.13). Inom gruppen som gissade och kommenterade på bild X (rätt  
svar) fanns en större andel professionella användare med fler än ett års erfarenhet än i  
gruppen som gissade på Y. I gruppen som gissade och kommenterade på bild Y var 
fler i åldersgruppen 36-40 år än i den som gissade på bild X (Figurerna 5.12 och 5.13).
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Figur 5.11: Tårtdiagram över andel deltagare som svarade X eller Y.

Figur 5.12: Statistik över kommenterande deltagare som svarade X.
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Figur 5.13: Statistik över kommenterande deltagare som svarade Y.

Det kan finnas många anledningar till att  dessa resultat ser ut som de gör. 42 
stycken  motiverande  kommentarer  lämnades  på  frågan  om  vilken  programvara 
deltagarna  skulle  välja  att  använda,  och  45  deltagare  kommenterade  sitt  svar  på 
blindtestet.  Några  av  dessa  kommentarer  har  i  tagits  i  akt  för  att  bättre  förstå  
resultaten.

6 Diskussion

Det största problemet med den här studien har visat sig ligga i att författaren har stått 
för bedömningen av arbetsflödet och produktionen av bilderna. Bedömningen kan ha 
blivit färgad eller vinklad av författarens förmåga att använda verktygen. För att göra 
jämförelsen mer rättvis skulle en studie istället kunna utföras där erfarna användare av 
båda programvaror (eller  fler)  intervjuas  mer  ingående för att  ta  reda på vad som 
behöver och kan utvecklas i Blender. Ett  annat alternativ vore att låta en testgrupp 
utföra en mindre uppgift i båda programvaror, mäta tiden den tog att utföra och sedan 
intervjua testpersonerna.  Det  optimala  vore  kanske att  låta  erfarna yrkesmänniskor 
testa  Blender  i  en  verklig  produktionsmiljö  där  de  har  stor  vana  av  någon annan 
programvara och vet exakt vad de behöver.

Många kommentarer från enkätundersökningen visade sig ändå stödja den här 
författarens hypotes och bedömningar angående programvarornas arbetsflöde. De har 
även hjälpt till att dra nya slutsatser. De flesta deltagare visade sig ha fler än ett års  
erfarenhet, vilket kan antas betyda att svaren till största del är pålitliga.

Att så många deltagare i enkätundersökningen verkade ha använt och dessutom 
föredra  After  Effects  kan  ha  att  göra  med  vilka  grupper  av  människor  som blev 
tillfrågade att  svara  på enkäten.  Facebookgruppen där  enkäten länkades besöks av 
personer som kanske fortfarande studerar, söker arbete, jobbar på något mindre bolag 
eller i vissa fall något större bolag. Forumen där enkäten länkades besöks av många 
amatörfilmare,  indiefilmare,  hobbygrafiker  eller  personer  som  jobbar  i  små 
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produktionsbolag eller frilansar. Via dessa forum nås kanske inte de som jobbar inom 
stora  filmbolag  eller  effekthus.  En  minoritet  visade  sig  arbeta  professionellt  med 
compositing. After Effects är billigt, tillgängligt och är lätt att använda för den som är 
van  Adobes  övriga  produkter,  vilket  några  deltagare  nämnde.  Det  kan  vara 
anledningen till  att  de  flesta  i  undersökningen favoriserade After  Effects.  Forumet 
riktat  mot  användare  av  Blender  kan  ha  vägt  upp  resultaten  för  Blender,  då  det 
hamnade på andra plats bland de mest populära programvarorna. Många av de som har 
använt  Blender visade sig även ha använt  After  Effects,  vilket  kan ha bidragit  till 
riktigheten i studiens resultat och slutsatser.

Att resultatet av frågan om vilken programvara (Blender eller After Effects) som 
deltagarna skulle välja för compositing ser ut som det gör kan dels bero på att endast  
ett forum är speciellt inriktat mot Blender medan de andra är mer generella. De som 
har använt Blender visade sig dessutom inte föredra det i lika stor utsträckning som de 
som har  använt  After  Effects  föredrar  After  Effects,  vilket  kan vara  ytterligare  en 
bidragande faktor till att fler väljer After Effects. Vidare, en del kommenterade sitt val 
av After Effects med att de föredrar ett lagerbaserat arbetssätt före ett nodbaserat. Det 
säger oss att en stor del av arbetsflödet, nämligen arbetssättet, inte behöver ha med 
Blender kontra After Effects att göra, utan hellre med lager kontra noder.

Deltagarnas ålder och intresse kan även vara en konsekvens av forumens typ och 
dessutom det faktum att de blev tillfrågade på Internet. Personer i åldrarna 21-25, som 
visade sig vara den största åldersgruppen, kan troligtvis även vara en av de största 
åldersgrupperna  som  använder  Internet,  Facebook  och  diskussionsforum.  Ingen 
forskning har gjorts på det i den här studien, så det är bara en ren gissning. Trots att  
två av de valda forumen riktar sig mot filmskapare och två av dem mot datorgrafiker  
kan intresset för datorgrafik ha varit större på grund av att deltagandet eventuellt var 
större bland medlemmarna på Blenderforumet, som i sin tur kan bero på att de är mer 
nyfikna på enkätundersökningen och känner att  de har något att  bevisa, då ”deras” 
programvara är  den som anses ligga i  underläge.  Deltagarna på de andra forumen 
kanske sitter tryggt med kommersiella programvaror och inte känner att de har något  
att bevisa. Deltagare från Facebookgruppen som besöks av de som studerar eller har  
studerat datorgrafik kan även ha bidragit till till  det större intresset för datorgrafik. 
Naturligtvis  är  det  här  bara  antaganden.  Det  antas  exempelvis  att  deltagarna  på 
Blenderforumet  eller  Facebookgruppen  är  mer  intresserade  av  datorgrafik.  Det 
behöver inte vara sant.  För att  med mer säkerhet  kunna föra den här diskussionen 
skulle  en fråga i  enkätundersökningen ha lagts  till  för  att  ta  reda på vilket  forum 
deltagaren hittade enkäten på. 

 De  resulterande  bilderna  kan  bero  mer  av  författarens  förmåga  att  använda 
verktygen  än  verktygen  själva,  vilket  påpekades  av  många  deltagare.  Skillnader  i 
bildernas utseende verkar ha påverkat resultatet av blindtestet. En del medgav att de 
gissade att den bild de tyckte såg ”bäst” ut var postproducerad med After Effects. En 
del visade sig ha rätt, andra inte. En deltagare påpekade att frågan kanske istället borde 
ha varit  ”vilken bild  föredrar du?”.  Det  här  tyder  på att  författarens  inflytande på  
resultatet kan ha varit stort. Att den grupp deltagare som svarade rätt till större del var  
professionella användare än gruppen som svarade fel kan tyda på att en erfaren person 
lättare kan upptäcka vanliga misstag som görs av mindre erfarna, eller så kan det vara 
en slump. Gruppen som svarade fel hade ändå till större delen fler än ett års erfarenhet, 
vilket på sätt och vis motsäger det föregående.

Många upplevde det ändå svårt att bedöma vilken bild som var vilken, men inte 
för att de var svåra att skilja på, utan för att deltagarna inte kunde veta under vilka 
förutsättningar bilderna var producerade. Hade deltagarna fått ta del av information 
om  den  här  författarens  erfarenhet  och  hur  mycket  tid  som  allokerades  till  att  
producera varje bild hade deras svar kunnat bli annorlunda. Hade bilderna sedan varit 
identiska hade kanske andra slutsatser kunnat dragits. Ett annat alternativ hade varit att 
göra som en av de kommenterande deltagarna föreslog, att visa den chroma keyade 
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förgrunden mot en neutral grå färg och vid sidan av även visa dess matte. Blindtestet  
hade således blivit mer fokuserat på chroma keying och skalat bort compositingdelen, 
vilket även hade fokuserat studiens mål ytterligare.

7 Slutsatser

Begreppen  chroma  key,  matting  och  compositing,  samt  mjukvarorna  Adobe  After 
Effects och Blender har beskrivits för att ge en teoretisk bakgrund till den här studien. 
Studien  har  tagit  reda  på  hur  ett  typiskt  arbetsflöde  kan  se  ut  för  chroma  key 
compositing och vilka problem som kan uppstå, samt använt den informationen för att 
sätta riktlinjer för en empirisk studie. Arbetsflödet och visuella resultat av chroma key 
compositing i Blender och Adobe After Effects har utvärderats för att se hur de skiljer  
sig.

7.1 Blender vs After Effects

Blender har visat sig kapabelt till att utföra de flesta steg i det arbetsflöde som har 
behandlats och erbjuder samtidigt god kontroll över varje moment och klar översikt  
över projektet tack vare sitt nodbaserade arbetssätt. Det som förväntades ge Blender en 
fördel, nämligen dess nära integrerade 3D-del, visade sig eliminera behovet av motion 
tracking som har  sina  egna nackdelar,  men för  övrigt  har  det  oftast  inneburit  fler 
renderingar till hårddisk efter att material har placerats i 3D-scenen.

Några verkligt  väsentliga egenskaper fattas i  Blender, som att  exempelvis rita  
masker direkt i nodeditorn eller att spela upp förhandsgranskningen. En möjlighet att 
rita masker skulle ha suddat bort många nackdelar för Blender i den här studien. Ett 
steg i arbetsflödet kunde inte alls utföras i Blender då det helt saknas verktyg för det,  
nämligen brusreduceringen.  Det  kan dock anses utgöra ett  mindre väsentligt steg i 
processen,  varför  det  inte  behöver  betyda  att  Blender  är  oanvändbart  för  chroma 
keying.

Alla steg i arbetsflödet har kunnat utföras i After Effects. Det har även i de flesta 
fall visat sig kräva färre moment än Blender. After Effects har också visat sig vara mer 
användarvänligt  och  intuitivt,  innehålla  fler  verktyg  och  vara  den  mer  föredragna 
programvaran bland användare. After Effects kan inte sägas påvisa några avgörande 
nackdelar,  då  de  största  nackdelarna  i  förhållande  till  Blender  handlar  om sämre 
översikt eller bristande kontroll. Till de mindre nackdelarna hör bristande kontroll över 
Color  Key-effekten  i  förhållande  till  Blender,  något  långsamt  gränssnitt  i  Color 
Finesse (vilket kan bero av helt orelaterade orsaker), och att chroma keyingen behöver 
beräknas ytterligare en gång för att skapa den edge matte som behövs till light wrap-
effekten. Den enda nackdel som skulle kunna fälla After Effects är att det inte går att 
köra på lika många operativsystem som Blender. After Effects går ändå att köra på de 
större  systemen  Windows  och  OSX.  Enkätundersökningen  visade  att  de  flesta 
deltagare föredrar After Effects och skulle välja det hellre än Blender, vilket kan antas 
betyda att de inte ser stödet för operativsystem som ett hinder.

Slutsatsen blir alltså att båda program kan användas för att utföra chroma keying 
och compositing, även om After Effects går vinnande ur striden tack vare att det gör  
arbetsflödet enklare.

7.2 Resulterande bilder och blindtest

De resulterande bilderna (se figur 5.1 i avsnitt 5.2) skiljer sig från varandra, både till  
chroma keying och compositing. De mest uppenbara skillnaderna kan ses i mattens grå 
nyanser (tygets genomskinlighet), det chroma keyade förgrundselementets färger och 
skuggan  det  kastar  på  marken.  Bakgrundens  färger  skiljer  sig  även  något.  Dessa 
skillnader kommenterades även av många deltagare i blindtestet.
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Skillnader i mattens grå nyanser kan sägas vara ett resultat av sättet Keylight i 
After Effects hanterar halvgenomskinliga material automatiskt, kombinerat med den 
här författarens ovana att arbeta med den typen av chroma keying som Blender bjuder 
på, d v s, den mindre automatiska typen.

Skillnader i färger kan sägas vara en kombination av sätten på vilka After Effects 
och Blenders färgspillsreduceringsverktyg jobbar och den här författarens förmåga att 
med färgkorrigering kompensera för dessa för att få identiska resultat.

Skuggan som kastas på marken skulle kunna vara ett resultat av att många fler 
moment krävdes i Blender för att skapa den. Någonstans har därför flödet skiljt sig, på 
grund av brister i författarens förmåga att vara konsekvent.

Som beskrivet i avsnitt 5.3.3 gissade 50% av deltagarna i blindtestet på vardera  
bild. Många var överens om att skillnaderna i bilderna inte på något sätt skulle ha med 
programvarorna att göra, utan hellre personen som använder dem. De verktyg som 
anses mer utvecklade är ofta mer automatiserade eller innehåller fler hjälpmedel som 
underlättar  för  användaren  att  utföra  ett  bra  jobb.  Resultatet  beror  alltså  inte  av 
verktygen, utan av användarens förmåga att använda olika verktyg. Alla skillnader i de 
resulterande bilderna beror troligtvis av författarens förmåga att  hantera verktygen.  
Slutsatsen som kan dras är att de resulterande bilderna inte kan användas för att dra 
någon slutsats om vilket verktyg som är ”bättre” än det andra.

7.3 Hypotes

De påståenden som gjordes i hypotesen (se avsnitt 1.1.3) kan nu behandlas för att se 
hur sanna de är:

1. Blender har fler avgörande nackdelar för arbetsflödet än After Effects. Slutsatsen i 
avsnitt 7.1 är den att After Effects har visat sig ha fler och mer betydelsefulla fördelar  
samt färre nackdelar för arbetsflödet än Blender. Påståendet kan därför vara sant.

2.  Arbetsflödet  går  smidigare  i  Blender  tack  vare  integrerad 3D. Enligt  slutsats  i 
avsnitt 7.1 ger den integrerade 3D-delen möjligheter som inte kan fås i After Effects, 
men då själva integreringen inte är så långt utvecklad som den skulle kunna vara har 
den mest resulterat i fler utförda moment och större hårddiskanvändning. Enligt den 
här studiens resultat kan påståendet sägas vara falskt.

3. Vissa aspekt av Blender behöver utvecklas för att nå After Effects nivå.  Då några, 
för arbetsflödet i den här studien, avgörande verktyg har funnits saknade i Blender kan 
det sägas att påståendet är sant. 

4. Vid frågan om vilket videoklipp som är bearbetat med vilken programvara skulle  
ungefär lika många göra en felbedömning av vardera videoklipp. Exakt lika många 
har felbedömt båda videoklipp/bilder, vilket innebär att påståendet i det här fallet har 
visat sig vara sant. Det betyder dock inte vad det förväntades betyda. Problemet för 
deltagarna har inte varit att gissa vilken programvara som har använts, utan hur väl  
användaren hanterar verktygen.

7.4 Rekommendationer

Det som enligt  resultat  och slutsatser  kan utvecklas specifikt för After  Effects och 
Blender är följande.

After Effects

• Överblick över hela projektet i flödesschemat
• Separata HSV-inställningar för Color Key-effekt
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• Fler valbara färgkanaler (åtminstone YCrCb) för Channel Blur-effekt
• Ett sätt att använda edge matten från Keylight utan att behöva kopiera lagret

Blender

• Ett sätt att rendera förhandsgranskning till minne för att kunna spela upp den
• Renderingskö för att rendera flera scener (Scenes) i turordning
• Speciell nod för att rita masker direkt i nodeditorn
• Ny chroma key-nod med inbyggd kraftfull (automatisk) algoritm för tolerans
• Utgångsport på chroma key-noden som spottar ut automatiskt genererad edge 

matte
• Förhandsvisning av matte  liknande ”Status” i  Keylight  som överdriver  grå 

nyanser
• Inställning på Color Spill-noden för att välja färg som ska redueras istället för 

bara färgkanal
• Inkluderat skript för att exportera kamerarörelse till After Effects kamera
• För bättre integrering mellan 3D och 2D, gör alla noder från compositingdelen 

tillgängliga i nodeditorn för texturer, för att kunna utföra chroma keying på 
texturer i 3D-scenen, eller lägg till endast Render Layer-noden i nodeditorn 
för texturer så att den kan hämta resultatet från compositingdelen

• Levels-verktyg för färgkorrigering
• Gråpunktsjustering, eller ”Gray point” i RGB Curves-noden
• Nod som matchar vald pixel i inkopplad bild till vald pixel i annan bild
• Informationspanel som visar alla värden för den pixel över vilken muspekaren 

står
• Granskning av kurvor i UV/Image Editor-fönstret
• Alternativ för färgbrus för Noise-textur
• De flesta färgkorrigeringsnoder förutom Color Balance behöver ses över för 

att de inte ska ignorera ordningen i vilken de kopplas till filter-noder
• Nod liknande After Effects Mosaic-effekt som omvandlar bilden till ”block” 

och låter användaren välja antal ”block” i vertikalt och horisontellt led

7.5 Framtida forskning

Blender är till synes en programvara under utveckling och erbjuder många intressanta 
forskningsområden. Enligt avsnitt 3.3.2 avgränsades den här studien för att exkludera 
några tekniska aspekt som kan vara värda att titta närmare på.

En  studie  skulle  kunna  utföras  för  att  utforska  verktyg  för  matchmoving  av 
bluescreen-  eller  greenscreen-material  i  Blender  och  jämföra  med  kommersiella 
alternativ.  Video-  och  ljudformat  som  kan  laddas  in  och  tolkas  av  Blender  kan 
utforskas vidare och jämföras med de format som ofta används inom branschen för att  
se om Blender behöver bli  kompatibelt  med fler  format.  Eventuella ”instick” eller  
skript skrivna för Blender skulle också kunna utforskas för att se om de kan göra göra 
Blender till ett mer komplett verktyg för compositing. Då Blender här ställdes mot 
version CS3 av After Effects skulle det i vidare studier kunna ställas mot det nyare  
CS5.5.

En metodisk avgränsning (se avsnitt 3.3.3) som lämnar rum för vidare studier är 
den att endast ett videoklipp låg till grund för den empiriska studien. Det innebär att 
endast ett fåtal olika chroma keying-problem kunde ställa programvarorna på prov.  
Vidare forskning skulle krävas för att utsätta programvarorna för alla kända problem 
med chroma keying och på så vis göra en mer uttömmande jämförelse.
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Bilaga 1: Enkätundersökning

Blindtest – Blender vs After Effects
SIDA 1: INTRODUKTION
Hej, jag är en student på Högskolan i Gävle som skriver ett examensarbete om chroma 
keying och compositing. Jag skulle uppskatta om du vill ta ca 10 minuter för att svara på 
totalt åtta frågor angående programvaror för chroma keying och compositing.

Enkäten inleds med sju frågor angående ditt förhållande till olika programvaror. Enkäten 
avslutas med att du granskar två bilder, som har postproducerats med hjälp av antingen 
Adobe After Effects (kommersiellt) eller Blender (gratis), för att gissa vilken som är vilken.

Ditt deltagande är anonymt och alla svar behandlas därefter. Enskilda kommentarer av dig 
kan komma att lyftas fram anonymt i rapporten.

Innan du har tryckt på knappen "Klar" på enkätens sista sida kan du när som helst gå tillbaka 
och ändra dina svar.
SIDA 2: FRÅGOR OM DIN BAKGRUND
Var god svara på några frågor om din bakgrund och dina erfarenheter inom compositing.
1. Vilken är din ålder?
0-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
50 plus
2. Vilket av följande alternativ beskriver bäst ditt huvudsakliga intresse?
Filmskapande
Datorgrafik
Bildbehandling
3. Vilka av följande programvaror har du använt för compositing, och vilken av dem 
föredrar du att använda?
After Effects
Shake
Nuke
Combustion
Flame
Inferno
Fusion
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Toxik
Blender
Annat (var god specificera)
4.  Motivera  gärna  kort  varför  du  föredrar  just  den  programvaran  du  valde  (ej 
obligatorisk).
5. Hur länge har du sysslat med compositing (innefattar även chroma keying)?
Mindre än 1 år
Fler än 1 år (var god uppskatta antal år)
6. Arbetar du professionellt med compositing?
Nej
Ja (var god specificera inom vilken bransch du är verksam
SIDA 3: UTVÄRDERING AV COMPOSITING I BLENDER OCH AFTER EFFECTS
Den här frågan riktar sig till dig som har erfarenhet av compositing i både Blender och After 
Effects. Om du inte har använt dessa programvaror kan du hoppa över den här sidan och 
fortsätta till nästa.
1. Vilken av de två programvarorna skulle du välja för att utföra chroma keying och 
compositing?
Blender
After Effects
Var god motivera ditt svar. Hur behöver det andra alternativet utvecklas för att du skulle välja 
det?
SIDA 4: BLINDTEST
En skådespelerska har filmats framför en grön skärm (klipp hämtat från 
www.hollywoodcamerawork.com) och därefter placerats i en datorgenererad scen. 
Postproduktionen (chroma keying och compositing) har utförts i både Blender och Adobe 
After Effects. Resultatet är bilderna nedan betecknade X och Y. En av dessa har genomgått 
postproduktion i Blender och den andra i After Effects. Din uppgift är att utvärdera dessa och 
gissa vilken som är vilken.

Bilderna visas nedan i låg upplösning i JPEG-format. För att kunna göra en mer informerad 
bedömning kan bilderna även ses i full upplösning i PNG-format genom att klistra in 
länkarna nedan i ett nytt fönster. Bilderna finns också tillgängliga nedan som videoklipp för 
att möjliggöra bedömning av bilderna i rörelse. Det ursprungliga green screen-klippet finns 
även att hämta nedan.

Frågan som ska besvaras finns längst ner på den här sidan.
Bild X:
http://lantis.myownb3.com/blindtest/image_x.png

Videoklipp X:
http://www.youtube.com/watch?v=RgcwI_bWHJk&hd=1

Bild Y:
http://lantis.myownb3.com/blindtest/image_y.png
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Videoklipp Y:
http://www.youtube.com/watch?v=o5fZw678PkM&hd=1

Ursprunglig green screen-bild:
http://lantis.myownb3.com/blindtest/original.png

Bild X.

Bild Y.

1. Efter att ha granskat bilderna och videoklippen ovan, vilken av bilderna tror du har 
postproducerats med Blender?
X
Y
Var god motivera kort ditt svar:
SIDA 5: KLART!
Testet är genomfört. Stort tack för din medverkan!
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Blind test – Blender vs After Effects
SIDA 1: INTRODUCTION
Hello, I am a student at the University of Gävle, Sweden. I am writing a paper about chroma 
keying and compositing and I would appreciate if you would like to take 10 minutes to answer 
eight questions in total regarding softwares for chroma keying and compositing.

The survey starts with seven questions regarding your relation to different softwares. At the 
end of the survey you will be asked to study two images, that has been composited with either 
Adobe After Effects (commercial) or Blender (free), to guess which one is which.

Your participation is anonymous and all your answers will be treated as such. Individual 
comments by you may be disclosed anonymously in the paper.

Before you click the button "Done" on the last page of this survey, you may at any time go 
back and change your answers.
SIDA 2: QUESTIONS ABOUT YOUR BACKGROUND
Answer a few questions about your background and experience with compositing.
1. What is your age?
0-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
50 plus
2. Which of the following alternatives best describes your main interest?
Filmmaking
Computer graphics
Image processing
3. Which of the following softwares have you used for compositing and which one of 
them do you prefer to use?
After Effects
Shake
Nuke
Combustion
Flame
Inferno
Fusion
Toxik
Blender
Other (please specify)
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4. Please motivate in short why you prefer that software in particular (not mandatory).

5. How long have you been doing compositing and/or chroma keying?
Less than 1 year
More than 1 year (please estimate number of years)
6. Do you work or have you worked professionaly with compositing?
No
Yes (please specify in what business you are/were active)
SIDA 3: EVALUATION OF COMPOSITING IN BLENDER AND AFTER EFFECTS
This question is aimed at you who have experience with compositing in both Blender and 
After Effects. If you have not used these softwares, you can skip this page and continue on to 
the next.
1.  Which  one  of  the  two  softwares  would  you  choose  to  do  chroma  keying  and 
compositing?
Blender
After Effects
Please motivate your answer. What developements need to me made for the other alternative 
before you would use it?
SIDA 4: BLIND TEST
An actress have been filmed in front of a green screen (clip from 
www.hollywoodcamerawork.com) and then placed in a computer generated environment. The 
post production (chroma keying and compositing) have been done in both Blender and Adobe 
After Effects. The result is the images below, named X and Y. One of these have gone through 
post production in Blender and the other in After Effects. Your task is to study these and guess 
which one is which.

The images are displayed below at low resolution in JPEG format. In order to make a more 
informed evaluation, the images can also be displayed at full resolution in PNG format by 
copying and pasting the web addresses below into a new window. The video clips from which 
the images derived are also available below to enable evaluation of the images in movement. 
An image of the original green screen plate can also be downloaded below.

The question to be answered is at the bottom of this page.
Image X:
http://lantis.myownb3.com/blindtest/image_x.png

Video clip X:
http://www.youtube.com/watch?v=RgcwI_bWHJk&hd=1

Image Y:
http://lantis.myownb3.com/blindtest/image_y.png

Video clip Y:
http://www.youtube.com/watch?v=o5fZw678PkM&hd=1

66



Original green screen plate:
http://lantis.myownb3.com/blindtest/original.png

Image X.

Image Y.

1. After studying the images and video clips above, which one of them do you belive have 
been composited with Blender?
X
Y
Please motivate in short your answer
SIDA 5: DONE!
You have completed the survey. Thank you for your participation!
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Bilaga 2: Resultat av enkätundersökning
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Totala enkätstart: 99
Totala enkätavslut: 75 (75,8%)

SIDA: FRÅGOR OM DIN BAKGRUND

1. Vilken är din ålder?
Alternativ Svarsprocent Antal svar
0-15 1,01% 1
16-20 11,11% 11
21-25 40,40% 40
26-30 14,14% 14
31-35 11,11% 11
36-40 12,12% 12
41-45 2,02% 2
46-50 3,03% 3
50 plus 5,05% 5

2. Vilket av följande alternativ beskriver bäst ditt huvudsakliga intresse?
Alternativ Svarsprocent Antal svar
Filmskapande 43,43% 43
Datorgraf ik 54,54% 54
Bildbehandling 2,02% 2

3. Vilka av följande programvaror har du använt för compositing, och vilken av dem föredrar du att använda?
Alternativ Har använt det Föredrar det Antal svar
After Effects 91,67% (77) 66,67% (56) 84
Shake 100% (19) 15,79% (3) 19
Nuke 91,30% (21) 43,48% (10) 23
Combustion 100% (30) 3,33% (1) 30
Flame 100% (4) 50% (2) 4
Inferno 100% (2) 50% (1) 2
Fusion 100% (9) 44,44% (4) 9
Toxik 100% (16) 18,75% (3) 16
Blender 94,74% (54) 28,07% (16) 57
Annat 10

Du vet
motion
Composite
XSI
Ramen
Cinema 4D
Sony Vegas
Motion
Motion

Premiere 
tillsammans med 
Photoshop
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4. Motivera gärna kort varför du föredrar just den programvaran du valde (ej obligatorisk). 
Besvarad Skippad
43 56

Ålder Intresse Har använt Föredrar Kommentar

21-25 Filmskapande After Effects After Effects 5 Nej

21-25 Filmskapande After Effects After Effects Mindre än 1 Nej Välkänd och den enda jag arbetat med.
26-30 Filmskapande After Effects 8 Film, f ilmarbetare

36-40 Datorgraf ik Blender Blender Mindre än 1 Nej

26-30 Filmskapande After Effects 3 Reklam/f ilm Lätt interface och snabbjobbat

21-25 Datorgraf ik After Effects 3 Nej Jag är van vid adobes gränssnitt

41-45 Filmskapande After Effects 15 Reklam, kortf ilm Enkel layout, timeline, gillar inte noder.

50 plus Filmskapande Alla Alla 25 Nej Därför alla är bra och jag vet bäst för jag är äldst
31-35 Datorgraf ik After Effects 6 Reklam, tv vana

21-25 Datorgraf ik After Effects 2 Nej Fungerar bra med andra Adobe program.

21-25 Datorgraf ik After Effects Mindre än 1 Nej Kan programmet bäst så här långt.

26-30 Filmskapande 5 Nej AE - Enkelheten Nuke - Möjligheterna, gränssnittet

21-25 Datorgraf ik After Effects 2 Nej

21-25 Datorgraf ik Fusion 3 Reklam

21-25 Datorgraf ik After Effects Mindre än 1 Nej enklast

21-25 Datorgraf ik Fusion 3 Nej simpel, ef fektiv. f ramför allt nodbaserad

31-35 Datorgraf ik After Effects 2 Nej

21-25 Filmskapande After Effects 3 Reklambranschen

21-25 Filmskapande Nuke 3 Nej

21-25 Datorgraf ik After Effects Mindre än 1 Nej gillar lagerbaserade program

21-25 Datorgraf ik After Effects 3 Nej

21-25 Datorgraf ik Nuke 3 Nej

21-25 Datorgraf ik After Effects Mindre än 1 Nej Mest erfarenhet med den.

21-25 Filmskapande After Effects 5 TV

X års 
erfarenhet

Arbetar 
professionellt 
med compositing

Enkel struktur och kompatibelt med många olika 
format/codecs för video, stillbild och graf ik. Ett bättre 
alternativ till att göra (enklare) composting i 
redigeringsprogram som Avid media composer, f inal cut 
studio.

After Effects
Shake
Nuke
Combustion
Flame

Synkar bra med Photoshop, Premiere och Audition, är 
förhållandevis billigt samt har ett betydande 
tutorialunderlag.

Open Source och kan användas kommersiellt. Vilket jag 
behöver göra som egen företagare

Shake
Nuke
Toxik
After Effects
Combustion
Shake
Nuke
Combustion
Blender

After Effects
Shake
Combustion
After Effects
Combustion
Blender
After Effects
Combustion
After Effects
Nuke

After Effects
Nuke

After Effects
Combustion

Är inte insatt i något annat program, och Combustion är 
djävulens påfund och borde inte fått sett dagsljus sen 
dag ett.

After Effects
Combustion
Fusion

Jag har att välja på: After Effects, Combustion och Fusion 
på jobbet och jag föredrar Fusion för att det är kraftfullt 
öppet och nodbaserat.

After Effects
Combustion
After Effects
Shake
Fusion
After Effects
Toxik

GIllar lagerhanteringen i Af ter Ef fects mer än nodbaserad 
compositing.

After Effects
Shake
Nuke
Cumbustion

After Effects: Lätt att använda, bra på mer än bara ren 
compositing, många användbara plug-ins, billigt.

After Effects
Combustion
Fusion

Även om jag inte använt nuke mer än för lek så har alla 
tutorials och den breda användning av nuke övertygat 
mig om att det är ett väldigt kraftfullt program.

Toxik
Blender
After Effects
Combustion
Blender

Medföljer Adobe Creative Suite och det har inte känts så 
nödvändigt att leta reda på och lära sig annan 
programvara.

After Effects
Nuke
Combustion
Toxik
Blender

Programmet känns mest komplett och används av större 
studios.

After Effects
Combustion
After Effects
Nuke

Det mest tillgängliga programmet med största utbudet av 
tutorials.
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26-30 Computer graphics Toxik Toxik 4 No Opensource
31-35 Computer graphics After Ef fects 5 Motion Graphics

16-20 Computer graphics Blender Blender Less than 1 No free
21-25 Filmmaking After Ef fects After Ef fects Less than 1 No

26-30 Filmmaking After Ef fects 4 No Used it the longest and ow n a copy.

41-45 Filmmaking After Ef fects 8 No

31-35 Computer graphics After Ef fects Blender Less than 1 No it is easy to develop python scripts for blender :)
36-40 Computer graphics After Ef fects Less than 1 No Feature list.

31-35 Computer graphics After Ef fects 11

21-25 Filmmaking Blender Less than 1 free

21-25 Computer graphics After Ef fects Less than 1 No

31-35 Filmmaking After Ef fects 10 TV Commercial w ork

46-50 Filmmaking After Ef fects 5 No Familiar. Variety of  keying ef fects to choose from.

16-20 Computer graphics After Ef fects Less than 1 No

36-40 Computer graphics After Ef fects 3 No Ease of  use

26-30 Filmmaking Shake 4 Promotional Videos Node Based Effects

26-30 Filmmaking Blender Less than 1 No Platform independent libre sof tw are

31-35 Filmmaking After Ef fects 15 No Integrated w orkf low  w ith Final Cut.
26-30 Filmmaking After Ef fects 5 Hobby Lobby

After Ef fects
Blender

Masks are much more easier to use. Animation of  
dif ferent ef fects (even if  changed in Blender 2.5) and the 
use of  expressions. RAM preview  is a huge plus w here 
you see w hat you have done almost in real time.

It w as the f irst one I learned, and it had all the functions I 
needed

After Ef fects
Shake
Flame
Blender
After Ef fects
Shake
Combustion

Pow erful toolset w ith a proven production pipeline. Very 
actively maintained and improved on constantly.

Af ter Ef fects
Blender
Combustion
Blender

traf f ic visualisation, 
childrens television, 
architectural 
visualisation, 
technical 
visualisation

Blender's compositing features are specif ic to 3D and 
lacks general compositing tools. Af ter Ef fects is better 
suited for most compositing tasks.

I'm a graphic 
designer (w ith 3D 
projects f rom time to 
time)

After Ef fects
Nuke
Blender

Easier to use for layer based compositing, as opposed to 
Blenders node structure, I believe Blenders node method 
is more pow erful, but also more complex, and does not 
allow  for dragging/ dropping elements onto a canvas like 
AE does.

After Ef fects
Shake
Combustion
Blender

AE is more versatile than Shake (more than just a 
compositor, e.g.); it has more options (plugins etc) than 
Blender for compositing.

After Ef fects
Blender
After Ef fects
Blender

More options and better control + faster most of  the 
times.

After Ef fects
Combustion
Blender
After Ef fects
Shake
After Ef fects
Blender

After Ef fects
Blender

I spent so much time learning it that it's second nature, 
now .
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5. Hur länge har du sysslat med compositing (innefattar även chroma keying)?
Alternativ Svarsprocent Antal svar
Mindre än 1 år 40,40% 40
Fler än 1 år 59,59% 59

Svarsprocent Antal svar
1 1,01% 1
2 10,10% 10
3 13,13% 13
4 6,06% 6
5 10,10% 10
6 3,03% 3
7 4,04% 4
8 2,02% 2
10 5,05% 5
11 1,01% 1
15 2,02% 2
25 2,02% 2
100 1,01% 1

6. Arbetar du professionellt med compositing?
Alternativ Svarsprocent Antal svar
Nej 70,70% 70
Ja 29,29% 29
Kommentar
Film, f ilmarbetare
Reklam/f ilm
Reklam, kortf ilm
media
reklam, tv
Reklam
Filmbranchen, reklam
Reklambranschen
TV
3D-visualisering med inriktning mot industrin
reklam
2D/3D Artist, Administrator
Advertisement
Motion Graphics
Production animation
media
Broadcast
please specify
traf f ic visualisation, childrens television, architectural visualisation, technical visualisation
I'm a graphic designer (w ith 3D projects from time to time)
video games
Broadcast / Commercial / Film Titles design
advertising
TV Commercial w ork
feature f ilms
w ebtv, f reelance
Production Company
Promotional Videos
Hobby Lobby

Uppskattat 
antal år
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SIDA: UTVÄRDERING AV COMPOSITING I BLENDER OCH AFTER EFFECTS

1. Vilken av de två programvarorna skulle du välja för att utföra chroma keying och compositing?
Besvarad Skippad
71 28
Alternativ Svarsprocent Antal svar
Blender 16,90% 12
After Effects 83,10% 59

Ålder Intresse Har använt Föredrar Svar Kommentar

26-30 Filmskapande After Effects 8 Film, f ilmarbetare

36-40 Datorgrafik Blender Blender Mindre än 1 Nej Blender

26-30 Filmskapande After Effects 3 Reklam/f ilm AE är mycket snabbare och mer lättarbetat

21-25 Datorgrafik After Effects 3 Nej Jag har inte testat blender

41-45 Filmskapande After Effects 15 Reklamfilm, kortf ilm Har inte använt Blender alls... Mao skulle jag använda AE.

36-40 Filmskapande Shake After Effects 3 media Har inte provat blender

50 plus Filmskapande Alla Alla 25 Nej snabbare

21-25 Datorgrafik 3

26-30 Filmskapande 5 Nej

21-25 Datorgrafik After Effects 2 Nej

21-25 Datorgrafik Fusion 3 Reklam

36-40 Datorgrafik Toxik 2 Nej

21-25 Datorgrafik Fusion 3 Nej

21-25 Datorgrafik After Effects 3 Nej

21-25 Filmskapande Nuke 3 Nej Är endast bekant med AE. Prövar gärna blender dock

21-25 Datorgrafik After Effects Mindre än 1 Nej aldrig provat i blender

21-25 Datorgrafik Nuke 3 Nej

21-25 Filmskapande After Effects 5 TV

X års 
erfarenhet

Arbetar 
professionellt 
med compositing

After Effects
Shake
Combustion
Flame

After 
Effects

Av vana, för att jag behärskar programmet, för att 
Primatte Keyer f inns till AE samt för att man lätt löser 
problem genom att kolla på tutorials eller rådfråga folk på 
forum.
Kan bara detta program. Blende är open Source och jag 
arbetar kommersiellt.

Shake
Nuke
Toxik

After 
Effects

After Effects
Combustion

After 
Effects

Shake
Nuke
Combustion
Blender

After 
Effects

After 
Effects
After 
Effects

After Effects
Nuke
Blender

After 
Effects

Bölender känns mindre användarvänligt och bökigt. Af ter 
ef fects är speciellt utformat för dessa ändamål.

After Effects
Nuke

After Effects
Nuke

After 
Effects

Gratis är gott men du får vad du betalar för. Betalar du 
inget alls så får du oftast inget alls.

After Effects
Combustion

After 
Effects

Jag är inte insatt i Blender så om jag f ick ett uppdrag 
skulle After Effects ligga närmast till hand.

After Effects
Combustion
Fusion

After 
Effects

Det har funnits länge och används prof fesionellt. Jag 
skulle kunna börja använda Blender vid det ögonblick 
många andra stora studios börjar prata gott om det. Jag 
har prövat Blenders 3D bit men inte compositing.., mitt 
intryck är att det är kraf tfullt men utan support f rån f lera 
företag så kommer jag inte lägga mina ägg i den korgen. 
Jag gillar inte After Effects speciellt mycket alls men om 
jag var tvungen å välja så hade jag valt det.

After Effects
Toxik

After 
Effects

Har aldrig använt blender till något alls, medans jag sedan 
många år är väl bekant med arbetsf lödet i 
adobeprodukter.

After Effects
Shake
Fusion

After 
Effects

jag vill lära mig saker som jag kan ha glädje av i 
arbetslivet. blender anv. inte så mycket om man jämför

After Effects
Combustion

After 
Effects

För att jag är van att arbeta i Af ter Effects. Har animerat i 
Blender förut men aldrig compat.

After Effects
Combustion
Fusion

After 
Effects

Toxik
Blender

After 
Effects

After Effects
Nuke
Combustion
Toxik
Blender

After 
Effects

Jag har större erfarenhet av AE och det blir därför en 
vanesak. Programmet känns mer riktat mot ändamålet och 
ger ett bra resultat.

After Effects
Nuke

After 
Effects

Det är det programmet man har använt sen f lera år 
tillbaka och det blir bara bättre. Keylight-pluggen 
tillsammans med andra (numera) ef fekter som Ref ine 
Matte och Color Matcher gör jobbet enkelt och framförallt 
riktigt bra. Dessutom f inns det ytterligare plugin som gör 
livet enklare för dem med enklare utrustning.
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16-20 Filmmaking Less than 1 No Blender

36-40 Filmmaking After Ef fects 2 No Interface improvement

31-35 Computer graphics Blender 10 Blender

21-25 Filmmaking 2 No

50 plus Filmmaking After Effects After Ef fects Less than 1 No it came w ith CS5

31-35 Computer graphics After Ef fects 5 Motion Graphics

16-20 Computer graphics Blender Blender Less than 1 No make it more intuitive

26-30 Filmmaking After Ef fects 4 No

41-45 Filmmaking After Ef fects 8 No

31-35 Computer graphics After Effects Blender Less than 1 No Blender

36-40 Computer graphics After Ef fects Less than 1 No

50 plus Image processing 100 please specity Key Light does not exist for Blender

31-35 Computer graphics After Ef fects 11

21-25 Filmmaking After Effects Less than 1 No I don't know  how  to use Blender.

36-40 Computer graphics Less than 1 No Blender cost of  use for private application

36-40 Computer graphics 10

36-40 Computer graphics 4 video games

16-20 Computer graphics Blender Less than 1 No

21-25 Computer graphics After Ef fects Less than 1 No

31-35 Filmmaking After Ef fects 10 TV Commercial w ork

26-30 Filmmaking 10 feature f ilms

16-20 Computer graphics After Ef fects Less than 1 No

36-40 Computer graphics After Ef fects 3 No It's very slow  and it lacks important tools

26-30 Filmmaking After Ef fects 5 Hobby Lobby I've only used Blender for about a month

After Ef fects
Nuke
Blender

It depends w hat I am doing. If  I am compositing a 3d 
scene then blender, but if  I am compositing several video 
tracks then after effects

After Ef fects
Blender

After 
Ef fects

After Ef fects
Nuke
Combustion
Blender

2D/3D Artist, 
Administrator

None. After Ef fects is perfectly okay to use for chroma 
keying, but i simply try to use Blender as much as 
possible in my daily w orkf low .

After Ef fects
Shake
Combustion

After 
Ef fects

No specif ication. More familiar w ith AE. Will use Blender 
w hen more experience has been gained.

After 
Ef fects

After Effects
Blender

After 
Ef fects

As I said before: the easy use of  masks, the RAM 
preview , animation of  the ef fects w ith the possibility of  
expressions.

After 
Ef fects

After Ef fects
Shake
Flame
Blender

After 
Ef fects

Just used to it. Not familiar enough w ith the alternative to 
start recommending changes for it to make.

After Ef fects
Shake
Combustion

After 
Ef fects

I w ould never think about using Blender for anything 
beyond simple 3D modeling and basic animation. Its like 
using Word as a database or Excel. Misuse of  a tool.
i dont have After Ef fects anymore af ter leaving uni :). 
Af ter Ef fects also doesn't run on linux.

After Effects
Blender

After 
Ef fects

I am a huge Blender fan, but it pales in comparison to the 
tools and ease of  use of  Af ter Ef fects. Blender can do a 
great job, Af ter Ef fects just does it easier.

Af ter Ef fects
Blender

After Ef fects
Blender

After 
Ef fects

Combustion
Blender

traff ic visualisation, 
childrens television, 
architectural 
visualisation, 
technical 
visualisation

After 
Ef fects

Garbage mask are easier w ith Af ter Effects, although 
Blender recently recieved curve masks similar to Af ter 
Ef fects pen tools. Animating node parameters is stil crap 
in Blender preventing you from animating settings and 
doing general tw eaking over time.

After 
Ef fects

After Ef fects
Combustion
Blender
After Effects
Blender

Broadcast / 
Commercial / Film 
Titles design

After 
Ef fects

Keying is just part of the w hole process. Since my job is 
70-80% done in AE, is much faster keep w orking in AE 
and doing all the compositing stuff  in it, rather then go 
back and forth w ith another sof tw are just for keying. 
Especially w hen the other sof tw are involves a dif ferent 
approach like nodes. It w ould make sense only if  this next 
softw are w ould bring other useful stuf f , that's w hy Nuke 
is grow ing is popularity. So far Blender is like in betw een, 
good tools (compositing nodes), but not completely 
mature yet. Having a look at the connection betw een 
Blender and AE gives and idea of  the situation. The 
scripts available are not bundled yet and the users have 
to search forums to f ind w hat they need.

After Ef fects
Nuke
Fusion
Blender

After 
Ef fects

fusion keylight plugin (bundled w ith after effects) gives 
great results easily... in blender it's a bit more f iddley

After Ef fects
Shake

After 
Ef fects

improve chroma keying in blender. (hopefully the GSOC 
projects w ill bring this)

After Effects
Nuke
Blender

After 
Ef fects

Keygen 2.1 is an easy plugin to use, I've alw ays had 
artefact's w ith Blenders chromakey node, how ever this 
is more than likely dow n to my errors in entering the 
w rong settings.

After Effects
Shake
Combustion
Blender

After 
Ef fects

Blender w ould need better "garbage matte" options (there 
are options, but NOTHING compared to w hat AE can do). 
Honestly this has been a deal-breaker for me, and I use 
AE for this reason alone. I assume AE's multiple keying 
solutions are more versatile than Blender's, though I 
haven't tested them against each other extensively

After Ef fects
Blender

After 
Ef fects

Although both are capable, I've only used Blender for 
modeling w ork. I f ind After Effects easier to use

After Effects
Blender

After 
Ef fects

Mainly Blender's compositing needs some speed 
improvements, I w ould also like more control in the 
Blender compositing panel, placeable objects & the ability 
to mask out ef fects more ef f iciently.

Af ter Ef fects
Combustion
Blender

After 
Ef fects

After Ef fects
Blender

After 
Ef fects
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SIDA: BLINDTEST

1. Efter att ha granskat bilderna och videoklippen ovan, vilken av bilderna tror du har postproducerats med Blender?
Besvarad Skippad
78 21
Alternativ Svarsprocent Antal svar
X 50,00% 39
Y 50,00% 39

Ålder Intresse Har använt Föredrar Svar Kommentar

21-25 Filmskapande After Effects After Effects Mindre än 1 Nej X

36-40 Filmskapande Blender Mindre än 1 Nej X

26-30 Filmskapande After Effects 8 Film, f ilmarbetare X Ingen aning, magkänsla antar jag.

36-40 Datorgraf ik Blender Blender Mindre än 1 Nej Y

21-25 Datorgraf ik After Effects 3 Nej Y

41-45 Filmskapande After Effects 15 Reklam, kortf ilm Y

36-40 Filmskapande Shake After Effects 3 media Y sämre
50 plus Filmskapande Alla Alla 25 Nej Y syns ju helt klart
21-25 Datorgraf ik After Effects 2 Nej X

21-25 Datorgraf ik After Effects 3 Nej X ANingen högre kontrast i blender?-bilden. Vet inte riktigt.

21-25 Datorgraf ik After Effects Mindre än 1 Nej X

21-25 Datorgraf ik Fusion 3 Reklam X

21-25 Datorgraf ik After Effects 2 Nej Y

21-25 Filmskapande 2 Filmbranchen, reklam Y

36-40 Datorgraf ik Toxik 2 Nej Y

21-25 Datorgraf ik Blender Mindre än 1 Nej X

21-25 Datorgraf ik After Effects Mindre än 1 Nej X

21-25 Datorgraf ik Fusion 3 Nej X

31-35 Datorgraf ik After Effects 2 Nej Y

21-25 Filmskapande After Effects 3 Reklambranschen X

21-25 Filmskapande Nuke 3 Nej Y

X års 
erfarenhet

Arbetar 
professionellt 
med compositing

Naturligare färger på bild Y och eftersom Blender enligt 
min uppfattning huvudsakligen används för 3D graf ik tror 
jag programmet saknar den färgpalett som krävs för att 
bibehålla de naturliga färgerna från råmaterialet.
Det är något med slöjans transparens som känns mer rätt 
i bild/klipp Y, mer äkta.

After Effects
Shake
Combustion
Flame

Gissar bara att denna bild är gjord i Blender. Varför = 
chansning

After Effects
Combustion

Den ser fejk ut, den andra ser mörkare ut på himlen så att 
molnen synns bättre, ser ut som after effects

Shake
Nuke
Combustion
Blender

Jag TROR att Y är Blender... Transparens i hennes 
dress, mera kryp i kanterna, övergång mellen 
hår/överarm i slutet, mm.

After Effects
Combustion
Blender

För att jag tror att After Effects kan ge ett bättre resultat 
vilket jag tyckte Y gav. Framförallt på tygbiten som f lyger 
till vänster om vänstra handen, den biten försvinner 
nästan i resultat x (dvs. kanske pga. sämre chroma 
keying verktyg).

After Effects
Nuke
Blender
After Effects
Combustion

Ren gissning. Tror båda bilderna och klippen kan ha gjorts 
i vilket av programmen. Det viktiga är mera hur bra man 
kan använda varje program för att få det resultat man vill 
ha.

After Effects
Combustion
Fusion

Vild gissning :) ser ingen större skillnad på dem.., den ena 
är fadd och lite mindre variation i opacitet.., den andra är 
inte det.

After Effects
Combustion

Jag ser ingen skillnad. min skärm är dock inte gjord för 
sånthär. det är en laptopskärm som visar olika beroende 
på hur skärmen är vinklad.

After Effects
Nuke
Combustion

After Effects
Nuke

jag skulle gissa att den bild jag tycker ser bäst ut är 
prducerad av det kommerciella programmet och den 
sämre av blender därför väljer jag Y som jag tycker ser 
sämre ut.

After Effects
Toxik

den ser lite off  ut, men det kan ju givetvis ha med 
comparens inställningar att göra mer än vad det har med 
programvaran att göra. Känns som ett ganska poänglös 
och intetsägande test just på grund av det.
Skuggor, kontrast och mättnad skiljer sig. Ingen 
erfarenhet av AE, så borde eg. inte svara. Bara nyf iken.

After Effects
Combustion

mer realistisk skugga på höger stengrej men sämre färg 
på damen bumpen är snyggare

After Effects
Shake
Fusion

fanns inget "vet ej"... tycker att båda var bra och 
jämbördiga.

After Effects
Toxik

Oskärpa i bakrundsbilden och hackigare rörelse vid 
förf lyttning av bakgrundsbilden, även om jag inte använt 
blender för compositing så borde det inte vara något 
problem för After Effects.

After Effects
Shake
Nuke
Combustion

Det ser ut som om bild Y har blivit keyad med Key Light 
(som följer med After Effects).

After Effects
Combustion
Fusion

Färgerna är rätt på bild Y, chansar att blender har en 
bättre chromakeyer, Y är blender. Konstigt nog är 
specularn på 3dn blurrad på bild Y också. Nä nu ångrar 
jag mig, jag tror blender har ett linjärt w orkf low  som gör 
kontrasten i specularn snyggare så därför är bild X 
blender. Men mest, ren chansning! Men Lågdagrarna var 
tydligare i Y.. ändrar mig igen
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21-25 Datorgraf ik After Effects 3 Nej Y

21-25 Datorgraf ik After Effects 3 Nej Y

21-25 Filmskapande After Effects 5 TV X

21-25 Datorgraf ik After Effects Mindre än 1 Nej X

16-20 Filmmaking Less than 1 No X the colours are more distorted

36-40 Filmmaking After Effects 2 No Y Lighting

50 plus Filmmaking After Ef fects After Effects Less than 1 No X

16-20 Computer graphics Blender Blender Less than 1 No Y not so good
31-35 Computer graphics After Ef fects Blender Less than 1 No Y

41-45 Filmmaking After Effects 8 No Y

36-40 Computer graphics After Effects Less than 1 No Y

16-20 Computer graphics Blender Blender 2 No X

31-35 Computer graphics After Effects 11 X cant tell

50 plus Image processing 100 please specity Y

0-15 Computer graphics Blender Less than 1 No

36-40 Computer graphics 10 Y

16-20 Computer graphics Blender Less than 1 No Y the transparency on the cloth is to uniforme

After Effects
Combustion

Vet personligen inte varför men bilder producerade i Blender 
tenderar att ha mer ambient light.

Af ter Effects
Combustion
Blender

Ren gissning, men jag tycker mig känna igen artefakterna i 
bild X.

After Effects
Nuke

Ren gissning, erfarenheten säger att det inte är verktygen 
som gör resultatet utan personen som använder dem.

After Ef fects
Combustion

Omöjligt att säga ef tersom båda program bör ha liknande 
funktioner och då handlar det mer om användaren än om 
programmet.

After Effects
Nuke
Blender
After Effects
Blender

the colors are a bit dif ferent. I am thinking that Y is more 
accurate, so maybe the f ree softw are doesnt quite get it 
right.

diff icult to say . maybe the question should be, w hich did 
you prefer?

After Ef fects
Shake
Combustion

This is a silly test because the tool isn't nearly as relevant as 
the individual doing the compositing.I'm sure Blender w ith the 
right user can achieve the same ultimate result, but I w ould 
estimate it w ould take signif icantly longer w ith Blender to 
achieve that result than it w ould w ith Af ter Ef fects. I f ind this 
question leading and irrelevant.

Af ter Effects
Blender

Complete guess. Like I said, Blender can do a great job, Af ter 
Ef fects is just easier to accomplish a great result.
The chroma keying on the cloth in image X looks a bit w rong- 
I haven't ever used Blender's compositor for chroma keying, 
but I assume that After Ef fects is better at that.

Combustion
Blender

traf f ic visualisation, 
childrens television, 
architectural 
visualisation, 
technical 
visualisation

After Ef fects
Blender

After Effects
Blender

My guess is that this survey is Blender slanted, so more 
ef fort w as put into video Y color correction w hich has a 
richer color and deeper shadow . Image X w as simply lef t as 
is and not color corrected in Af ter Ef fects.
more realistic bump maps and shadow s but not as good 
chroma keying

After Ef fects
Blender

Broadcast / 
Commercial / Film 
Titles design

I w ould trust more on AE keying capabilities as I know  it 
much better. The X clip looks better. The Y clip has spill 
issues. Also shadow  w ise the X clip looks better. After all 
that could just be a trick to drive AE users to think that the 
better looking result has been composited in AE.

After Effects
Shake
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21-25 Computer graphics After Effects Less than 1 No Y

31-35 Filmmaking After Effects 10 TV Commercial w ork X

36-40 Computer graphics After Effects 3 No X

16-20 Computer graphics After Effects Less than 1 No X

26-30 Filmmaking 4 Production Company Y Gamma shif t

31-35 Filmmaking Af ter Effects 15 No X

26-30 Filmmaking After Effects 5 Hobby Lobby X

Af ter Effects
Nuke
Blender

The camera track for image Y seems a lot smoother, I 
believe this 'could' be due to a 3D track done in an 
external tracking application, and then brought into 
Blender, producing a better quality track. The green 
screen ef fects are better on image Y but this is really 
dow n to the operator of  the softw are as to the f inal 
quality of  the key.

Af ter Effects
Shake
Combustion
Blender

This is a bogus comparison. (Sorry!) The color correction 
is w ildly dif ferent, not only for the part being composited, 
but for the background and foreground elements as w ell! 
You have dif ferent "bloom" (blur+screen) settings and so 
forth in each. I like the color of the w oman better in X, but 
she's a lot more crisp, and the mid-tone alpha information 
(the transparent fabric, e.g.) is much better in Y. I think 
the shadow s at her feet are better in X than Y, though 
they could be much better in both instances. The 
background is darker in Y than in X, w hich is completely 
unreasonable under the circumstances -- they should be 
identical if  I'm going to compare these properly. Again, 
sorry, but I'm a bit f rustrated by this exercise.... A better 
comparison w ould be to show  the w oman against a 
neutral background (50% gray), and also to provide a 
grayscale image of the alpha channel alone. Because I 
believe AE has better tools to deal w ith the mid-ranges 
(the grays in the alpha), I'm going to guess that Blender 
w as done for X, because it is much w eaker in the mid-
ranges, f rom w hat I can discern.

Af ter Effects
Combustion
Blender

Shadow s and transparency seem better in Y w hich I 
guess could've have been composited w ith af ter ef fects. 
because keylight is so sensitive and precise, the 
transparency in Y is more subtle. In X seems a little over 
the top.

Af ter Effects
Blender

The other video has slightly better color quality but the 
thing that gave it aw ay the most w as the background, 
you could see the background move w ith the camera like 
a mapped texture in the X video w hich made me believe it 
w as Blender since After Effects have a 3D grid to place 
your 2D footage to.

After Effects
Shake

Dress color is a bit mangled (bumped saturation) from the 
original. Flesh color is a bit saturated on the reds, too.

Af ter Effects
Blender

I have very limited experience w ith Blender, so my 
answ er probably w on't be w orth much, but the shadow s 
on the f irst part look like those f rom blender. It looks like 
they're reacting to a light in blender. I could do either in 
AE, so it's not a capability issue from AE.
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After Effects Blender
Användargränssnitt & arbetssätt Användargränssnitt & arbetssätt
Skapa nytt projekt Skapa nytt projekt
Ny  “Composition” behöv er skapas där inställningar görs. Inställningar f ör projektet görs i renderingsinställningar.

Ladda in material Ladda in material

Lager kontra noder Lager kontra noder

Applicera operationer Applicera operationer

Översikt och orientering Översikt och orientering

Förhandsgranskning Förhandsgranskning

Rendering Rendering

Garbage m atting Garbage m atting
Skapa och animera mask Skapa och animera mask

Color Keying Color Keying

Expandera matte Expandera matte
Dilate/Erode kry mper/Expanderar matte med negativ t/positiv t v ärde.

Material laddas in i projektf önster.
Tolkar automatiskt f ilty p (bild, sekv ens, v ideo).
Projektf önster v isar inf ormation om v alt material.
Bildhastighet: Automatiskt f ör allt material eller manuellt f ör enskilda

Material laddas in v ia speciella noder.
Inställningar f ör f ilty p (bild, sekv ens, v ideo) och längd görs på noden.
Ingen inf ormation v isas om material.
Bildhastighet f öljer alltid renderingsinställningar.

Varje material är eget lager.
Lager påv erkar v arandra uppif rån och ner.
Lager slås automatiskt samman genom att lagra dem på varandra.
För att påv erka en grupp av  lager görs dessa till en egen komposition.

Varje material är egen nod.
Noder påv erkar bara eller påv erkas bara av  noder de är kopplade till.
Lagra bilder på v arandra är möjligt med Mix- eller AlphaOv er-nod.
Påv erka en grupp av  noder – lagra enligt ov an eller en nod på v arje.
En nod kan kopplas till oändligt antal andra noder.

Varje lagers ef f ekter med inställningar f inns i ett ef f ektkontrollf önster.
Adjustment Lay er kan påv erka f lera lager med samma ef f ekter.
20 kateogier med 246 ef f ekter totalt.

Inställningar görs på noden.
Mix- och AlphaOv er-noder f ör att påv erka f lera noder samtidigt.
Nio kategorier med 60 operationer totalt.

Material i både projektf önster och tidslina.
Samma material kan anv ändas i f lera kompositioner.
Förhandsv isning kan v äxlas till f lödesschema f ör öv erblick.
Kompositioner i kompositioner är  bra f ör att hålla ordning.

Allt (utom renderingsinställningar) f inns på arbetsy tan (nodeditorn)
Samma nod kan kopplas till f lera noder.
Arbetsy tan kan zoomas in och ut f ör f okus och öv erblick.
Relaterade noder kan grupperas till en enda nod f ör att hålla ordning.

Zoominställning i procent v isas och ställs in.
Tidskod v isas.
Ögonblicksbild f ör jämf örelse med annan bildruta.
Förhandsgranskning av  endast liten del av  bilden.
Automatisk korrigering av  pixelf örhållande.
Flera f örhandsv isare jämte v arandra eller på separata bildmonitorer.
Kan spela upp f örhandsv isning (RAM Prev iew).

Ingen numerisk representation av  zoom.
Endast nuv arande bildruta v isas i tidslinjen.
Ingen ögonblicksbild.
Crop-nod kan anv ändas f ör att f örhandsv isa liten del av  bilden.
Manuell korrigering av  pixelf örhållande.
Tv å f örhandsv isare jämte v arandra eller på separata bildmonitorer.
Kan ej spela upp f örhandsv isning.

Renderingskö med olika inställningar f ör v arje jobb i kön.
Renderingsinställningar till stor del oberoende av  komposition.
Upplösning kan v äljas som multipler av  kompositionens upplösning.
Separat “renderingskomposition” med önskad upplösning.
Totalt 28 f ilf ormat (bildsekv ens- och v ideof ormat)
Visar återstående samt gången tid av  rendering.
Visar minnesanv ändning.
Visar tidskod f ör f örsta bildruta, renderad bildruta och sista bildruta.
Förhandsgranskningsf önster uppdateras löpande, går att stänga av .
Möjlighet att pausa rendering.

Grupper av  noder kan renderas i ett sv ep.
Flera scener kan ej renderas i ett sv ep.
Inställningar beror av  scenens renderingsinställningar.
Upplösning kan v äljas f ritt.
Totalt 20 f ilf ormat (bildsekv ens- och v ideof ormat)
Visar nummer och renderingstid f ör senast renderade bildruta.
Visar minnesanv ändning.
Visar namn på operation (nod) som f ör tillf ället beräknas och renderas.
Senast renderade bildruta v isas. Fönster kan stängas av .
Rendering kan ej pausas f ör v ideof ormat.

Mask skapas med pennv erkty g eller något f ormv erkty g.
Omedelbar granskning av  ef f ekt.
Maskens inställningar f inns under lagret på v ilken den appliceras.
Maskens f orm/position kan animeras under lagrets inställningar.

Mask skapas med kurv or eller poly goner i 3D-delen av  Blender.
Kan laddas in och appliceras med Set Alpha-nod ef ter rendering till hårddisk.
Matte justeras i 3D-delen och renderas om, eller behandlas med noder.
Mattens f orm/position kan animeras med “Shape Key s” eller handtag i 3D-v y n.

Inställningar f ör Color Tolerance, kry mpa/expandera/mjuka upp matte.
Flera Color Key -ef f ekter appliceras på samma lager i samma f önster.

Inställningar f ör Hue, Saturation och Value.
Flera Color Key -noder kan seriekopplas.

Simple Choker kry mper/expanderar matte med positiv t/negativ t v ärde.
Kan v isa antingen matte eller f ärdig bild.
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Chrom a keying Chroma keying
Brusreducering Brusreducering

Brusreducering saknas.

Dölja komprimeringsartefakter Dölja komprimeringsartefakter

Utföra chroma keying Utföra chroma keying

Justera mattens densitet Justera mattens densitet

Krympa/Erodera matten Krympa/Erodera matten
Screen Shrink/Grow i Key light kry mper/expanderar matten. Dilate/Erode kry mper/Expanderar matten.

Skapa en edge matte Skapa en edge matte

Mjuka upp matten globalt Mjuka upp matten globalt
Screen Sof tness i Key light mjukar upp matten. Matten kopplas genom en Blur-nod.

Reducera färgspill Reducera färgspill

Compositing Com positing
Matcha rörelse till 3D-kamera Matcha rörelse till 3D-kamera

Justera svart- och vitpunkter Justera svart- och vitpunkter
Curv es i Color Finesse justerar svartpunkt, gråpunkt och v itpunkt automatiskt. RGB Curv es tillåter v al av  sv art- och v itpunkt och justerar dem automatiskt.

Justera kontrast och gamma Justera kontrast och gamma
RGB Curv es, Brightness/Contrast, Gamma och Color Balance.

Justera färg Justera färg
RGB Curv es, Color Balance, Hue Saturation Value och Hue Correct.

Läsa av pixlars värden för jämförelse Läsa av pixlars värden för jämförelse
Inf ormationspanel v isar v ärden f ör pixel under muspekaren. Tre pixlars v ärden kan hämtas med Color Balance.

Lägga till skuggor Lägga till skuggor

Skapa light wrap Skapa light wrap

Applicera och matcha filmgryn/brus Applicera och matcha filmgryn/brus

Remov e Grain kan ställas in att brusreducera grön f ärgkanal.
Key light innehåller äv en brusreducering f ör chroma key ing.

Channel Blur kan mjuka upp indiv iduella RGB-kanaler.
Förinställda lägen f ör chroma key ing och DV.

Bildens RGB-, YCbCr-, HSV- eller YUV-kanaler separeras med speciell nod.
Kanaler behandlas med separata Blur-noder och kombineras med speciell nod.
Inga f örinställda lägen.

Tio olika ef f ekter f ör extraktion av  f örgrund.
Key light saknar v al f ör toleranser, men sköter det automatiskt.
Hårdetaljer och halv genomskinligt ty g kunde extraheras.

Sex olika alternativ  f ör extraktion av  f örgrund.
Chroma Key -nod har inställningar f ör toleranser: Acceptance, Cutof f  och Gain.
Chroma Key -nod f ungerar bra f ör halv genomskinliga material.
Behöv er kombineras med andra noder f ör att ta bort resten av  bakgrunden.

Screen Gain, Clip White, Clip Black i Key light justerar mattens densitet.
Öv erdriv en f örhandsgranskning av  matte möjlig f ör att upptäcka brister.

Mattens densitet kan justeras med ColorRamp kopplad till alf akanal.
Ny  matte slås sedan ihop med bilden i Set Alpha-nod.
Garbage matte behöv des f ör att justera matten indiv iduellt f ör hårdetaljer.

Edge matte skapas automatiskt i Key light.
Inställningar f ör hårdhet/mjukhet eller kry mpa/expandera f inns.

Matte inv erteras, kopplas till Blur-nod och multipliceras med obehandlad matte.
Inställningar f ör hårdhet/mjukhet eller kry mpa/expandera görs med noder.

Key light reducerar f ärgspill automatiskt.
Inställning f inns f ör att ta tillbaka lite av  f ärgspillet.

Color Spill-nod reducerar f ärgspill med tv å olika algoritmer.
Sty rkan kan justeras f ör att ta tillbaka f ärgspill.
Färgkanal att reducera och f ärgkanal som anv änds i algoritmen kan ställas in.

Motion Tracking-v erkty g f ör att spåra markörer renderade f rån Blender.
Rörelsedata appliceras till tomt lager till v ilket andra lager kan länkas.

Förgrund renderas till hårddisk.
Förgrund som textur på ett plan, som placeras i 3D-scen och renderas.
Andra element (som skuggor) går igenom samma procedur.
Dessa ny a bildsekv enser laddas in i nodeditorn.

Åtta olika v erkty g inby ggda i Af ter Ef f ects.
Åtta olika v erkty g inby ggda i Color Finesse.

21 olika v erkty g inby ggda i Af ter Ef f ects.
Åtta olika v erkty g inby ggda i Color Finesse.

Mask appliceras på f örgrundens matte f ör gradv is toning till sv art/suddig.
Skuggmatte appliceras på sv art bild med Set Matte.
Skugglager behandlas med Fast Blur-ef f ekt f ör att göra den suddig.
Skugglager skalas och placeras med lagrets inställningar. 

Förgrundens matte appliceras på sv art bild med Set Alpha-nod.
Mask skapas i 3D-v y , renderas, laddas in, multipliceras med skuggans matte.
Gradv is toning av  skugga f ås genom att behandla mask med Blur-nod.
Mix-nod blandar tonad skuggmatte med skuggmatte med tonad suddighet.
Skugga renderas till hårddisk, placeras i 3D-v y  och renderas till hårddisk.
Skugga laddas in i nodeditor och behandlas med Blur-nod f ör suddighet.
Skuggans placering justeras y tterligare med Transf ormation- och Scale-nod.

Key light skapar edge matte automatiskt.
Kopia av  bakgrundslager med edge matten m h a Set Matte.
Kopia av  bakgrundslager f år kraf tig Fast Blur-ef f ekt f ör att utjämnas.
Färdig light wrap lagras ov anpå f örgrund och adderas med “Screen”.

Förgrundens matte kopplas till Blur-nod och inv erteras med Inv ert-nod.
Inv erterad matte multipliceras med obehandlad matte med Mix-nod.
Färdig matte multipliceras i Mix-nod med bakgrund som kopplats till Blur-nod.
Färdig light wrap och f örgrund kopplas till Mix-nod med läget “Screen”.

Grå bild ov an alla lager med ef f ekten Noise och Blending Mode “Sof t Light”.
Mängden brus ställs in i procent, i ef f ektkontrollf önstret.
Möjlighet att v älja f ärgbrus eller monokromatiskt brus.
Brus kan mjukas upp genom att applicera Fast Blur på samma lager.

Ny tt material (f ör 3D-objekt) skapas i 3D-delen och f år textur av  ty pen Noise.
Texturen kan laddas in i Texture-nod i nodeditorn.
RGB Curv es-nod kan anv ändas f ör att justera brusets kontrast.
En Blur-nod mjukar upp bruset.
Bruset adderas till bilden i Mix-nod med läget “Sof t Light”.
Brusets sty rka justeras med Fac-v ärde på Mix-noden.
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Applicera blooming Applicera blooming

Applicera vinjettering Applicera vinjettering

Slutlig, övergripande färgkorrigering Slutlig, övergripande färgkorrigering

Övrigt Övrigt
Bakgrundens upplösning kan matchas till f örgrundens med “Mosaic”. Bildelementens upplösning kan matchas med Blur-noder och ögonmått.

Adjustment Lay er med Lev els f ör att isolera och öv erdriv a ljusa pixlar.
Fast Blur appliceras på samma lager f ör att “blomma ut”.
Lagret ställs till “Screen” f ör att addera ef f ekten på underliggande lager.
Ef f ektens sty rka ställs med lagrets genomskinlighet.

Bilden kopplas till Color Balance-nod som isolerar och öv erdriv er ljusa pixlar.
Blur-nod anv änds f ör att f å ljusa partier att “blomma ut”.
Andra noder än Color Balance ignorerar att Blur-noden kopplades in ef teråt.
Ef f ekten adderas till bilden i Mix-nod med läget “Screen”.

Sv art bild ov an alla lager.
Ov al mask appliceras (täcker automatiskt bildens bredd och höjd).
Mask ställs under lagrets inställningar att subtrahera pixlar inuti masken.
Maskens Feather-inställning anv änds f ör mjuk öv ergång.
Ef f ektens sty rka justeras med lagrets genomskinlighet.

Bild kopplas till noden Lens Distortion med sty rka av  1 f ör att f å sv arta hörn.
En Math-nod tar bort allt som inte är sv art, d v  s allt utom hörnen.
En Blur-nod kopplas in f ör att ge v injetteringen en mjuk öv ergång.
Ef f ekten appliceras på bilden i en Mix-nod med läget “Multiply ”.
Ef f ektens sty rka justeras med Mix-nodens Fac-v ärde. 

28 olika v erkty g f ör f ärgkorrigering (29 med Color Finesse).
Ett Adjustment Lay er ov anpå alla lager med Color Finesse applicerat.
Ett f lertal f ärgkorrigeringsv erkty g kunde slås på i Color Finesse.
Saturation, RGB Gain, Gamma, Pedestal och Color Wheels anv ändes.
För öv rigt kan anv ändaren i Color Finesse:
automatiskt matcha v alda pixlar med v alda pixlar i ref erensbild.
ställa in v ad som tolkas som skuggor, mellantoner och högdagrar.
v isa bild i helskärm på separat bildmonitor.
Visa Wav ef orms, Vectorscope, kurv or och Histogram.

Sex olika v erkty g f ör f ärgkorrigering f inns att tillgå.
En Color Balance-nod och en Hue Saturation Value-nod applicerades.
Color Balance innehåller Lif t (Pedestal), Gamma, Gain och dessutom f ärghjul.
I en UV/Image Editor granskas Histogram, Wav ef orm och Vectorscope.
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