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Abstrakt

Detta arbete kommer att handla om att skapa ett system för att automatisera 
processen att skapa en karaktärsrig i programmet Maya. Med hjälp av programmets 
inbyggda programmeringsspråk MEL kommer systemet, via ett grafiskt gränssnitt,
skapa just det resultat som användaren efterfrågar.
Resultatet är ett verktyg som kan skapa en komplett karaktärsrig på under 3 minuters 
tid! Ett arbete som annars kan ta flera dagar.

Nyckelord: Karaktärsrig, Karaktärsrigging, 3d karaktär, 3d animation, 
Autodesk Maya, Character Rigging, MEL, Character Setup
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1 Inledning & syfte

För att animera en 3d-karaktär i Maya behövs dess geometri drivas av ett skelett. Ett 
skelett är en serie av sammanhörande objekt(joints) som kan flyttas och roteras och på 
sätt driva en karaktärs geometri. Skelettet kan i sin tur drivas av ytterligare kontroller 
och avancerade matematiska lösningar såsom Inverse Kinematics. 

Processen att skapa detta skelett och dess kontroller kallas för att skapa en 
karaktärsrig, och det är vad detta arbete kommer att handla om. Att skapa en så bra 
karaktärsrig som möjligt och skapa ett system som kan automatisera detta för 
användaren.

Det hela med att skapa en karaktärsrig går att likna med skådespelet med marionette-
dockor, där personer placerade högt upp i taknivå drar i snören för att få dockan att 
röra sig. Det fungerar på liknande sätt inom 3d-animation, personen som animerar 
flyttar och roterar karaktärsriggens kontroller för att få karaktären att röra sig.
Dock behöver personen bakom datorn inte sitta i taknivå …

Figur 1. Till vänster: Marionette-docka vars rörelser kontrolleras via snören. 
Till höger: Karaktärsrig i Maya med skellett och kontroller som användaren flyttar 

och roterar för att uppnå önskad rörelse.

Att skapa en karaktärsrig i programmet Autodesk Maya är dock en svår och 
tidskrävande uppgift. Det är inga problem att tillbringa dagar, en eller flera veckor 
med att skapa ett önskat resultat. Problemet är sedan att varje karaktärsrig är unik. När 
arbetet är färdigt är det inte så enkelt som att den går att använda till nästa karaktär, i 
alla fall inte utan stora komplikationer.

Här kommer Mayas programmeringsspråk MEL in i bilden. MEL är förkortningen för
Maya Embedded Language och är det språk som Mayas gränssnitt är skrivet i. MEL är 
utvecklat av Mayas grundare, Alias|Wavefront. Genom att allt som händer i Maya är 
ett MEL-kommando är det möjligt att med hjälp av detta återskapa det man tidigare 
gjort, eller använda språket till att skapa saker helt utan att använda gränssnittet.

Syftet med detta arbete är att skapa ett system med hjälp av MEL som kan 
automatisera processen att skapa bästa möjliga karaktärsrig i Maya. Tanken är att ge 
användaren en stor möjlighet att själv bestämma vilka funktioner som ska ingå, för att 
optimera resultatet beroende på typen av karaktär.
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2 Frågeställningar

Den allra största frågeställningen för detta projekt var: Hur långt går det att komma 
med detta? Går det verkligen att bygga ett system som ska kunna hantera en mängd 
olika typer av karaktärer med helt olika attribut? Oavsett om karaktären har två eller 
sex armar? 

Går det att optimera systemet rent programmeringsmässigt så flera saker kan 
återanvändas? Likheterna i exempelvis en arm och ett ben är många, går det att 
återanvända saker? Detta skulle vara en stor fördel för att göra systemet enkelt att 
uppdatera i framtiden.

Hur mycket ska krävas av användaren? Ska ”vem som helst” klara av att använda 
detta system? Eller ska det kräva vissa förkunskaper?

Hur ska systemet anpassas för att klara många olika typer av karaktärer? Vad händer 
om karaktären har tre ögon? Fem armar? Sex ben? Inget huvud? 

Går det att separera ut de olika funktionerna så att de också kan skapas separat senare?
Detta skulle vara en väldigt stor fördel, men är det möjligt?

3 Målsättning & förväntade resultat

Målsättningen med byggandet av detta system var att det skulle fungera till alla olika 
typer av karaktärer, allt från människor till giraffer. Dock fanns ett visst medvetande 
om att detta kunde bli en svår uppgift inom den korta tidsramen som fanns, men det 
var ändå den största målsättningen. 

Ett annat mål var att ge användaren mycket valmöjligheter till vilka olika funktioner 
som skulle användas. Detta för att resultatet skulle kunna anpassa beroende på typen 
av karaktär. Detta skulle styras via ett grafiskt gränssnitt. Målet var att gränssnittet och 
valmöjligheterna skulle vara tydliga och enkla att förstå, om användaren är bekant
med karaktärsriggning och Maya sedan tidigare. 

Systemet måste också vara byggt på ett sådant sätt att det ska gå bra att bara bygga 
vissa delar om så önskas. Exempelvis endast en arm eller endast ett ben. Detta mål 
förtydligar också att användaren själv måste ha en stor möjlighet att bestämma vad 
som ska skapas.

3.1 Alternativ lösning till gränssnitt

En lösning som övervägdes var om systemet endast skulle bygga allting genom en 
knapptryckning eller ett kommando, helt utan att använda något gränssnitt. Den
lösningen hade varit att föredra om målsättningen var att kunna skapa 250 likadana 
karaktärsriggar på kortast möjligaste tid. 
Problemet med den lösningen blir om någonting måste ändras eller om någon funktion 
inte skulle behövas. Detta skulle då behöva ändras i programmeringskoden vilket kan 
bli en väldigt omständlig process. Förmodligen skulle endast personen som skrev 
koden från början klara av att göra dessa ändringar, utan större problem åtminstone.
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4 Bakgrund & metod

Detta projekt påbörjades för cirka 1 år sedan. I ett projekt uppstod situationen där fyra 
stycken karaktärsriggar behövde skapas, alla fyra väldigt snarlikna. Redan på den 
första karaktärsriggen när saker blev mer avancerade, uppkom idén om att göra 
någonting för att snabba upp denna process. En bidragande orsak var också några 
programkrascher där arbete gick förlorat. Tankarna om att skapa ett system som kunde 
återskapa det som tidigare gjorts började formas.

Efterforskningar gjordes om det på något sätt var möjligt att kunna se eller läsa sig till 
vad Maya gjorde rent programmeringsmässigt, när användaren arbetade i gränssnittet. 
Eftersom, som tidigare nämnts, hela Mayas gränssnitt är skrivet i MEL borde detta 
vara möjligt att få fram och i Mayas Script Editor finns just detta. Här dokumenterar
programmet nästintill allt som användaren gör i programmets gränssnitt. Detta kallas 
inom Maya för ”echoing”. Figur 2 visar hur det kan se ut.

Figur 2. Exempel på vad för kommandon som Maya skriver ut i Script 
Editor(”echoing”).

Med denna kunskap fanns i alla fall möjligheten att ta backup på arbetet som utförts
och sedan återskapa sitt arbete vid programkrasch. Det var en start …

En kunskap som kom efterhand var vilka kommandon som behövde sparas, samt vilka 
kommandon som inte hade någon påverkan vid återskapande. Exempelvis kommandot 
för att avmarkera allt i gränssnittet, ”select – cl;”, behöver inte sparas.  

Allt eftersom kunskapen ökade började arbetet med att förstå hur de olika 
kommandona fungerade. En stor hjälp till detta var Mayas egen dokumentation, ”MEL 
command reference”. I denna finns dokumentation om varje kommando som finns i 
MEL. Denna innehåller en förklaring på hur saker ska användas, exempelkod och en 
lista på vilka argument/flaggor de olika kommandona kan ha.
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Figur 3 och figur 4 visar exempel på Mayas MEL command reference, för kommandot 
delete: 

Figur 3 & 4. Exempel på Maya Command Reference

Metoden för utvecklandet av detta system blev att först skapa den önskade 
funktionaliteten i Mayas gränssnitt, för att sedan, när detta var uppnått och utprövat,
börja processen med att återskapa allting med hjälp av MEL.
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5 Research – Andra liknande system

5.1 Göra research eller inte göra research?

Eftersom den största drivkraften för detta projekt var att få en stor kunskap om 
programmering i MEL och problemlösningen inom karaktärsriggning, lades ingen tid innan 
byggandet började på att göra research om andra system. Tanken var alltid att genom att lära 
sig MEL skapa ett system uppbyggt efter egna idéer och tankar. 

För mycket research skulle ta bort den delen av detta projekts mening, att själv lösa problem 
och komma fram till lösningar på dessa. Genom att i för stor utsträckning titta på hur andra 
har löst problemen skulle lärdomen inte bli lika stor.

5.2 The Setup Machine

Det första liknande systemet som provades var The Setup Machine, utvecklat av Anzovin 
Studio. The Setup Machine är utvecklat endast till Maya och kostar 99 dollar per licens. 

Det fungerar som så att först får användaren definiera vilken geometri som tillhör karaktären. 
På så sett vet systemet vilka delar den ska koppla skelettet till, vilka delar som ska påverkas 
av de joints systemet skapar.

När användaren definierat detta så skapar systemet själv skelettet och alla kontroller 
tillsammans med en proxymodel byggd av nurbs-spherer, som i figur 5. 

Figur 5. Proxymodellen som The Setup Machine skapar.

Det är nu upp till användaren att positionera alla kontroller på de platser där karaktären har 
sina leder, fingrar, huvud, fötter och så vidare. Till systemet kommer en manual som hjälper 
till att berätta hur de olika kontrollerna ska placeras ut. När denna process med placeringen 
är färdig kommer systemet att simulera fram hur de olika punkterna av karaktärens geometri 
ska påverkas.

Denna process med placeringen av alla kontroller är ganska tidskrävande och kräver en del 
kunskap om hur systemet fungerar. Exempelvis skapar systemet 5 kontroller för varje finger 
vilket vid första anblick känns något ologiskt. 
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5.3 Advance biped setup 3.5.0

Utvecklat av Ali Reza Khodakarami är detta ett gratis verktyg som fungerar liknande som 
The Setup Machine i dess metod. Användaren definierar de funktioner som ska ingå i 
resultatet och sedan skapas ett antal punkter i scenen som sedan får placeras ut av 
användaren. Detta genom valet ”Create Helper Replacement system”.

Figur 6. Advance biped setup, efter valet Create Helper Replacement system.

Efter att dessa olika punkter placerats ut korrekt kommer nästa del i processen, ”Create 
skeleton from helpers” vilket skapar ett antal joints beroende på var användaren placerat de 
olika punkterna. Värt att notera här är att det är endast joints som skapas, ingenting mera.

Nästa del i processen är ”Finalize” vilket ger användaren ett antal möjligheter att anpassa 
slutresultatet. Valet ”Create IK system” ger tyvärr ett felmeddelande vilket gör att systemet 
kraschar på rad 3868 (hela systemet är strax under 8000 rader MEL-kod, allt i samma 
dokument). 

Nästa val, ”ConnectBody Parts” (oklart vad den ska göra) ger också ett 
felmeddelande, förmodligen beroende på det tidigare felmeddelandet.

De efterföljande valen ger också en mängd felmeddelanden och klarar inte att fullfölja det 
som är tänkt. Eftersom det inte finns någon manual, hjälp eller liknande till detta system är 
det svårt att förstå för en användare varför det gick fel. Det enda som återstår är att fråga 
utvecklaren, eller gå vidare till nästa system.

5.4 Rig-o-matic

Detta system är utvecklat av Jason Baskin och är också ett gratisprogram.

Här bygger användaren själv joints beroende på hur karaktären ser ut och sedan skapar 
programmet alla funktioner. De olika delarna som finns är ben, armar, ryggrad, ögon 
och sedan en flik för övriga saker såsom svans om karaktären har en sådan.
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Upplägget är tydligt med olika flikar för olika delar av kroppen. Det är enkelt att 
arbeta sig igenom de olika delarna från vänster till höger.

Figur 7. Gränssnittet till Rig-o-matic.

För att skapa de olika delarna krävs att rätt antal joints är markerade i programmet. För 
exempelvis ben krävs 5 eller 6 joints markerade samtidigt. Har användaren fel saker 
markerade kommer systemet att ge ett felmeddelande och instruktioner om vad som 
behöver markeras. Detta fungerar väldigt smidigt eftersom systemet upptäcker detta 
innan det skapar något annat.
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6 Tekniska förklaringar

6.1 Expressions

Ett expression inom Maya är en kodsats som kan vara oändligt många rader långt och 
kan kontrollera olika saker inom en scen. Exempelvis kan ett expression se ut såhär:
cube1.rotateX = cube2.rotateX;
cube1.rotateZ = cube2.scaleY;
Nu kommer cube1:s rotation i X-led styras av cube2:s, och rotationen i Z-led styras av 
skalningen i Y-led på cube2.

Fördelen med expressions är att det är väldigt lätt att få en god översikt över vad som 
ens kod faktiskt gör, eftersom allt finns på ett ställe. Detta underlättar också om flera 
personer ska arbeta på samma projekt.

En nackdel med att ha väldigt långa expressions, är att Maya måste gå igenom varje 
kodrad varje gång det anropas. Det kan bidra till långsam respons för användaren i 
gränssnittet. För ett expression liknande exemplet ovan, men med 400 rader istället,
skulle Maya behöva läsa igenom alla 400 rader för varje bildruta i scenen, även om det 
bara är en kub som rör sig. Expressions har därför ofta används i utvecklingsfasen av 
nya funktioner i detta projekt, sedan har funktionerna återskapats med hjälp av 
snabbare noder. 

6.2 Parenting

Detta är det snabbaste och enklaste sättet att få ett objekt att helt påverkas av ett annat 
objekt i Maya. Genom att placera objectB under objectA i hierarkin kommer objectB 
nu följa varje ändring objectA gör, både skalning, rotation och translation. Detta är det 
snabbaste sättet för att uppnå denna funktionalitet i Maya eftersom det inte blir någon 
extra beräkning av objectB:s position.

En nackdel är att hierarkin i scenen ändras och det kan vara svårt att hitta sina saker 
om det är en väldigt komplex scen. 

Figur 8. Före och efter parenting. Innan är hierarkin tydlig, efteråt inte lika tydlig.
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6.3 Constrains

En constraint kan antingen vara mellan två objekt eller flera objekt. Oftast är det dock 
mellan två objekt, det ena objektet driver det andras position. Detta kallas 
fortsättningsvis för att det ena objektet är driver, medans det andra är driven.

Det finns ett antal olika typer av constrains i Maya som gör olika saker:
Point: Styr bara translate-värdena, objektet som är driven kommer att få driverns 
värden. 
Orient: Samma funktion som point, fast med rotationsvärdena
Parent: Både translate och rotate.
Scale: Skal-värdena.
Aim: Objektet som är driven kommer att justera sina rotationsvärden för att hela tiden 
hålla sig pekandes på objektet som är driver.

Det finns även andra constrains som inte tas upp i detta arbete, såsom geometri, 
normal, tangent med flera.

Vid skapandet av constrains finns möjligheten att antingen behålla avståndet mellan 
de två objeken eller inte behålla avståndet(maintain offset), se figur 9.

Figur 9. Mayas dialogruta för att skapa en point-constraint.

Om avståndet behålls kommer Maya att spara avståndet mellan objekten och använda 
dessa värden i framtida beräkningar(som offset), se figur 10. 

Figur 10. Efter skapad point-constraint med maintain offset har Maya sparat objektets 
offset för X,Y och Z för framtida beräkningar.

Om avståndet inte behålls kommer objektB att förflytta sig till objektA:s position vid 
skapandet.

Constrains har tyvärr som likhet med expressions en förmåga att sänka hastigheten på 
interaktionen i Maya. Anledningen till detta kan hittas i antalet beräkningar Maya 
behöver göra för en constrain.
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Exempelvis om objektA är driver och objektB är driven, och kopplingen är en point-
constrain med maintain offset. Då kommer Maya att behöva göra följande sak varje 
gång objektA ändrar värde:
Få tag på objektAs position.
Få tag på vad offseten är.
Få tag på objektBs position.
Räkna ut objektBs position beroende på var objektA är och vad offseten är.

Jämför detta med en vanlig parenting där ingen beräkning sker, så syns fördelen med 
parenting vad gäller snabbhet.

En anledning till att använda constrains är för att behålla hierarkin i scenen. Jämför 
denna hierarki i bilden nedan med den bilden ovan, efter parenting. Det är samma 
funktionalitet men denna har behållit sin tydliga struktur.

Figur 11. Tydlig hierarki efter skapandet av två constraints.
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6.4 Utility Nodes 

Utility nodes, även kallade Math nodes, är noder som kan användas för att lägga till 
funktionalitet mellan en existerande koppling. 

Figur 12 & 13 visar ett exempel på hur en Utility node kan användas för att ändra en 
existerande koppling.
I översta bilden är cube1:s translateX kopplat direkt till cube2:s translateX. Om cube1 flyttas 
en enhet så kommer cube2 också flyttas en enhet.
I nedersta bilden är en Utility node inkopplad som tar cube1:s värde, multiplicerar detta med 
10, och sedan kopplar det resultatet till cube2:s translateX. Effekten av kopplingen blir nu 
multiplicerad med 10, tack vare denna extra nod.

Figur 12 & 13. Exempel på användandet av en Utility node.

Det gemensamma för alla noder är att de tar emot någon form av indata, oftast 3 värden, och 
ger ut någon form av utdata. Där emellan så utför noden sina beräkningar.
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6.4.1 MultiplyDivide

Denna nod har två rader för indata och tre platser per rad, totalt kan noden innehålla 6 
olika värden. Dessa värden kan sedan antingen divideras, multipliceras eller beräknas 
med upphöjt (Power). Dessa olika villkor kallas för nodens operation.

Exempel:
Input 1X = 40
Input 2X = 5
Operation = Multiply
OutputX = 200

Figur 14. De olika raderna för indata i noden multiplyDivide.

6.4.2 Condition

En condition-nod kan liknas med en else-if sats inom andra programmeringsspråk. Denna 
nod tar två värden som indata, ett värde som villkor och ett annat värde som det ska jämföras 
med. Dessa kallas firstTerm och secondTerm. 
Vidare tar den in tre värden som returneras om villkoret är sant, och tre värdet som 
returneras om villkoret är falskt. Dessa kallas colorIfTrue och colorIfFalse (R,G,B).
De olika villkoren för noden som kan definieras är equals, greater och less. Utdatan ur 
denna nod kallas outColor.

Exempel:
firstTerm = 1
secondTerm = 2
operation = Less
colorIfTrueR = 50
colorIfFalseR = 100

Utdatan (outColorR) blir true, värdet av outColorR blir 50.

Figur 15. De olika raderna för indata i noden Condition.
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6.4.3 BlendColors & Blend2attrs

Dessa två noder fungerar på liknande sätt med skillnaden att en blendColors kan ta tre 
värden per rad som indata medans en blend2attrs endast tar ett värde. De fungerar genom att 
de har ett värde, blender, som styr mellan de olika indatan.
Exempel:
En kubs translate-värden styrs av utdatan från en blendColors-nod. Indatan på noden är 
100,100,100 i color1-raden och 0,0,0 i color2-raden. Värt att notera med denna nod är att när 
blender är 0, är det color 2 som blir utdata.
När blender är 0 så kommer kuben att få värdet 0,0,0. När värdet sedan ökar på blender
kommer kuben gå över mot att få 100, 100, 100 istället, så när blender är 0,5 kommer kuben 
få värdet 50, 50, 50.

Figur 16. De olika raderna för indata i noden BlendColors.
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6.5 Local Rotation Axis

Vid skapande av en serie joints med Mayas verktyg Joint Tool finns möjligheten att låta 
rotationsaxlarna anpassas automatiskt, relativt mot nästa joint i kedjan. 

Figur 17. Standardinställningarna för Mayas joint tool.

Det innebär att när en joint skapas ensam kommer den ha rotationsaxlarna som programmets 
standard, som jointen till höger på figur 18 visar. Som synes så pekar X åt sidan, Y pekar 
uppåt och Z pekar framåt. Om istället ytterligare en joint skapas i samma fas så kommer 
rotationsaxlarna automatiskt justera sig och peka mot nästa joint. Som standardinställning i 
Maya är orientationen XYZ vilket innebär att X kommer att peka neråt i kedjans riktning 
mot nästa joint, Z kommer att peka framåt och Y kommer att peka ut åt sidan.

Figur 18. Exempel på hur Mayas automatiska joint orientation fungerar, vid skapandet av 
flera joints.

Jämför rotationsaxlarna på jointen till vänster, som automatiskt har orienterat sig relativt mot 
nästa joint, med den till höger som är skapad ensam.

Eftersom detta påverkar delar av mitt system låter jag användaren definiera vilken axel som 
pekar neråt i kedjans riktning i gränssnittet.
Detta är förmodligen det valet som är svårast för en användare som inte är så van vid 
karaktärsriggning att förstå. Dock antar systemet att användaren använt original 
inställningarna, XYZ. En liten textremsa i gränssnittet finns också med (”Default is X”), 
vilket bör göra missförstånden minimala.
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Figur 19. Bild från systemet gränssnitt. Här får användaren definiera vilken axel som pekar 
neråt i jointkedjan. Texten Default is X avser att hjälpa användare som blir förvirrade av 

detta val.

6.6 Inverse & Forward Kinematics

Forward kinematics(FK) är den enkla formen av kinematics, när hierarkin modifieras
uppifrån och ner genom rotationer. Den kallas ibland även för endast Kinematics [1]: 

“Kinematics is the process of calculating the position in space of the end of a linked 
structure, given the angles of all the joints. It is easy, and there is only one solution”

Inverse kinematics (IK) är när hierarkin modifieras nerifrån och upp, motsatt mot forward 
kinematics. I Maya löses användandet av IK genom att ett objekt, kallat en IK handle, skapas 
som användaren kan flytta för att påverka hierarkin. Denna IK handle placeras automatiskt 
vid den sista jointen i kedjan när Inverse Kinematics appliceras.

För att skapa Inverse Kinematic mellan ett antal joints så behöver Maya veta start- och 
slutobjekt. Detta kan skapas i Mayas gränssnitt via verktyget IK handle tool eller via MEL
med kommandot ikHandle. 

Ett problem som kan uppstå vid Inverse Kinematics i Maya är när jointkedjan skapas helt 
rakt. Om kedjan som skapas inte är rak kommer Maya själv räkna ut hur saker ska rotera, 
men om kedjan är rak kommer ingen böjning att ske.

Detta löses i Maya med något som kallas för ” Preferred Angle”. Vad det innebär är att det är 
upp till användaren av Maya att berätta för systemet i vilken led som jointen ska roteras när 
IK är applicerat. Preferred Angle kan antingen ställas in i gränssnittet för Maya eller via 
MEL.

Figur 20 visar skillnaden i Maya med Inverse Kinematics om Preferred Angle är angivit eller 
inte. På den översta kedjan är Inverse Kinematics applicerat men Preferred Angle är inte 
angett. Därför vet inte Maya hur situationen ska lösas och resultatet blir att ingen rotation av 
den mellersta jointen sker. I den nedre kedjan är Prefered Angle fastställt till –Y vilket leder 
till att den mellersta jointen roteras automatiskt när IK handlen flyttas. 
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Figur 20. Exempel på vad som händer i Maya när prefered angle inte är definierad(övre 
kedjan) jämfört med när det är definierat(undre). 

6.6.1 Pole Vectors

I Maya finns två olika typer av lösningar av Inverse Kinematics, två olika ”solvers”. Dessa är 
single chain(SC) och rotate plane(RP). Skillnaden mellan dessa är främst att med RP solver 
är det möjligt att använda något som kallas för Pole Vector Constrains. Det innebär att 
användaren kan definiera ett objekt som ska styra var hela kedjan med joints ska peka, 
likheter finns med tidigare nämnda aim-constrains.
Figur 21 visar ett objekt som används som Pole Vector-objekt till den skapade Inverse 
Kinematics lösningen mellan tre joints.
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Figur 21. Exempel på Pole Vector-objekt.

Genom att flytta detta objekt kan nu användaren ändra rotationen på jointsen för att uppnå 
önskat utseende. Figur 22 och figur 23 visar hur jointsen som påverkas av IK har roterat sig 
för att peka mot Pole Vector-objektet
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Figur 22 & 23. Här visas hur ett Pole Vector-objekt påverkar rotationen av jointsen som 
kontrolleras av Inverse Kinematics.

6.6.2 IK/FK inom samma karaktärsrig

Ett citat från företaget Pixar:s animatör Victor Navone på forumet CGtalk.com om 
kinematics summerar ur en animatörs synvinkel varför båda alternativen är nödvändiga i en 
karaktärsrig [2]:

"I ALWAYS use FK for the arms unless I need to attach a hand to something like a doorknob. 
It's just too hard to get convincing animation and good arcs with IK in the arms. IK is okay 
in the feet if your going to be walking and standing, but if the feet are going to be off the 
ground for an extended time then FK is the way to go.”

Artikeln Artist-Directed Inverse-Kinematics Using Radial Basis Function Interpolation[3] 
talar också om i vilka situationer som IK behövs vid animering:

“Inverse-kinematics generally refers to positioning an end effector such as a hand or foot to
some goal location. IK is needed for crucial tasks. When a character needs to lift, touch, or 
otherwise manipulate a virtual object, inverse-kinematics is required.”

Som kan utläsas från citaten finns det situationer där FK är att föredra och situationer där IK 
är nödvändigt. Därför är en väldigt viktig funktion i en karaktärsrig att kunna byta mellan de 
olika lösningarna på ett enkelt och smidigt sätt vid animation.
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Den enklaste metoden är att använda tre stycken likadana kedjor av joints och sedan låta
användaren bestämma vilken lösning som ska användas. Av de tre kedjorna fungerar en 
kedja för FK, en kedja används för IK och den tredje kedjan är den som drivs av den kedja 
som är aktiv. Sedan kan animatören vid animation bestämma vilken lösning som ska 
användas med en enkel ändring av ett värde. 
Denna övergång kan sedan drivas med hjälp av blendColors-noder eller constrains på 
rotations-värdena för den tredje kedjan, den som drivs av den valda lösningen.

Exempel:
Ett värde mellan 0 och 1 styr vilken lösning som används, 0 för IK och 1 för FK. Om värdet 
är 0 så kommer kedjan med IK att styra den tredje kedjan helt och håller. Vad som händer 
med FK kedjan spelar ingen roll, den är inte aktiv och påverkar ingenting i detta läge. När 
sedan värdet ökas från 0 till 1 så kommer den tredje kedjan att gå över till att styras av FK 
helt och hållet.
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7 Skapa en karaktärsrig med MEL

7.1 Variabler

En variabel är ett sätt inom MEL att spara ett värde. Exempelvis för att skapa en kub i 
Maya kan följande kommando skrivas:
polyCube;
Problemet blir om behovet att modifiera kuben uppstår. Då kan detta endast göras
genom att gissa vilket namn Maya kommer ge den. Detta kan fungera, men då är 
användandet av variablar mycket säkrare.
Genom att istället skriva följande rad:
$myCube = `polyCube`;
så kommer variabeln $myCube nu innehålla returvärdet av kommandot polyCube.

7.2 Returvärden

För varje kommando inom MEL finns det ett returvärde. Vad ett visst kommando 
returnerar finns specifierat i Maya Command Reference. För kommandot polyCube:

Figur 24. Returvärden inom MEL.

Detta innebär i fallet ovan att nu kommer variabeln $myCube innehålla en string-
Array, eftersom det är vad som returneras.

7.3 Flaggor för kommandon

Alla kommandon i MEL har ett visst antal flaggor som kan specificera ytterligare vad 
som kommandot ska göra. För distanceDimension ser listan ut såhär:

Figur 25. Tillgängliga flaggor för kommandot distanceDimension.

7.4 Arrays

En Array kan liknas med en större lagringsplats för värden. Genom att spara flera 
värden i en Array kan antalet rader kod minskas markant. 
Exempelvis kan en Array se ut såhär:
string $bodyParts[] = {”clavicle”, ”shoulder”,”elbow”,”hand”, ”thumb”};

Här sparas flera olika strängar, kunde också varit variabler, på samma ställe. Dessa 
kan sedan anropas genom att skriva namnet på arrayen och ett nummer.
Kommando ”print $bodyParts[0];” kommer att skriva ut värdet på första platsen, 
clavicle. Värt att notera är att inom programmering är 0 den första platsen, så även 
inom MEL.
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7.5 Exempel på kommandon inom MEL

7.5.1 setAttr och getAttr

Dessa två kommandon används för att sätta värden och hämta värden. setAttr används 
exempelvis i Mayas channelbox så fort användaren skriver in ett värde där.

Figur 26. Exempel på kommandot setAttr inom MEL.

getAttr kan se ut såhär:
$getValue = `getAttr (”ikHandle1.scaleX”)`;
Detta skulle resultera i att variabeln $getValue nu har värdet 1.

7.5.2 connectAttr och addAttr

Detta kommando kopplar samman två värden helt enkelt. Exempelvis denna kod:

connectAttr -force ($footJoint + ".scaleY") ($anklePosition +".scaleY"); 

Vad denna kod gör är att kopplas dessa två värden samman. Flaggan force bryter de 
eventuella kopplingar som fanns sedan tidigare, precis vad som också händer i Mayas 
Connection editor. Connection Editor är Mayas egna gränssnitt för att göra 
direktkopplingar.

addAttr lägger till ett attribut till ett existerande objekt i Maya. Detta attribut kan 
sedan kopplas och användas vidare för att styra saker. Exempel:

addAttr -longName "break" -at "float" -min 0 -max 1 -keyable true $ footJoint;

7.5.3 ikHandle

Detta kommando används för att skapa Inverse Kinematics. Följande kommando 
skulle skapa IK mellan joint1 och joint5 och ge dess IK handle namnet ”armIkRp”.

ikHandle -startJoint upArmJoint –endEffector handJoint –n “armIkRp”

7.5.4 Constrains

Tidigare nämnda constrains kan även dessa skapas via MEL. Denna rad resulterar i en 
point-constrain utan offset mellan objeken cube1 och cube2:

pointConstraint –offset 0 0 0 –w 1 (”cube1”) (”cube2”);

Detta är något som är väldigt användbart vid positionering av objekt och förekommer 
därför mycket i systemet. Exempelvis om uppgiften är att placera variabeln $footJoint 
på exakt samma position som variabeln $anklePosition kan följande kod användas:

$pointVar = `pointConstraint –offset 0 0 0 –weight 1 $anklePosition $footJoint`;
delete $pointVar;
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Efter dessa två rader är $footJoint positionerad på exaxt samma position som 
$ankleJoint. Den andra raden tar bort den pointConstraint som användes för detta, med 
kommandot delete.

7.5.5 createNode

Detta kommando skapar en valfri nod inom Maya. Det kan vara vilken nod som helst, 
och det kan exempelvis se ut såhär: 

createNode joint -name "testJoint" –parent "null1" 

Här skapas en joint som får namnet testJoint och som sedan placeras under objektet 
null1 i hierarkin.

7.5.6 parent

Placerar ett objekt under ett annat i hierarkin. Exempel:

parent ($footJoint)($anklePosition);

7.5.7 pickWalk

Vandrar genom hierarkin, samma som när användaren använder piltangenterna i 
Mayas gränssnitt. Exempelvis:

pickWalk –direction down;
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8 Systemets optimeringar

8.1 Namnsättning

Någonting som varit eftersträvat under utvecklandet av systemet är att hitta en 
namnsättning som möjliggör enkla ändringar och minskar antalet rader kod.
Eftersom exempelvis armar och ben har väldigt liknande funktionalitet kan många 
saker förenklas genom en smart namnsättning. På så sätt kan flera olika funktioner 
användas till båda sakerna, bara genom att definiera om det ska gälla för ben eller arm.

Armar och ben har, förhoppningsvis, både en övre del och en undre del. Ett logiskt 
namn som kan användas för båda är ”up” och ”low”. Överarmen heter upArm och 
övre delet av benet heter upLeg. Vidare används namnen lowArm och lowLeg.

Genom att skicka med en variabel, $limb i detta fall, som definierar om det är arm 
eller ben, går det på så sätt att använda samma kod i stor grad.
Genom att skriva raden (”up” + $limb); går det att använda samma kod för både armar 
och ben på de funktioner som är likadana.

För att slippa skapa samma kod för både vänster och höger sida av karaktären används
variabeln $side som argumentet/inparameter till de olika namnen. Variabeln $side är i 
systemets namnsättning antingen ”L_” eller ”R_” och läggs alltid till som prefix till 
namnen. Prefix är när en betäckning läggs in framför ett namn för att särskilja det från 
andra likadana namn. Ovan nämnda namnet upArm blir nu ($side + ”up” + $limb) 
vilket ger namnet ”L_upArm” på vänster sida. För enkel identifiering om vad det är 
för nod, används ett suffix som beskrivning i slutet. Namnet upArm kan nu bli
exempelvis ”L_upArm_joint”. Här är det enkelt att se vilken sida det gäller, vilken del 
det är och vad det är för något. 

Alla saker som är i mitten av karaktären, såsom huvudet, har prefixet ”C_” i namnet.

8.2 Användning av prefix

Ett prefix är en benämning som läggs till framför ett namn för att särskilja det från ett annat. 

Exempelvis om det finns två objekt med namnet joint1 kan dessa särskiljas genom att få 
olika prefix, nya namn kan då bli exempelvis L_joint1 och R_joint2.

Att inte använda prefix kan skapa vissa problem med namn i Maya, då flera saker i Maya 
kan heta samma sak, om de ligger under olika hierarkier. Om de ligger under samma hierarki 
kommer Maya automatiskt sätta in ett nummer efter namnet för att särskilja det åt, men inte 
annars. Anledning till detta kan hittas i vad egentligen namnen är, inklusive sökvägen. 

Figur 27 visar hur joint2 kan existera på olika ställen.
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Figur 27. Exempel på hur ett namn kan finnas på flera ställen, men under olika 
hierarkier.

Anledningen att Maya inte ändrar namnen är att de faktiskt är unika. Den joint2 som ligger 
under joint1 i hierarkin, har egentligen namnet joint1|joint2 vilket inte är samma de andra 
joint2. Vid försök att modifiera joint2 via MEL kommer Maya ge felmeddelande om att 
namnet joint2 inte är unikt, om inte hela namnet inklusive söknamn anges.

Detta problem uppkom vid testning av systemet. Vid testandet på en 4-bent karaktär, en 
hund, föll systemet ihop totalt vid skapandet av de två bakre benen. 

Då skapades idén att ge användaren möjligheten att ange ett prefix för alla noder vid 
skapandet. Med detta kan namnen särskiljas, exempelvis FrontLeg_L_footIK_anim och 
BackLeg_L_footIK_anim, vilket löser alla namnkonflikter.

8.3 Namnberoenden

Ytterligare utveckling av systemet har varit att bli kvitt så kallade namnberoenden i 
programmeringskoden. Genom att använda variabler i namnen så behöver saker 
endast definieras en gång, och sedan används den variabeln vidare i koden där det 
behövs. Detta för att göra ändringar så enkla som möjligt, vilket möjliggör byten av
namn på ett ställe istället för på flera ställen. Det gör det också enkelt att hitta var 
namn definieras och att göra koden mera läsbar. Det är enklare att läsa variabeln 
$L_foot än exempelvis ”left_foot_controller_ik_anim”.

En annan sak som är önskvärt är ett total namnoberoende i Maya oavsett vad som 
tidigare finns i scenen.
Exempelvis vid användande av verktyget DistanceDimension-tool. Detta verktyg 
mäter avståndet mellan två objekt, locators, som skapas med verktyget.
Vid skapandet av detta verktyg kommer dessa objekt få namnen locator1 och locator2
om scenen är tom. Så kommer det alltid att bli, det är så Mayas namnsättning är 
programmerad. 

Så med hjälp av MEL, är det så enkelt som att använda namnen locator1 och locator2 
till att placera objekten den ska mäta emellan? Inga problem, eller?
Men vad händer om scenen inte var tom innan? Vad händer om locator1 och locator2 
redan var skapade i scenen? Då skulle det hela inte fungera alls och systemet fallera.

Istället kan MEL-kommandot ”listConnections” användas, för att spara namnen på 
dessa objekt i variabler. Kommandot distanceDimension kommer alltid ha två 
inkommande kopplingar från de två mätobjekten, och det är dessa som sparas. 



28

9 Systemets speciella funktioner

9.1 Stretching

Möjligheten att en led eller kroppsdel ska kunna förlängas/stretchas ut är en användbar 
funktion i en karaktärsrig. Både för att behålla position på en kroppsdel om övriga 
kroppen rör sig och för att skapa extrema och även onaturliga rörelser. I ickerealistiska 
karaktärer, cartoon, ser man ofta hur armar eller ben blir längre än normalt, men det är 
även en användbar funktion i snabba rörelser som i bilden nedan.
Figur 28 är från Pixars film Ratatouille och det går tydligt att se hur karaktären 
Skinners arm i denna snabba rörelse är längre än vanligt för att ge mera liv i 
animationen.

Stretchad arm:

Figur 28. Exempel på en så kallat ”stretchad” arm inom animerad film.

Armen i normal längd:

Figur 29. Armen tillbaka till sin vanliga längd.
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9.1.1 Skapa stretching

En viktig sak att notera med stretching är att det kan vara ett önskat eller icke önskat 
beteende beroende på situation. Därför måste möjligheten att stänga av detta skapas.

Metoden för att skapa stretching är genom att använda en distanceDimension-nod(som 
mäter avståndet mellan två objekt), en condition-nod och en multiplyDivide-nod. 
Genom att mäta avståndet mellan slut och startpunkt på kedjan av joints som ska 
stretchas, och sedan dela detta värde med sig själv, så blir detta skalfaktorn. 
Genom att sedan använda constrains på start och slutobjektet av distanceDimension-
noden så kommer värdet att uppdateras när kontrollerna flyttar sig. Eftersom detta 
kräver vetskap om i vilken led det ska stretchas i, är detta anledning till varför det 
måste detta definieras i gränssnittet av användaren(se ovan, Local Rotation Axis).

Exempel: 
Avståndet som standard är 10. Delat med 10 blir det 1, vilket då är skalfaktorn. Om 
avståndet uppdateras till 15 blir skalfaktorn 1,5 istället. Detta blir då det värde som 
varje joint får i den led som det ska stretchas i, exempelvis ScaleX.

För att kunna stänga av denna funktion så blir lösningen att skapa en condition-nod 
och addera ett attribut till animationskontrollen, som styr om stretching ska vara 
aktiverat eller inte. Detta attribut är begränsat till värden mellan 0 och 1. Det attributet 
kopplas sedan som argument(firstTerm) till condition-noden. SecondTerm sätts till 1 
och operation till equals. 

När värdet är 1 på firstTerm, ger noden ut skalfaktorn. När värdet är 0, när 
stretchingen är inaktiverat, ger noden ut 1 som är standardvärdet.
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9.2 Låsning av armbåge/knä

Denna möjlighet är något som kan underlätta enormt mycket vid vissa situationer i 
animation. Exempelvis en animation där en karaktär ska sitta vid ett bord och flytta 
saker med sin hand. Om inte möjligheten att kunna låsa fast armbågen skulle finnas 
här, skulle denna till synes relativt enkla situation bli en väldigt jobbig situation att 
animera. Om armen skulle animeras med hjälp av Inverse kinematics skulle armbågen 
flytta sig/glida på bordet varje gång handen rör sig. Skulle armen animeras med hjälp 
av Forward kinematics skulle armen flytta sig varje gång kroppen rörde sig.

Figur 30. En annan situation där det är önskvärt att kunna låsa fast armbågen. Vid 
förflyttning av huvudet eller handen är det önskat att armbågen inte rör sig alls.

9.2.1 Skapa låsningen

Genom att använda en blend2attrs-nod kan en metod skapas för att låsa fast armbågen 
och sedan ändå kunna flytta handen oberoende av detta. För att göra detta behövs ett
visst antal saker göras:

2st distanceDimension-tools behöver skapas för att mäta avstånd. Första mätningen 
blir mellan överarmen och Pole Vector-objektet. Andra mätningen blir mellan handen 
och Pole Vector-objektet.( Denna metod fungerar endast om armen är i läget för 
Inverse Kinematics.)

Här syns återigen varför användaren behövde definiera vilken axel som pekar neråt 
mot nästa joint. Om X är den axel som pekar ner mot nästa joint så är överarmens 
längd avståndet mellan överarmen och underarmens joint, vilket då är translateX. 
Vidare blir handens translateX avståndet mellan underarmen och handen.
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Figur 31. Jointens translateX är samma som avståndet mellan jointsen.

Låsningen kommer att ske till Pole Vector-objektet. För att styra detta läggs ett attribut 
till på animationskontrollen som går mellan 0-1, se figur 32. Vid 0 så är armbågen inte 
låst, vid 1 är den låst.

Figur 32. Mayas channelbox för en animationskontroll. Här har ett attribut lagts till 
för att ge möjlighet till låsning av armbågen.

Genom att mäta avståndet mellan överarmen och Pole Vector-objektet ger det 
avståndet som jointens translateX ska få för att låsa armbågen. Här kommer noden 
blend2attrs in i bilden. Denna nod tar in 2st inputs och har sedan ett attribut som kan
styra mellan dessa två.
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10 Genomförande

Användaren presenteras först med ett fönster som innehåller länkar till de olika delarna av 
systemet

Figur 33. Systemets gränssnitt. Från detta bygger användaren alla de olika delarna för en 
komplett karaktärsrig. Som sista steg används knappen Clean & Complete.

Import: Denna knapp ger möjligheten till att importera en fil till nuvarande scen.
Clean & Complete: Denna del ”knyter ihop säcken” och gör alla nödvändiga kopplingar för 
att få de olika delarna att fungera ihop. 

Via detta gränssnitt kan användaren sedan gå vidare och bygga de olika delarna genom att 
klicka på knapparna.
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Användaren presenteras då med ett nytt fönster med ett antal saker att definiera och välja 
mellan. I detta fall fönstret för att bygga ben:

Figur 34. Gränssnittet för att skapa ben.

Eftersom målsättning med systemet var hög flexibilitet får användaren själv definiera de 
olika punkterna och kontrollerna som behövs. Dock finns knappar för att hjälpa till med 
skapandet och för att automatiskt spegla kontrollerna till andra sidan. Från vänster till höger 
och vice versa beroende på vilken sida som är vald. Gränssnittet känner också av när 
användaren byter sida(”Define Side”), och letar efter förekommanden av antingen L_ eller 
R_ och byter sedan dessa automatiskt till det motsvarande. Detta tillsammans med möjlighet 
att speglar sina kontroller innebär att när det ena benet är färdigt behöver användaren bara 



34

ändra på värdet för Define Side och sedan trycka Create Leg en gång till så är det också 
färdigt. Anledningen till att det högra benet inte skapas automatiskt med det vänstra är av 
den enkla anledningen att varje karaktär inte är symetrisk. Det högra benet kanske är längre 
än det vänstra. Återigen, flexibilitet är en viktig målsättning.

Figur 35. Gränssnittet byter själv alla förekommanden av L_ till R_ vid byte av sida.
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11 Diskussion

Det kan diskuteras om det är ett lyckat koncept att bara kasta sig in i att bygga ett komplext 
system som detta, helt utan förkunskaper. 

Det finns både fördelar och nackdelar såklart. Ett problem med att inte göra research innan är 
att resultatet blir väldigt baserat på kunskapsnivå. Vad detta betyder är att flera saker som 
skapades från början har antingen tagits bort eller ändrats vartefter kunskapen ökat.

Den största fördelen är att detta har gett en stor förståelse inom området karaktärsriggning 
och programmering inom MEL. Vidare har det varit en träning att lösa problem och tänka ut 
lösningar som fungerar, istället för att se hur andra löst samma problem. 

Skulle resultatet ha blivit annorlunda med kunskapen om hur andra har löst problemen som 
uppstått? Förmodligen, ja. Förmodligen hade detta system blivit snarlikt något redan 
existerande system. Nu är istället känslan att detta är något som är helt utvecklat efter egna 
tankar och en stor konkurrent till dessa andra system, snarare än en sämre kopia.

11.1 Jämförelser med andra system

Det är intressant att jämföra fördelar och nackdelar detta system har jämfört med 
redan existerande system.

Advanced Biped Skeleton blir svårt att ta med i jämförelsen eftersom det systemet inte 
klarade att slutföra uppgiften utan att fallera. Det är svårt att säga något positivt om det 
systemet därmed, det kändes som ett system som endast utvecklaren kan förstå. Ingen 
manual eller instruktioner medföljer. Programmeringsmässigt saknas helt 
kommentarer och koden är full av namnberoenden och fullständigt hopplös att läsa, då 
den helt saknar sektioner och beskrivande kommentarer.

Ett plus med Advanced Biped Skeleton var dock att det fanns en windows-installer 
med till systemet som gjorde installationen väldigt enkel, inget behov att själv placera 
scriptfiler i rätt mappar.

Jämförelsen med Rig-o-matic blir mera intressant, eftersom det finns vissa likheter 
mellan systemen. Främsta likheten är att användaren i båda fallen själv skapar 
skelettet, alla joints, och sedan skapar systemen all funktionalitet.

Rig-o-matic skapar en kompetent karaktärsrig om karaktären är anpassad för 
begränsningarna, mer om dessa senare. Systemet och gränssnittet är enkelt att komma 
in i och bra dokumentation finns tillgängligt både via video och via text på Internet. 
Stort plus för att systemet skapar den högra sidan av karaktären automatiskt. Ett bra 
tillägg hade varit om användaren kunde stänga av detta, om inte karaktären är 
symetrisk.

Begränsningarna med Rig-o-matic är att det inte finns så mycket möjlighet att anpassa 
systemet efter egna behov. Systemet kräver att ryggraden innehåller ett visst antal 
joints, vill man ha flera eller färre så är det inte möjligt, vilket är synd. Detta visar 
också på fördelen med att en stor flexibilitet som systemet i detta arbete har.

En annan stor begränsning med Rig-o-matic är också att systemet kräver att både ben 
och armar är skapade helt rakt för att fungera, se figur 8. Om detta inte är fallet har 
användaren ingen kontroll över vart systemet placerar eventuella Pole vector-objekt, 
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vilket innebär att flera joints i skelettet kan rotera vid skapandet, något som är väldigt 
oönskat. Detta innebär att systemet endast fungerar till karaktärer skapade med detta 
medvetande, vilket är väldigt begränsande.

En annan nackdel är att det inte går att ångra tillbaka utan att Maya kraschar. Systemet 
varnar för detta när man bygger benen dock. Att ångra är inget problem i systemet 
som detta arbete handlar om.

Figur 36. Från manualen för Rig-o-matic. Här visas kravet på helt raka jointkedjor.

Slutligen jämförelsen med The Setup Machine. Det systemet är flexibelt för användaren även 
om det kräver mycket kunskap från första början. Manualen är väldigt detaljerad vilket 
hjälper till att komma in i hur kontrollerna ska placeras. Slutresultatet blir en karaktärsrig 
med en mängd möjligheter för användaren, funktionaliteten går inte att klaga på och detta 
system används flitigt inom 3d-industrin.

Negativt är att processen med att placera ut de olika kontrollerna tar ganska lång tid, även 
när användaren lärt sig hur de ska placeras. Problemet är att de olika delarna påverkar 
varandra på ett oönskat sätt. Exempelvis om användaren placerat alla kontroller för fingrarna 
men sedan måste ändra var kontrollen för roten av karaktären är. Då kommer allt arbete var 
förstört, eftersom redan i denna fas fungerar kontrollerna och skelettet som i en karaktärsrig, 
att roten påverkar allting annat. Det hade varit mycket enklare om inte de olika delarna 
påverkade varandra. Användaren måste nu veta i vilken ordning de olika delarna ska 
positioneras och kan inte ändra i efterhand utan att få börja om.
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11.1.1 Sammanfattning – jämfört med andra system

En jämförelse med Advanced Biped Setup kommer inte göras, efter det inte fungerade alls.

Jämfört med ”Rig-o-matic” känns systemet i detta arbete överlägset, främst vad gäller 
flexibilitet, där Rig-o-matic är begränsat. Det finns även andra fördelar, till exempel vad 
gäller möjligheten att ångra, och även anpassningsmöjligheterna i detta arbetes system.

Pluspoäng till Rig-o-matic går dock till möjligheterna att skapa externa detaljer, exempelvis
en svans, och de olika möjligheterna till anpassning av denna. 
Metoden där användaren markerar antalet joints för att bygga exempelvis ben känns krånglig 
i början men blir en snabb lösning när användaren lärt sig detta. Om den är snabbare än 
lösningen i detta arbetets system är möjligt, men inte säkert.

Jämfört med The Setup Machine är det mera jämnt. En fördel för systemet i detta arbete är 
snabbheten. Enligt de tester som gjorts är det betydligt snabbare på att skapa samma resultat 
som The Setup Machine. Det är ett visst krångel att placera alla kontroller för The Setup 
Machine, oavsett om användaren än van eller inte, med tanke på det tidigare nämnda 
förhållandet där saker påverkar varandras position.

Resultatet från The Setup Machine går dock inte att säga något negativt om, har användaren 
inte gjort några misstag vid placerandet har en kompetent karaktärsrig skapats. Däremot 
finns det vissa detaljer där detta arbetes system har klara fördelar, exempelvis genom att låsa 
armbåge/knä vilket inte The Setup Machine klarar.

Jämfört med The Setup Machine är systemet i detta arbete mycket mer flexibelt. Användaren 
kan i mycket större drag anpassa slutresultatet än i The Setup Machine. De anpassningar som 
finns i The Setup Machine är antalet tummar, tår och fingrar som karaktären har.

Inte heller i The Setup Machine finns någon möjlighet att ångra sitt arbete.
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12 Slutresultat

Slutresultatet av detta projekt blev ett mycket användbart system. De tester som har hunnits 
med har varit mycket lyckade och en komplett karaktärsrig kan skapas på under 3 minuters 
tid! Det blev också så flexibelt och anpassningsbart som var målet från början. Detta system 
fungerar för att både skapa komplexa karaktärsriggar men klarar också att skapa ett mycket 
enklare och mindre komplext resultat. Detta är en fördel i en större produktion med ett flertal 
karaktärer, med olika stora roller i produktioner.

Figur 37. Från importerad karaktär, till karaktär färdig för animation.

Rent programmeringsmässigt har ett mängd olika optimeringar kunnat göras. Detta har 
möjliggjort mycket återvinning av samma kod till olika saker och en enkelhet att i framtiden 
utveckla systemet vidare. Optimeringarna har också möjliggjort att det går utmärkt att skapa 
saker separat, exempelvis bara en arm.

Det grafiska gränssnittet blev något komplicerat och med en stor mängd alternativ och saker 
för användaren att definiera. Detta är förmodligen något som ser lite avskräckande ut vid 
första anblick men det är mera logiskt än det ser ut. Vissa saker skulle dock behöva utvecklas 
vidare och förtydligas. I dagsläget finns ingen riktig hjälp eller något instruktionsmaterial 
utvecklat som kan förklara dessa begrepp. I dagsläget är systemet därför inte anpassat för 
”vem som helst” att använda. Det krävs en ganska stor förståelse för begrepp inom 
karaktärsriggning.

Alla målsättning är inte uppnådda under denna korta tid, svårigheten med att få systemet att 
fungera till extremt komplexa karaktärer blev för svår under denna korta tidsperiod. Värt att 
notera är dock att systemet inte fallerar i dessa situationer, det krävs bara lite extra arbete av 
användaren i slutändan om exempelvis karaktären har åtta armar. Detta är något som dock 
finns inom ramen för framtida utveckling, tekniskt sätt finns redan ett koncept för att lösa 
detta problem.

En avlägsen tanke som fanns i början av utvecklandet av systemet var om det skulle kunna 
gå att sälja till företag. Detta är ingenting som är riktigt aktuellt i dagsläget, känslan är att det 
är för lite testat för att detta ska kännas rimligt. Men med lite mera utveckling och testning 
kommer detta absolut vara en möjlighet i framtiden. 
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12.1 Vidare utveckling

En framtida utveckling av systemet blir en anpassning mot att hantera allt mer komplexa 
karaktärer. Funktioner för att automatiskt skapa saker som fjädrar, svansar och liknande 
komplexa saker finns i åtanke.

Ett annat område att utvidga systemet mot är att hjälpa användaren med det som inom Maya 
kallas för skinning. Denna process startar i Maya genom att användaren definierar vilka 
joints som ska påverka vilken geometri. Efter detta så räknar Maya med hjälp av algoritmer 
ut hur mycket varje punkt av geometrin ska påverkas av de olika jointsen och resultaten blir 
inte alltid så bra som önskat. Därefter får användaren själv justera detta tills önskade 
deformationer är uppnådda, något som tar väldigt långt tid. Exempelvis tidigare nämnda 
”The Setup Machine” har utvecklat egna algoritmer för denna första uträkning av hur varje 
punkt ska influeras. Detta minskar då drastiskt tiden användaren själv behöver justera detta, 
vilket sparar mycket tid i en stor produktion.

Just nu finns ingen automatisk skinning alls i systemet. Om användaren vill så finns 
möjligheten att skapa automatisk skinning med hjälp av Mayas algoritmer. Systemet 
markerar automatiskt då alla joints som används för skinning och sedan får användaren 
definiera all geometri som tillhör karaktären. 

Eventuella andra lösningar kan också vara att sätta upp ett muskelsystem till karaktären med
hjälp av Mayas inbyggda muskelsystem. 
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