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Abstrakt 

 
Animering i 3d är ett tidskrävande och komplicerat moment som tar lång tid att sätta 

sig in i. Det krävs att man har en bra känsla för naturliga rörelser för att kunna skapa 

realistiska animationer. Det här arbetet undersöker möjligheten ett med hjälp av 

Nintendos Wii Remote-kontroll låta en användare mer intuitivt animera ett enkelt 

3d-objekt i Autodesk Maya 2009. Arbetets resultat och slutsatser  visar hur man kan 

koppla Wii Remote-kontrollens utdata in till Autodesk Maya 2009, och tar upp 

funktioner man skulle kunna lägga till och vilka begränsningar som behöver lösas i 

framtida arbete med systemet.  
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1 Inledning 

I dagens moderna 3d-animationsproduktioner ingår flera olika delar där modellering, 

texturering, rendering och animering räknas som de största enskilda momenten. 

Modellering är själva skapandet av 3d-modellerna i 3d-modelleringsprogram som 
Autodesks Maya 2009 och 3ds Max.[1] Texturering handlar om att skapa de material 

(texturer) som man klär 3d-modellerna med och rendering innefattar arbetet som har 

att göra med att låta datorn beräkna t ex hur ljus och skuggor ska beräknas i en 3d-
scen. Också animation som enkelt uttryckt handlar om just att animera 3d-objekt och 

karaktärer, ge 3d-modellerna liv och rörelser. Den vanligast använda 

animeringstekniken är keyframe-animation. Problemet med keyframing-animationer 

är att det är svårt och tar lång tid innan man fått in känslan för att kunna göra 
realistiska karaktärsanimationer. En annan animationsteknik man brukar använda sig 

av i spel och film produktioner för att lättare skapa realistiska animationer är motion 

capture-tekniken.[2]  

1.1 Bakgrund 

Intresset för att undersöka Wii Remote-kontrollens användningsförmåga i Autodesk 

Maya 2009 väcktes efter jag sett flera videodemonstrationer och läst vad andra hade 
lyckats åstadkomma med kontrollen. Ett bra exempel är Johnny Lees video ”Low-Cost 

Multi-point Interactive Whiteboards Using the Wiimote”.[3] Där han visar hur han 

lyckats utveckla ett program för att skapa en enkel interaktiv whiteboard yta, genom 
att använda Wii Remote-kontrollens kamera för att tracka infraröda ljuskällor.  

 

Annan forskning av Wii Remote-kontrollen som rört sig mer inom just 3d-animation 
kan som exempel nämnas Accelerometer-based User Interfaces for the Control of a 

Physically Simulated Character (2008).[4] Där man använt sig av en Wii Remote-

kontroll för att styra en dynamisk men enkel karaktärsanimation i realtid genom att 

röra Wii Remote-kontrollen i olika rörelser. Till skillnad från det arbetet avser den här 
undersökningen istället titta på om och hur man kan använda sig av Wii Remote-

kontrollen för att producera nya animationer på ett kreativt och intuitivt sätt i 
Autodesk Maya 2009, istället för att bara styra en redan skapad animation dynamiskt. 

 

Det det här arbetet vill utveckla är ett slags mellanting mellan den traditionella enkla 

keyframe animeringens direkta synliga resultat med den dyrare, snabbare men 
ickeflexibla motion capture tekniken. För att lyckas med det kommer det här arbetet 

att undersöka hur man kan använda ett interaktivt inmatningsverktyg, som i det här 

fallet är en Nintendo Wii Remote, för att kombinera de två animationsteknikerna.  

1.2 Syfte 

Syftet med det här arbetet är att ta reda på om det går att använda sig av en Wii 

Remote-kontroll för att  animera en enklare karaktär i Autodesk Maya 2009. Det 
skulle öppna för möjligheten att enklare och mer intuitivt kunna animera 3d- 

karaktärer. Vilket i sin tur skulle göra det lättare för nybörjare, eller dem som enklare 

vill kunna animera sina modeller utan att behöva lägga ner mycket tid på att lära sig 
och vänja sig vid att använda de klassiska animeringsteknikerna.  
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1.3 Frågeställning 

 Är det möjligt att använda en Wii Remote-kontroll för att animera ett 3d-

objekt i Autodesk Maya 2009? 

 Vilka funktioner av Wii Remote-kontrollen kan implementeras? 

 Vad för slags animationer kommer man kunna åstadkomma i Autodesk Maya 

2009 med hjälp av en Wii Remote-kontroll? 

1.4 Avgränsningar 

I den grundidé som detta arbete utformades ifrån var tanken att man skulle kunna 
animera en hel 3d-karaktärsmodel med hjälp av Nintendos Wii Remote-kontroll. Men 

med tanke på arbetets tidsbegränsning så avgränsades målet till att få fram ett program 

där man ska kunna animera ett simpelt 3d-objekt med hjälp utav Wii Remote-

kontrollens rörelsesensor och knappar i Autodesk Maya 2009.  

2 Teknisk bakgrund 

2.1 Nintendo Wii 

Hösten 2006 lanserade Nintendo, som är en japansk spelkonsolstillverkare, sin senaste 

spelkonsol Nintendo Wii, eller bara Wii.[5] Enligt Nintendo är namnet Wii en 
omskrivning av engelskans ”we” och ska representera Nintendos målsättning att få 

flera människor att börja spela och att spela tillsammans. Med Wii tog man en annan 

väg än sina konkurrenter som fokuserade på kraftfullare grafikprestanda och HD-
upplösning. Utan la istället fokuset på den nya innovativa rörelsekänsliga 

spelkontrollen Wii Remote. Med Wii satsade man på att bredda sin målgrupp utöver 

de som traditionellt spelar dataspel. Något som man redan hade lyckats med sin 

bärbara spelkonsol Nintendo DS, som med sin pekskärm också utmanade de 
traditionella kontrollmetoderna. 

2.1.1 Wii Remote 

Nintendos Wii Remote, inofficiellt mer vanligt kallad wiimote, är spelkonsolen Wiis 
huvudsakliga spelkontroll.[6] (Figur 1) Rent utseendemässigt påminner den mer om 

en vanlig tv fjärrkontroll med sin rektangulära form. På kontrollen finns det ett 

fyrariktnings styrkors(som i praktiken fungerar som fyra knappar), 11 stycken knappar 
varav en av dem är placerad på undersidan som en avtryckare. Plus en power knapp 

och en sync-knapp som finns placerad gömd bakom batteriluckan.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
Figur 1. Wii Remote-kontroll. 
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Det som mest urskiljer Wii Remoten ifrån tidigare spelkontroller är att den också är 

utrustad med en inbyggd rörelsesensor, tillverkad av företaget Analog Devices, som 

kan känna av rörelseförändringar i x, y och z-led.[7] I spel används rörelsesensorn för 

att till exempel simulera rörelser som att svinga kontrollen som ett tennisrack för att 
spela ett tennisspel. I fronten av Wii Remoten finns också en kamera med ett infra 

rött-filter som låter Wii Remoten se och tracka upp till fyra infraröda ljuskällor. Den 

informationen kan användas för att bland annat läsa av var i rummet Wii Remote-
kontrollen befinner sig relativt till ljuskällorna. Man kan till exempel styra en 

muspekare på en skärm genom att sikta Wii Remote-kontrollen åt olika håll. 

 
Den har också en liten vibrator inbyggd för skakfunktion, en liten högtalare placerad 

på ovansidan och fyra led-lampor som vanligtvis används för att identifiera vilken 

spelare man kontrollerar  (Wii konsolen stödjer upp till fyra Wii Remotes samtidigt i 

vissa multiplayerspel). Wii Remoten kommunicerar med Wii konsolen trådlöst genom 
en inbyggd bluetooth-sändare som klarar avstånd upp till 10 meter och drivs med två 

stycken AA-batterier. Den har också en expansionsport där man kan koppla in olika 

tilläggskontroller som krävs av vissa spel.  
 

2.1.2 Nunchuk 

Nunchuk är det officiella namnet på en tilläggskontroll som kopplas in i Wii Remoten 
genom dess expansionsport. Nunchuk-kontrollen kompletterar Wii Remote-kontrollen 

med en analog joystick,  två avtryckarknappar och en rörelsesensor av samma slag 

som återfinns i Wii Remote-kontrollen. Den har inget eget batteri utan drivs av Wii 

Remoten genom expansionsporten. 
 

2.1.3 Wii MotionPlus 

Den 12 juni 2009 planeras tillbehöret Wii MotionPlus att släppas i Europa. Med 
MotionPlus, som kopplas in genom expansionsporten, utlovar Nintendo att Wii 

Remote-kontrollen kommer kunna kontrollera spel med 1:1kontroll, alltså att minsta 

rörelse exakt kommer att kunna registreras och återspeglas i spelen. Något som hittills 

inte varit möjligt för Wii Remote-kontrollen. Detta tack vare MotionPlus-tillbehörets 
extra rörelsesensor, som är ett gyroskop för alla tre x, y och z led. Som kombinerat 

med Wii Remote-kontrollens accelerometer tillåter mycket mer precis positionsdata än 

tidigare. 
 

2.2 Bluetooth 

Bluetooth är en kortavstånds trådlösnätverksstandard som används för dataöverföring 
av en rad olika produkter, som exempel mobiltelefoner, handsfree headset och en del 

skrivare. Bluetooth använder sig det oreglerade  2.4 GHz ISM radiobandet som inte 

kräver någon licens för att få implementeras i en produkt. Specifikationen och 
utvecklingen regleras av Bluetooth Special Interest Group(SIG) vars medlemmar 

består av bland annat Ericsson, Microsoft, Nokia och andra ledande företag inom tele 

och datakommunikation. 
 

2.3 OSC 

Open Sound Control, förkortat OSC, är ett öppet kommunikationsprotokoll utvecklat 
för att i huvudsak användas för att skicka data ifrån digitala instrument, så som 

synthesizers, och togs fram för ta över efter den äldre och begränsade 
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midistandarden.[8] Men protokollet har också visat sig fungera bra för andra ändamål 

som till exempel enkel strömmande dataöverföring datorer emellan eller till och från 

annan nätverksutrustning och är alltså inte begränsad till bara digitala 

musikinstrument. Fördelarna med OSC-protokollet är att det till skillnad ifrån midi är 
anpassat efter dagens moderna nätvärksutrustning som tillåter mycket snabbare 

överföringar och därmed större datapaket.  

2.3.1 SimpelOSC 

SimpelOSC är en extern modul till Python och fungerar som en förbindelse mellan 

OSC-biblioteket för Python och programmeraren. Modulen syftar till att göra det 

enklare att använda sig av OSC-bibliotekets grundläggande funktioner utan att behöva 
sätta sig in i mer avancerad kodning och OSC-bibliotekets mer avancerade funktioner. 

Genom att skalar ner vilka funktioner man behöver använda sig av och dölja de mer 

avancerade funktionerna för användaren, som socket-programmering, förenklas 

användandet av OSC-biblioteket i Python. Och tillåter därigenom att vem som helst 
med relativt lite programmeringsvana kan använda sig av OSC-biblioteket.  

 

2.4 GlovePIE 

Glove Programmable Input Emulator, förkortat GlovePIE, är ett program utvecklat av 

Carl Kenner som tillåter emulering av bland annat tangentbord, datormöss och 

gamepads för okonventionella inmatningsverktyg.[9] GlovePIE utvecklades till en 
början bara för att tillåta honom använda sin Essential Reality P5 Glove virtuell- 

verklighetshandske som en vanlig spelkontroll, därav namnet GlovePIE. Men 

programmet har numera ett utökat stöd för en rad andra inmatningsverktyg, däribland 
Nintendos Wii Remote-kontroll. Senare versioner tillåter även att utdata kan skickas 

genom midi och OSC-protokollet.  

 

GlovePIE fungerar som ett simpelt scriptspråk där man helt enkelt kopplar samman 
olika in och utmatningsenheter med enkla tilldelningar. GlovePIEs scriptsyntax stödjer 

också enkla variabler, if-satser, for-satser och while-iterationer och olika inbyggda 

funktioner som tillåter relativt avancerade script. De flesta Wii Remote-script är 
skrivna för att anpassa Wii Remote-kontrollens inmatning till specifika pc-spels 

kontroller eller för att tillåta Wii Remote-kontrollen användas för att styra en 

muspekare. 
 

2.5 Keyframe Animation 

Keyframe-animation är en vanligt förekommande animeringsteknik och går till på så 
viss att man sätter 3d-objektet eller karaktären i en viss posering i en start- 

nyckelbildruta(keyframe) och en annan position i en slutnyckelbildruta och låter sen 

datorn räkna ut hur objektet ska röra sig i bildrutorna emellan. I Autodesk Maya 2009 
begränsas inte keyframe animeringstekniken bara till ett 3d-objekts positionsvärden, 

utan tillåter alla varierande värden som t ex ett 3d-objekts visibility-attribut att 

animeras med keyframes.  

 

2.6 Motion capture 

En animeringsteknik som tillåter avancerade och realistiska animationer skapas 
intuitivt är motion capture-tekniken. Den går till så att man spelar in rörelser ifrån 

riktiga skådespelare med speciell utrustning och överför sedan den 
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rörelseinformationen digitalt in till sitt 3d-animationsprogram där den binds till sin 3d-

karaktär. Fördelen är då att man relativt snabbt kan skapa väldigt avancerade och 

realistiska karaktärsanimationer.  

 
Nackdelen med motion capture är dock främst att det krävs väldigt dyr 

specialutrustning, mjukvara och oftast en speciell inspelningslokal som kan göra det 

till omständlig process. Man måste planera och ha sin animation klar för sig ordentligt 
innan man kan börja, för att bland annat låta sina skådespelare lära sig rörelsen som 

man vill fånga. Motion capture används därför nästan alltid uteslutande för 

karaktärsanimationer.  Därför är motion capture ingen teknik som lämpar sig för att 
testa animations idéer med. Till skillnad från keyframing, där man oftast får testa sig 

fram och korrigera medan man arbetar och lägger till detaljer i animationen eftersom. 

2.7 Python 

Python är ett öppet programspråk med fri källkod.[10] Vilket innebär att vem som 

helst kan och får ändra i programmet, även för kommersiellt bruk. Det som främst 

utmärker Python från andra programspråk är dess strävan för ren och lättläst kod. 
Därför används indragningar, istället för måsvingeparenteser som i t ex C++,  för att 

dela in kodblock. Det tillsammans med sitt stora standardbiblioteket tillåter snabb och 

effektiv utveckling och som i Python kretsar brukar förkunnas Pythons ”batteries 

included” filosofie.  
 

2.7.1 Python i Maya 

Från och med version Maya 8.5 och senare har Maya haft en egen Python-version 
inbyggd. Python kompletterar Mayas egna scriptspråk MEL (Maya Embedded 

Language) genom sina mer avancerade funktioner som också lättare tillåter Maya att 

kommunicera med utomstående program. Eller som Anders Langlands, forsknings och 

utvecklings ledare på Moving Picture Company (MPC), uttryckte det “Having Python 
support available in Autodesk Maya means we can leverage many of our existing tools 

directly within Maya, rather than having to write glue code to bind Maya to our 

pipeline.  This allows us to develop new node and command plug-ins in a fraction of 
the time it would normally take using other solutions.”.[11]  

3 Genomförande 

3.1 Inledning 

Det första steget var att ta reda på vad som behövdes för att ansluta själva Wii 
Remote-kontrollen till datorn genom bluetooth och vilken utdata man kunde få ut ifrån 

Wii Remote –kontrollen och om det var möjligt att få in den inmatningsdata in i Maya. 

Nintendo själva har inte släppt ut någon offentlig dokumentation eller 
utvecklingsverktyg för Wii Remote-kontrollen. Utan det är tack vare individer i 

Wiihomebrew-nätverket som med sitt arbete att på sin fritid hackat och analyserat data 

Wii Remote-kontrollen skickat, som man lyckats komma fram till hur man kan 

kommunicera och ta del av Wii Remote-kontrollens resurser.[12][13] Det har i sin tur 
tillåtit andra programmerare skapa olika programbibliotek med metoder och 

funktioner för att ansluta och kommunicera med Wii Remote-kontrollen.  

 
Hela homebrew-utvecklingen har bedrivs med hjälp av Wikis, forum och bloggar där 

folk gemensamt delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Därför har dessa 

kanaler varit den huvudsakliga och enda informationskällan för Wii Remote-
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kontrollsrelaterade verktyg och programbibliotek för detta arbete. Utöver de 

ovannämnda resurserna användes också Mayas egna dokumentation ofta i arbetet av 

själva Python-funktionerna som togs fram genom prototyping där de olika 

animationsfunktionernas lösningar stegvis implementerades och testades för att se 
vilka funktioner som skulle ingå i programmet vid arbetets slut.  

 

3.2 Nödvändig utrustning 

För arbetet behövdes såklart en Wii Remote-kontroll och en Bluetooth-sändare för att 

ansluta Wii Remote-kontrollen till datorn. Wii Remote-kontrollen kan köpas 

fristående i spelbutiker och de flesta större elektronikaffärer. Där kan man också få tag 
i Bluetooth USB-adaptrar. Värt att nämnas också är att de flesta moderna bärbara 

datorer oftast redan har en inbyggd Bluetooth-sändare. 

 

3.3 Ansluta Wii Remote-kontrollen  

Det första steget i arbetet var att ta reda på vad som behövdes för att ansluta själva Wii 

Remote-kontrollen till datorn genom Bluetooth. Med en enkel internetsökning med 
nyckelorden ” connect wiimote to pc” hittades direkt flera guider som steg för steg 

beskrev hur man gick tillväga för att ansluta Wii Remote-kontrollen med Bluetooth.  

 
Varje Bluetooth-adapter släpps vanligtvis med sin egna så kallade Bluetooth-stack och 

fungerar ungefär som drivrutiner för varje adapter. En del Bluetooth-stackar klarar inte 

av att korrekt ansluta och kommunicera med Wii Remote-kontrollen. Då 
rekommenderas det att istället använda sig av vältestade BlueSoleil-stacken.[14] På 

BlueSoleils sida kan den laddas ner gratis i en demoversion med en begränsning på 5 

megabytes total dataöverföring, eller köpas för runt 200 svenska kronor. Detta arbete 

använde sig av fullversionen av BlueSoleil. Genom att samtidigt trycka ner 1- och 2-
knapparna eller Sync-knappen sätts Wii Remote-kontrollen i Bluetooths discovery-

läge i 20 sekunder, vilket också syns genom att led-lamporna börjar blinka. Wii 

Remote-kontrollen kan då hittas och anslutas till BlueSoleil som en Human Interface 
Device(HID) enhet, på samma sätt som en vanlig Bluetooth ansluten spelkontroll 

ansluts(Figur 2).  

Figur 2. Wii Remote-kontroll ansluten som HID enhet i BlueSoleil 



 

             

 

  7 

   

   

 

 

3.4 Kommunicera med Wii Remote-kontrollen i Maya  

Genom ett leta och testa andra arbeten och projekt som använt sig av Wii Remote-

kontrollen hittades information om program och programbibliotek med funktioner för 
att kommunicera och ta del av Wii Remote-kontrollens data. Ett programbibliotek är 

enkelt uttryckt en tilläggsmodul till ett programspråks befintliga standardbibliotek och 

som ger tillgång till externa funktioner i sin kod. Varje bibliotek är också utvecklat 
specifikt för sitt programmeringsspråk och går därför inte att använda i något annat 

språk än just det programspråket det utvecklades i. Men det finns verktyg för att hjälpa 

till och översätter ett bibliotek till ett annat språk. 

3.4.1 pyWiimote-biblioteket 

Eftersom Autodesk Maya 2009 har Python integrerat i sig försökte jag då hitta just ett 

Python bibliotek och upptäckte pyWiimote-biblioteket.[15] Som i sin tur var en 

portning av cWiimote-biblioteket(C och C++), till Python.[16] Jag försökte testa 
pyWiimote både i den externa Python IDLE-editorn (som har ett smidigare 

användargränssnitt än script- editorn i Maya) och i Python inifrån Maya för att 

försäkra mig om att allt skulle fungera korrekt även där. Men eftersom det inte fanns 
någon dokumentation lyckades jag bara med att skapa en anslutning till Wii Remote-

kontrollen och använda mig av de enkla SetLEDs- och SetRumble-funktionerna. Som 

bara kontrollerade led-lamporna och forcefeedback-motorn. Jag undersökte och 

jämförde koden i pyWiimote-biblioteket med cWiimote-dokumentationen för att 
försöka lista ut hur de andra funktionerna skulle användas. Men efter mycket testande 

utan framsteg blev jag tillslut tvungen att ge upp arbetet med pyWiimote-biblioteket. 

3.4.2 GlovePIE, OSC och Maya Standalone 

En annan mer indirekt lösning jag upptäckte för att få in Wii Remote-kontrollsdatan i 

Maya var att använda mig utav programmet GlovePIE. I GlovePIE gick det enkelt att 

använda sig av Wii Remote-kontrollens alla funktioner och indata. GlovePIE hade till 

och med funktioner för att räkna ut Pitch- och Roll-värden i grader för Wii Remote-
kontrollen utifrån accelerometerdatan. Men GlovePIE kan inte direkt kopplas till 

varken sig Maya eller Python. Men det jag upptäckte GlovePIE kunde göra var att 

skicka vidare Wii Remote-kontrollens indata som värden i ett OSC-protokolls 
meddelande. Och sedan med hjälp av en OSC-modul i Python ta emot meddelandet 

och på så sätt få in Wii Remote-kontrollens indata till Python. Så jag började med att 

leta efter en OSC-modul till Python och hittade ganska snart SimpelOSC-modulen. 
Efter lite testandes lyckades jag efter ett tag ta emot OSC dataströmmen som jag 

skickade i GlovePIE, se Figur 3. 

 
Exempel på hur GlovePIE scriptet hanterar en knappvariabel: 
var.a = 0 

if Wiimote.A then 

var.a = 1 

endif 

 

Hur OSC meddelandet skickas ifrån GlovePie: 
 

SendOsc("localhost", 9001, "/motedata", var.a) 

 

Och ett förenklat exempel hur knappvariabeln tas emot och testas i Python: 
 

osc.bind(doThis, "/motedata")   

 

doThis(*msg): 

if (msg[0][2] == 1):  

aBtnPush() 

 aBtnPush(): 

    print ”A button pressed”   
Figur 3. Exempelkod på hur OSC-data skickas ifrån GlovePIE.  



 

             

 

  8 

   

   

 

 

Men sedan när jag testade köra OSC-funktionerna i Mayas Python (jag hade bara 

testat med det externa Python IDLE innan), så kom det bara upp ett felmeddelande 

eller så låste sig hela Maya utan att något hände. Jag är inte helt säker på varför det 

inte fungerar men jag tror det har att göra med att OSC-modulen kräver en separat tråd 
för att kunna lyssna efter och ta emot dataströmmen. Och att Maya inte normalt tillåter 

och stödjer Python att köra flera trådar. Men ännu en mer långtgående lösning jag 

upptäckte då var att det gick att köra Maya inifrån Python. Om man konfigurerade 
Python för att importera Maya Standalone-modulen. Begränsningarna med att köra 

Maya Standalone är att man bara kör Maya i batch läge. Alltså får man ingen tillgång 

till Mayas interface utan laddar bara in Maya-resurserna i minnet och kan styra Maya 
enbart med Python kod. Efter att jag lyckats ladda in Maya Standalone i Python 

skapade jag också funktioner som kopplades till OSC-datan ifrån GlovePIE så att jag 

nu kunde ta in all Wii Remote-kontroll indata. Med enkla if-satser kunde jag sen 

koppla varje knappvariabel från OSC-meddelandet till en egen funktion som 
anropades om knappvariabeln var lika med 1. Vilket var värdet variabeln fick om 

knappen trycktes ner i GlovePIE. 

 

3.5 Wii Remote formulär 

Eftersom mycket tid lagts ner på att lyckas kommunicera med Wii Remote-kontrollen 

utan framgång hade jag inte heller någon inmatningsdata in i Maya för att kunna 
fortsätta arbeta med hela Maya-sidan av programmeringen. Där jag behövde skapa 

funktioner för att t ex sätta keyframes och binda ihop rörelse inmatningen ifrån Wii 

Remote-kontrollen till ett 3d-objekts rotation- och translation-attribut. Därför började 
jag konstruera ett formulär i Maya med Python, som skulle fungera som en virtuell 

fungerande Wii Remote-kontrollen med inmatningsdata tillgänglig i Maya.  

 

Jag började med att skapa och placera ut 11 knappar för att representera alla knappar 
på Wii Remote-kontrollen. Kopplade sedan varje knapp till en egen funktion som jag 

döpte efter Wii Remote-kontrollens knappar. För att snabbt kunna se vilken knapp i 

formuläret som var vilken placerade jag ut dem efter samma layout som knapparna på 
Wii Remote-kontrollen. Genom att använda en bild av en Wii Remote- kontroll som 

bakgrund till formuläret var det lätt att placera knapparna i exakt samma position som 

på den riktiga Wii Remote-kontrollen. Sedan la jag också till två stycken float sliders 
som fick representera Wii Remote-kontrollens accelometervärde omräknat till Pitch 

och Roll ifrån GlovePIE.  
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Nu hade jag alla kontroller på plats och det som återstod var att lägga till koden i 

knapparna och de två slider-kontrollernas  anropsfunktioner. Home-knappen skapar en 

polygonkub med namnet ”cube” som används som testanimeringsobjekt. Jag lät 

”styrkorset”-knapparna fungera som kontroll för vilken frame i timelinen man är på.  
Genom att låta left och right-knapparna hoppa 5 frames framåt respektive bakåt. Och 

där man med up och down-knapparna kan bestämma hur stort varje steg är. Up-

knappen ökar steget med 5 frames och down-knappen minskar steget med 5 frames, 
till ett minimum av 5 frames per steg. Det går inte heller att gå minus i timelinen med 

left-knappen utan det minsta man hamnar på är första framen. A-knappen används för 

att sätta en keyframe. Med 1 och 2-knapparna väljer man mellan rotation- och move-
verktyget. Verktyget man har valt för stunden avgör också i vilket attribut A-knappen 

sätter keyframen. B, plus och minus-knapparna är ännu inte satta till någon funktion. 

(Figur 4). 

 

 
Figur 4. Wii Remote-kontrolls formuläret. 

 

4 Resultat 

4.1 GlovePIE-script 

Ett GlovePIE-script som läser av Wii Remote-kontrollens utdata  och omvandlar 
accelerometer-datan till två i GlovePIE redan fördefinierade float variabler, pitch och 
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roll, i grader. De 11 knapparna tilldelas var sin integer variabel som varierar i värde 

mellan 0, knappen är inte nedtryckt. Och 1, knappen är nedtryckt. Pitch, roll, 

knappvariablerna samt en batterinivå float variabel skickas sen tillsammans med ett 

OSC meddelande till localhost med adressen ”/motedata”. 
 

4.2 Externa Python med Maya Standalone 

Denna koddel körs utanför Maya men använder sig utav Maya Standalone för att i alla 

fall få tillgång till Maya-programmet, även om det inte är mycket värt att få in Wii 

Remote-kontrolls indatan när man inte kan se vad som händer.  

Med hjälp utav simpelOSC-programbiblioteket skapas en OSC-lyssnare och en 
bindning till adressen ”/motedata”, som innebär att mottagna OSC-strömmar med den 

adressen skickas till funktionen doThis, som definierats i Python-koden. I doThis-

funktionen delas OSC datan upp i nya korresponderande variabler som den ifrån 
GlovePie skickats som.  

 

Det vill säga 11 heltals integer variabler för knapparna och 3 float tals variabler med 
pitch, roll och batterinivåvärdena. Och varje gång doThis-funktionen körs så testas 

knapparna om de är nedtryckta och om det är sant så anropas den använda knappens 

funktion. För tillfället  så har A-knappen programmerats för att skapa en polygonkub 

och när 1-knappen trycks så sätts kubens rotationsattribut till dåvarande Pitch-
variabels värde. Med plus-knappen sparas Mayascenen som ”C:/mayafil.ma”. Dessa 

inställningar är bara för test och att demonstrera att man lyckats skapa en scen med 

Maya Standalone.  
 

4.3 Wii Remote-kontroll formuläret 

Wii Remote-kontrollsformuläret i Maya skapades för att kunna fortsätta utvecklingen i 
Maya när jag inte lyckades få in Wii Remote-kontrollens indata vidare in i Maya. 

Formuläret innehåller knappar korresponderande till de som hittas på Wii Remote-

kontrollen. Två float sliders för att simulera Wii Remote-kontrollens accelerometer 
inmatning. Med formuläret kan man skapa en test kub och animera den på samma sätt 

som vore tänkt för Wii Remote-kontrollen. Man kan röra sig i timelinen med 

styrkorset, sätta keyframes med A-knappen och byta vilket rörelse-”verktyg” som de 

två float slider kontrollerna manipulerar. Det demonstrerar hur det var tänk att Wii 
Remote-kontrollen skulle implementeras för att skapa en enkel animation. 

5 Diskussion och slutsatser 

5.1 Resultat 

Resultatet vid arbetets slut nådde inte helt fram till den målsättning jag hade från 
början, att man skulle kunna animera en hel 3d-karaktär enbart med hjälp utav Wii 

Remote-kontrollen. Det största problemet som också tog upp mycket mer tid än 

förväntat var att hitta ett sätt att utnyttja Wii Remote-kontrollens funktioner och få 
indata in till Maya. Den tidiga förhoppningen om att kunna använda ett smidigt Wii 

Remote-kontrolls programbibliotek som cWiimote visade sig snabbt inte bli så enkelt 

som först tänkt. Eftersom Maya bara stöder Pythonkod och då det enda Wii Remote-
kontrollbiblioteket för Python var pyWiimote, som inte var helt färdigutvecklat och 

dåligt dokumenterat, blev jag tvungen att fokusera på att hitta en annan lösning.  
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I GlovePIE hade jag innan lyckats se och läsa av Wii Remote-kontrollens 

rörelsesensordata och började därför gå igenom GlovePIEs dokumentation för att hitta 

sätt att skicka datan vidare direkt ifrån GlovePIE till Maya. Där upptäckte jag att det 

med hjälp av OSC-protokollet gick att skicka vidare data och hittade sen även OSC-
bibliotek till Python där man kunde ta emot datan. Men efter att äntligen ha lyckats 

skicka data emellan GlovePIE och den externa Python version jag använde under 

testningen upptäckte jag att det pågrund av begränsningar i Mayas Python inte gick att 
använda OSC-biblioteket för att ta emot data där. Antagligen för att man inte kan köra 

flera Python trådar inifrån Maya. Det ska finnas sätt att ta sig förbi den begränsningen 

med speciella Python funktioner men det var inget som jag han testa.   
 

Men tillslut lyckades jag i alla fall skapa en animation i Maya med hjälp utav Wii 

Remote-kontrollen genom Maya Standalone modulen i en extern Python version. Den 

stora nackdelen med den lösningen är att man inte kan se och få visuell feedback 
medans man animerade 3d-objektet som var hela idén med att försöka utveckla ett 

intuitivt animeringsverktyg. Men jag tycker ändå inte att man kan kalla resultatet för 

ett misslyckande utan ser det mer som en första version eller prototyp. Jag vet nu att 
det går att använda sig av Wii Remote-kontrollen för att animera i Maya. Och om man 

lyckas lösa de kvarstående problemen vet jag hur det skulle kunna fungera direkt i 

Maya tack vare Wii Remote-kontrolls formuläret, även till att animera en hel 3d-
karaktär i framtiden. Med formuläret och de redan implementerade funktionerna för 

att sätta keyframes, förflytta sig i timelinen och animera ett enkelt objekt med rotation 

och translation har man en grund att stå på om man väljer att fortsätta med 

utvecklingen. Även om man än så länge bara kan skapa väldigt simpla och begränsade 
animationer som inte fyller någon praktisktfunktion i en riktig animationsproduktion. 

T ex kan man bara rotera och förflytta objektet i två led. Och det går inte heller för 

tillfället att rotera mer än 180 grader i varje rotationsled.     
 

De funktioner hos Wii Remote-kontrollen som användes i systemet i detta arbete var 

rörelsesensorn för att förflytta ett 3d-objekt och knapparna för att t ex sätta keframes 

och växla mellan rotation och move verktyget. Andra funktioner som Wii Remote-
kontrollen har men som inte implementerades vid detta tillfälle men som skulle kunna 

implementeras i framtida versioner är att använda skakfunktionen för att ge feedback 

på transformationer. Led-lamporna skulle kunna användas för att lättare identifiera 
vilket verktyg man har valt för tillfället och den lilla högtalaren på ovansidan skulle 

också kunna användas för att ge liknande feedback. Som när man förflyttar sig i 

timelinen och sätter keyframes.    
 

5.2 Metoden 

Då utforskandet av Wii Remote-kontrollen är ett relativt nytt fält så är kunskapsläget 
fortfarande begränsad och inte helt öppen. Det fanns inga bra grundbibliotek för att 

ansluta och använda sig av Wii Remote-kontrollen i Python och den dokumentation 

som fanns var inte alltid tillräcklig. Med facit i hand hade det nog varit bättre att 
försöka utveckla ett plugin till Maya genom ett annat språk än Python, även om det 

också skulle inneburit sina problem, på grund av ett mer komplext syntax och inte 

minst tidsbegränsningen.   

5.3 Fortsatt arbete  

Det främsta man skulle fortsätta utveckla med programmet är såklart att lyckas få in 

OSC funktionerna fungerande direkt i Maya utan omvägen med Maya Standalone och 
externa Python. Andra saker jag också vill förbättra och lösa är begränsningen av 

input data ifrån accelemometern. Som lösningen ser ut just nu använder man sig bara 
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av GlovePIEs framräknade pitch och roll grad värden vilket begränsar 

rörelsekontrollen till att bara rotera och transformera objektet i två led.  

 

På grund utav att Wii Remote-kontrollen bara är utrustad med accelerometrar som 
bara kan känna av rörelseändringar i de tre x, y och z-leden och inte ett gyroskop för 

full rotation så blir det omöjligt att få ut mer än bara två rotationsvärden. Men 

beroende på om man också kommer lyckas läsa av den nya rörelsedatan som man kan 
få med hjälp av MotionPlus-tilläget, kommer det att öppna upp för precisare kontroll 

och tillåta rotation i alla tre led. Men redan nu borde det vara möjligt att använda sig 

utav rådatan från acceleometern för att i alla fall styra x, y och z translate attributen på 
ett objekt. Detta hann inte testas i detta arbete, när tiden främst lades på att hitta ett sätt 

att koppla ihop Wii Remote-kontrollen med Maya och att rotera ett objekt genom att 

rotera Wii Remote-kontrollen. En annan funktion hos Wii Remote-kontrollen jag 

skulle vilja utforska mer är också hur man kan använda sig av Wii Remote-kontrollens 
kamera för t ex motion capture. 
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