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Abstrakt 
 

Designprocessen för en ”next-gen”-spelkaraktär är i dag förhållandevis invecklad 
och innehåller många olika moment innan den når sitt slutgiltiga stadium med en 
färdig karaktär som resultat. Den här artikeln dokumenterar designprocessen för en 
spelkaraktär från början till slut och kommer att se mycket till den kreativa men 
även den tekniska aspekten av detta arbete. Arbetet resulterar i en karaktär som 
modelleras, skulpteras, animeras och slutligen importeras till Unreal Editor 3.0. 
 
Nyckelord: next-gen, spelkaraktär,  designprocess, översikt 
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1 Inledning 

 
När elektroniska spel började konstrueras var det förhållandevis lite systemresurser 
spelskaparna hade att röra sig med då datorerna fortfarande befann sig i sin 
ungdom[1]. Detta ledde till att den grafiska representationen i spelen var så 
nerbantad som möjligt, med enbart ett lågt antal pixlar och ett fåtal färger skulle 
spelskaparna illustrera vad som hände i spelen. Allt eftersom att utvecklingen gick 
framåt och datorerna blev starkare tilläts spelskaparna att använda mer resurser till 
mer avancerade grafiska lösningar. I dagens ”next-gen” spelkonsoler (Xbox 360, 
Playstation 3, PC) kan man ha mesher beståendes av över 12 000 polygoner[2], 
vilket var otänkbart för bara ett decennium sen. I och med att man både har gått 
över från 2D till 3D och det faktum att man har mer avancerade alternativ i 
framställandet av spelkaraktärer, har lett till att nästan hela designprocessen har 
ändrats jämfört med hur den såg ut när spelen började tillverkas. Processen har 
blivit mer invecklad och komplex idag och på grund av detta genomförs härmed en 
analys av designprocessen av en spelkaraktär som ska användas i UnrealEngine. 
 
 

1.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att studera professionella tillvägagångssätt för att skapa 
spelkaraktärer och med hjälp av den kunskapen producera en karaktär som är 
adekvat för spel. I arbetet kommer analys av program och ”workflow” ske med 
fokus på att skapa en karaktär som fungerar med UnrealEngine(”next-gen”). 
 
 

1.2 Frågeställning 

Denna uppsats kommer två frågeställnigar som är karaktärskreationsrelaterade att 
genomarbetas, dessa två är: 
 

o Vilka moment är det som ingår i tillverkningsprocessen av en 
spelkaraktär? 

o Hur utför man dessa moment som eventuellt framkommer ur föregående 
fråga? 

 
Det är dessa frågor som troligtvis är mest intressanta och relevanta för att vara 
införstådd med och för att kunna tillverka en bra spelkaraktär; man måste veta vad 
man ska göra och hur man ska göra det, både tekniskt och praktiskt för att kunna 
tillverka en ”bra” karaktär. 
 
 

1.3 Förväntade resultat 

Förväntat resultat på frågeställning ett är att det finns många olika sätt att skapa en 
”next-gen” spelkaraktär på, men att samtliga sätt delar en majoritetsdel av steg med 
varandra och säkerligen en någorlunda samma ordning i vilken stegen utförs. 
Förväntat resultat på frågeställning två är att det klart och tydligt kommer gå att få 
vetskap om hur dessa moment genomförs.  



 

             
 
  2 
   
   

 
 

2 Teknisk och teoretisk bakgrund 

Det finns många olika sätt att genomföra arbetsprocessen med en spelkaraktär, 
även om många av dem är väldigt snarlika i sin procedur, som Dan Baker och Naty 
Hoffman skriver i sin artikel om spelskapande:” In reality, production does not 
proceed in an orderly fashion from one stage to the next – there is frequent 
backtracking and iteration”[22]. Många av stegen faller sig naturligt i en 
produktion, till exempel att idén till karaktären följs av konceptskisser och att 
resultatet av ett mer primitivt stadium hanteras i ett direkt efterföljande stadium.  

2.1 Idé-skapande 

Under detta moment skapar man den grundläggande idén till en karaktär, det är här 
man bestämmer behovet till karaktären, varför karaktären ska finnas, karaktärens 
bakgrundshistoria, personlighet etc. 
 

2.2 Koncept 

Här används de idéer som har tagits fram till underlägg för den grafiska 
framställningen av karaktären. Konceptdelen kan även delvis ersätta eller komma 
före idéskapandesteget då en idé till en karaktär kan börja med ”kladdande” för att 
sedan kunna utvecklas till en komplett design. Det är idag populärt att man 
påbörjar konceptfasen med en metod som kallas för "thumbnailing, där ett stort 
antal små, ytterst snabba, skisser för att ta fram en siluett för karaktären. Siluetten 
tolkas sedan av artisten och fylls sedan på med detaljer som artisten tycker sig 
kunna se i siluetten, till exempel ögon, mun, fingrar etc. En kraftig fördel med att 
göra thumbnails är att det tar väldigt lite tid att skissa upp olika versioner av en 
karaktär där man snabbt kan göra justeringar och olika versioner av karaktären. Det 
kan vara vanligt att skissa upp ett 50-tal olika thumbnails för en enda karaktär för 
att försöka hitta en modell som man tycker är överlägsen. När man har bestämt sig 
för en thumbnail påbörjar man ett mer detaljerat konceptarbete där man också 
introducerar färger och testar färgscheman och genomför färgstudier (om man har 
en redan existerande värld med bestämda färger kan man eventuellt inte använda 
vilka färger som helst) . En väldigt viktig del av konceptandet är att undersöka 
anatomisk struktur och se till så att karaktären får en någorlunda korrekt anatomi, 
detta är viktigt för att karaktären ska bli övertygande som varelse. När koncepten 
tillslut är färdig används den färdiga bilden som grund för fortsatt tredimensionellt 
arbete. 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Basmesh modellering 

När konceptskisserna är klara är det naturliga steget att börja modellera en 
lågpolymodell från konceptskissen. Det man främst ska tänka på när man 
modellerar denna mesh är figurens form. Topologin är inte så noggrann då att det 
är vanligt att i ett senare skede genomföra en så kalla ”retopology”, där man alltså 
skapar om topologin för meshen[3] så att den fungerar för animation etc. Det finns 
många olika tillvägagångssätt för att skapa denna grundmesh, men för denna 



 

             
 
  3 
   
   

 
 

workflow kommer ”block-in” tekniken som visas av Benjamin Clark[3] att 
användas, då just denna teknik ser mer intressant ut än övriga som har undersökts. 
Bland annat finns det en liknande metod där man blocka in meshen med ”subdis” 
och sedan konverterar meshen till en polygonmesh, och en annan där man 
använder sig av större primitiver för att sedan lägga till subdivisions och forma 
t.ex. en cylinder till en arm. Men den här tekniken ser väldigt användbar ut och 
som det ser ut från Benjamin Clarks jätte ger den ett väldigt bra resultat om man 
använder denna teknik rätt. Jag tror att jag kommer ha svårt att ignorera mindre 
felaktigheter i topologin i detta skede och att processen med att snabbt bygga en 
grundmesh för karaktären kommer ta mycket längre tid för mig än vad det borde. 
Denna grundmeshmodellering kommer att ske i Autodesk Maya då det lämpar sig 
mycket bra för just denna sorts modellering. I princip kommer samma workflow att 
användas som Benjamin Clark använder för att skapa sin ”Giant”[3] då detta 
workflow för honom har genererat ett bra resultat. 
 
 

2.3.1 Högupplöst skulptering 
När grundmeshen med de viktiga grundformerna är klar exporteras vanligtvis 
meshen till ett skulpteringsprogram där finare detaljer adderas, vilket har blivit det 
som definierar ”next-gen” karaktärer. Det finns idag två ledande alternativ på 
marknaden som båda hanterar 3D skulptering på liknande sätt; Pixologic 
Zbrush[18] och Autodesk Mudbox[19]. Båda programmen ska vara väldigt lika så 
vilket man väljer är helt upp till varje person, ena programmet har en del fördelar 
jämtemot det andra och vise versa; jag kommer välja Zbrush då jag redan har lite 
erfarenhet av att jobba med det programmet Zbrush är ett väletablerat program 
inom 3D världen då det har funnits längre på marknaden[4][5]. Dock tål det att 
sägas att mina erfarenheter av Zbrush är ytterst marginella. Idén med den 
högupplösta mesh skulpteringen är att man ska kunna applicera detaljer på 
modellen som inte skulle gå i ett vanligt modelleringsprogram av diverse 
anledningar (svårt att få till rätt detaljer genom att flytta pixlar, krävs en oerhört 
tung mesh etc.) . Tanken är att man sedan exporterar detaljerna på meshen i form 
av normalmaps som man sedan applicerar på en mesh med ett lägre polygonantal 
för att simulera att meshen har högre upplösning än vad den egentligen har. Man 
gör detta genom att i Zbrush ta in meshen och sedan ”divide”, alltså dela varje 
polygon i fyra delar. Varje gång man gör en sådan divide kommer man till en ny 
geometrisk nivå som bör ha en upplösning på 4 x föregående nivås polygoner. Det 
är sällan man går över 7 divisionsnivåer för en mesh då den börjar bli väldigt tung 
att jobba med och man får ett tillräckligt bra resultat från denna upplösning, 
beroende på hur meshen ser ut från början. Detta gäller främst för denna 
generations spelkaraktärers lågpoly mesh. Enligt Benjamin Clark[3] är det också 
vanligt att man gör ett ”tweaking pass”, alltså ett pass där man korrigerar formerna 
på meshen innan man börjar arbeta med den, så att formen blir mer lik det resultat 
man jobbar mot. Det är mycket möjligt att jag kommer använda mig av ett sådant 
pass, men det beror helt på hur meshen blir när den är klar från Maya. 
 
 

2.3.2 Retopo 
Om en riktigt noggrann topologi tillverkades när man byggde grundmeshen och 
sedan har hållit sig till samma utformning under skulpteringen behöver man inte 
genomföra ett retopologipass, om jag har förstått det rätt[6]. Men då ett mindre 
nogrannt topologipass kommer användas, är det mest troligt att ett "retopo"-pass är 
nödvändigt för att få ett gorr resultat. Anledningen till varför man vill ha en korrekt 



 

             
 
  4 
   
   

 
 

topologi är att meshen inte ska skapa artefakter när det animeras eller renderas, om 
man då ska ha en karaktär i ett spel där den ständigt animeras är det således 
förhållandevis viktigt med en korrekt topologi. Det går att ändra topologin i flera 
olika program, bland annat i Maya, men då det arbetssätt som finns i Zbrush till 
synes är lättare kommer Zbrush att väljas som programm för detta moment[7]. En 
beprövad metod är att först måla ett rutnät på själva meshen för hur topologin ska 
se ut (går att göra i Zbrush) för att sedan bygga upp en ny mesh på den 
högupplösta. Det svåra med att göra en retopologi är att balansera mellan att ha 
tillräckligt lågupplöst mesh, för att göra karaktären så lätt som möjligt, och mellan 
att göra en högre upplösning för att få finare kanter och mer detaljer. Det finns 
även en konst att bygga topologin efter hur karaktärens muskelflöde ser ut vilket 
ska ge väldigt bra resultat. En detalj som är viktig är att försöka bygga low-poly 
modellen så att siluetten av karaktären blir så bra som möjligt ur de vinklar som 
kommer att vara vanligast förekommande baserat på de perspektiv som planeras 
vara vanligast förekommande i spelet där karaktären ska medverka. Detta då en 
normalmap inte förändrar geometrin som en displacementmap gör, vilket innebär 
att de kanter som definierar karaktären måste accentueras av meshen. Med tanke på 
att en klar/tydlig siluett tillhör bra karaktärsdesign[8] är detta en viktig detalj att 
tänka på när man skapar en low-poly mesh. 
 
 

2.3.3 UV mappning 
När retopo fasen är klar är det dags att UVmappa den nya meshen för att kunna 
tillverka texturer för meshen och för att kunna applicera normalmaps. Detta kan 
göras på flera olika sätt, man kan använda tredjeparts program, plugins eller Mayas 
Uveditor, dock kommer ett ”pelting program” som heter ”Headus UVLayout” att 
användasoch har fungerat bra för mig förut. Det kan dock hända att UV editorn i 
Maya måste användas för att skapa Uvmappning för vissa delar, men det återstår 
att se. För att kunna ha så tydliga detaljer på karaktären som möjligt kommer 
mapsen, diffuse-, normal-, specular-map, att vara så högupplösta som möjligt . 
Unreal Engine ska kunna hantera 1-2 maps i upplösningen 2048x2048 per karaktär, 
baserat på att det kan renderas upp till 20 karaktärer simultant utan 
prestandaförlust[2]. Då man har ett begränsat antal maps att tillgå betyder det att 
flera olika delar av modellen kommer att behöva dela platsen som finns att tillgå på 
en till två UV maps, vilket leder till att en prioritering av UV-utrymme ör 
nödvändig. Den del av karaktären som innehar störst yta på UVmapen kommer 
således att inneha högst upplösning och därmed tydligare detaljer, med andra ord 
bör det genomföras en approximation av var på modellen man vill ha högre 
upplösning och var det inte är lika viktigt. I produktionen av ”Gears of War” gav 
man de modeller som ansågs viktiga en hel UVmap enbart till  textureringen av 
huvudet[9]. På denna karaktär kommer det dock enbart att användas en UVmap, 
därmed kommer resolutionen på karaktärens texturer sammanlagt vara lägre än vad 
som är möjligt. Detta valdes på grund av att arbetssätten för en eller två UVmaps i 
stort sett är identiska. Ett vanligt sätt att ”spara på UVmap utrymme är att 
återanvända samma UV-utrymme för identiska saker[9]. Exempel där detta kan 
användas är ifall karaktärens höger- och vänsterhalva är identiska, kan man ange 
UVutrymmet för halva karaktären till både höger- och vänster sida. Detta innebär 
att textureringsutrymmet för karaktären kommer att halveras, vilket medför att 
upplösningen generellt sett kommer att bli högre för karaktären. Den självklara 
nackdelen med detta är dock att textur-upprepningen kan bli väldigt uppenbar och 
ge ett mindre varierat utseende, här krävs återigen en avvägning om hur mycket 
man kan använda denna metod för att det inte ska bli för uppenbart då man 
vanligen vill ha ett varierat utseende på sin karaktär för att öka dennes trovärdighet, 
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det är mindre trovärdigt att en biologisk/organisk varelses höger- och vänstersida är 
identiska.    
 

2.3.4 Normalmap generering. 
Normal maps är som en mer avancerad form av bump map som använder 3 
kanaler, rött, grönt och blått för att representera X, Y och Z koordinaterna för en 
normal beräknad i ”tangent space”[22]. Att skapa en normal map görs genom att 
låta ett program, som kan detta, analysera ytan på en mesh varpå den sedan skapar 
en textur för objektets UV där höjdvariationer i ytan är utmålade[17]. Man kan 
sedan använda denna normal map för ett annat objekt för att simulera detaljer som 
egentligen inte finns i på det nya objektets yta. I regel förs detaljrikedomen från en 
mesh med hög upplösning över till en mesh med lägre upplösning och för att 
normalmap-exporteringen ska bli lyckad är det viktigt att den lågupplösta  meshen 
stämmer överens så bra som möjligt med den yta som normal mapen är beräknad 
utifrån, ju mer lika de där desto bättre kommer resultatet att bli. Det gäller därför 
att i retopo-stadiet göra den nya lågpolymeshen så lik högpolymeshen som möjligt. 
 

 
Figur 1: Normal map genererad för ett ansikte, man ser tydligt de tre olika kanalerna rött, 

grönt och blått kommandes från olika riktningar. 

 

2.3.5 Riggning 
För att ge rörelser till karaktären krävs det att den har ett skelett som möjliggör 
animationer och det är detta som riggningsstadiet är till för. Riggningen genomförs 
i Autodesk Maya, 3D Studio Max eller XSI där det finns stöd för att rigga 
karaktärer och dessa kan vara ett naturligt val då man också använder dessa 
program till andra steg i produktionen (exempelvis Basemesh Modeling). Det finns 
många sätt att rigga en karaktär men för att det ska gå att importera till 
UnrealEditor måste hela karaktären bestå av en hel hierarki av joints[20]. Principen 
bakom enkel riggning är lätt att förstå, det handlar om att bygga ett skelett för att 
karaktären som man arbetar med ska kunna röra sig på ett önskvärt sätt. Vilket i 
princip handlar om att lägga en joint där karaktären ska kunna böja på sig, väldigt 
förenklat, men man kan utveckla många olika tekniker för att bygga ett så bra 
skelett som möjligt. Mycket handlar om att ha erfarenhet om vilka problem som 
kan uppstå om man bygger sin hierarki på ett visst sätt för en sorts karaktär och hur 
man löser dem för att kunna animera karaktären så bra som möjligt. Det är viktigt 
att veta att det inte är själva meshen man sedan animerar, utan det är skelettet som 
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meshen är fäst till som kommer att röra på sig och vars rörelser sedan kommer 
exporteras, meshen följer alltså bara skelettets rörelser. Till riggning hör dock inte 
enbart uppgiften att skapa ett skelett, för att underlätta för animatörerna är det 
dessutom standard att man utvecklar så kallade ”animations kontroller” som 
underlättar för animatören att flytta rätt delar så snabbt och effektivt som möjligt. 
Dessa kontroller fungerar så att man skapar objekt som får representera en viss 
kroppsdel, till exempel en Nurbs Curve som är formad som en hand, och där man 
kan samla egenskaper hos den kroppsdel man vill kontrollera. Detta innebär att om 
man rör på denna hand liknande curve ska karaktärens hand röra sig likadant. Den 
kan som tidigare skrivet också inneha egenskaper, eller kontroll, som karaktärens 
hand kommer påverkas av, exempelvis kan man utveckla en kontroll för att handen 
ska greppa om man sätter den parameterns värde till ”1” och att handen ska vara 
helt avslappnad om man ger den värdet ”0”. Detta innebär att animatören helt eller 
till så stor del som möjligt kan animera denna karaktärs rörelser genom att 
uteslutande använda sig av dessa animations kontroller istället för att behöva 
markera och flytta runt skelettets joints. Detta medför att om riggen är välgjord går 
animeringsjobbet snabbare än vad annars vore fallet. 
 
 

2.3.6 Animation 
Att animera en spelkaraktär handlar om att analysera och animera alla rörelser som 
karaktären kommer att behöva utföra individuellt då de kommer exporteras till 
Unreal Editor individuellt[20]. En stor del av karaktärens trovärdighet och 
personlighet kommer att bestämmas av rörelserna som denne utför och således är 
det viktigt att animationerna är väl utförda och utvecklade utifrån karaktären. Om 
en spelkaraktär A till exempel har en väldigt stor kroppshydda är det mindre 
trovärdigt att A kan röra sig väldigt snabbt, även om A kan utföra samma rörelser 
som karaktär B som har en mycket mindre kropp kan, är det ändå en skillnad som 
måste tas i beaktning, likväl måste man ta hänsyn till ålder, kön, bakgrund etc. Då 
det är tidskrävande att animera lägger man extra fokus på att göra individuella 
rörelser för huvudkaraktärerna i spelet för att sedan återanvända så mycket 
animationer som möjligt för de som är mindre viktiga i spelet[21]. 
 
 
 

2.3.7 Texturering 
Det sista momentet där man modifierar karaktären i denna workflow är att göra 
texturer och applicera dessa på modellen. Troligtviskommer 2k texturer att 
användas för att få en så hög detaljnivå på texturen som möjligt samtidigt,vilket 
tillverkarna bakom Unreal Engine har konstaterat att denna motor ska kunna 
hantera 2k texturer på en medelbra dator år 2006[2]. Tillverkningen av dessa 
kommer ske med hjälp av Photoshop då jag är van vid att arbeta med detta 
program. Något som skulle vara intressant är om man skulle prova ”polypainting” 
som finns nytt i Photoshop CS4, men antagligen kommer jag att arbeta genom att 
måla texturen på en UV som exporterats till Photoshop. 
 
 

 2.4 Export to unrealEngine 

Då målet med denna spelkaraktärsprocess är att kunna använda den i ett spel som 
baseras på UnrealEngine 3.0 är det nödvändigt att veta hur processen för att ta i n 
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alla delarna till Editorn ser ut. Det som följer är en analys på de steg som krävs för 
att komplettera en spelkaraktär i UnrealEditor. 

2.4.1 Mesh Export to UnrealEditor 
För att det ska vara möjligt att föra över en 3D mesh från ett program till ett annat 
krävs det att båda programmen kan hantera samma filformat, te x ”wavefront OBJ” 
som användes i exporteringarna mellan Maya och Zbrush. Problemet som uppstår 
när man jobbar mot UnrealEditor är att den inte läser det något standardiserade 
filformatet OBJ utan istället använder ett filformat som heter ”Collada nextgen 
exporter”[10] (ger filsuffix: ”.dae” eller ”.xml”) vilket medför att man behöver ett 
plug in till Maya för att exportera i detta filformat då Maya inte ursprungligen har 
något alternativ som möjliggör exportering i detta format. Detta verkar dock bara 
fungera för så kallade ”Static Meshes” alltså objekt som inte animeras på något 
sätt. För att exportera ut skelett bundna mesher och deras animationer krävs istället 
att man använder ett plug-in vid namn ”ActorX”. Detta plug-in är utvecklat av 
UDN (Unreal Developer Network) och utvecklas till Autodesk Maya, Autodesk 3D 
Studio Max och Autodesk Softimage. Actor X exporterar skelett bundna mesher 
och deras animationer till de binära filformaten ”.psk” och ”.psa” som sedan kan 
importeras och behandlas av Unreal Editor, ActorX kan även exportera statiska 
mesher (static meshes) i form av ”.ase”. 
 

2.4.2 Texture 
Det finns ett antal olika texturer man kan använda när man arbetar i UnrealEngine 
3,0; samtliga är listade och förklarade i kommande avsnitt. Filformat för texturer 
som UnrealEditor stödjer är: 
 
 
.bmp 

o .pcx 
o .tga 
o .float 
o .psd 

 
För att kunna använda de olika texturerna måste man slå samman de texturer som 
hör ihop till ett ”Material” som i sin tur kan appliceras till det objekt som ska 
textureras. Detta görs genom att man först importerar in de olika texturerna till 
editorn, varpå man skapar ett tomt material och sedan enkelt drar rätt textur till rätt 
”tab” hos materialet. Varje textur som importeras får ett standard värde för sin 
”Level of Detail”, vilket innebär att motorn kommer visa texturerna i olika 
upplösning för ett visst objekt beroende på hur långt ifrån objektet betraktaren står., 
ju längre bort betraktaren står desto lägre upplösning kommer texturerna att visas 
med för att effektivt minska användandet av systemresurser. Det är viktigt att veta 
vad man kan använda för sorters texturer för att kunna planera hur man ska 
texturera karaktären vilket är anledningen till den förhållandevis noggranna 
förklaringen av de olika texturerings alternativen. 
 
 
 

2.4.3 Diffuse 
 Diffuse är den texture map som är den mest grundläggande bland de olika mapsen 
man kan använda då det är den som anger själva färgerna hos det texturerade 
objektet. För att uppnå ett bra resultat med Diffuse map i kombination med normal- 
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och specularmap är det viktigt att inte inkludera någon ljusriktning som skapar 
high lights och skuggor, då dessa kan komma att interferera med det ljus som kan 
förekomma i spelet. Önskvärt är att använda ett så neutralt ljus som möjligt och 
enbart måla in så kallad ”Ambient occlusion”, dvs att man gör mörkar ner färgen i 
sprickor och trängre utrymmen där ljuset naturligt skulle ha svårt att nå[11]. 

2.4.4 Emissive 
 Är en texture map som anger materialets illuminans, vilket bestäms med hjälp av 
gråskalevärden som är utmålade över de UV koordinater som representerar de 
områden man vill ha självilluminerade på objektet. Detta är speciellt användbart 
om man ska simulera ljuskällor som faktiskt inte emitterar något faktiskt ljus, 
fördelen med detta är att man får utseendet av en ljuskälla men att man inte 
behöver använda någon större mängd beräkningskapacitet för att beräkna fallande 
ljus. 
 

2.4.5 Specular 

Anger hur glansig en yta ska vara och vilken färg dennes highlight ska inneha. 
Graden glansighet kommer att öka ju högre gråskalevärde en specifik pixel har; om 
en pixel är helt svart kommer den följdaktligen inte ha någon glans medan 
motsattsen gäller om den är ljus. Färgen på pixeln kommer att bestämma färgen på 
glansen. 
 
” A very saturated specular map will have a very different visual effect than a grey 
specular map. If you need a more "neutral" highlight on a surface, your specular 
map should use the inverse of the diffuse map's colour. Using the same colour on 
the specular as on the diffuse will result in a more saturated highlight when viewed 
in the game.  
You can use contrasts in specular to make a surface appear more visually 
interesting in the game - for example, this door has a very dark specular for the 
wood while the metal parts are much lighter, which will make the metal stand out 
more as a shinier surface when light hits it. This sort of contrast can help make 
surfaces in the game appear more realistic too. “[12] 
Det är väldigt vanligt att man använder specular maps i dagens spel, då det är 
väldigt lätt att förstärka ett specifikt materials övertygelse med spekularitet. 
  
 

2.4.6 Specular Power 
Hur glansen av en bestämd yta beter sig/ser ut beror i verkligheten till stor del på 
hur dess ytstruktur ser ut; om den är väldig slät kommer glansen att vara skarpare 
och klarare än om det är en mer ojämn yta. Exempelvis kan man jämföra den 
skarpa glansen hos en fin plastbit mot den mer diffusa glansen hosett vanligt 
pappersark. Denna egenskap kontrolleras av gråskalevärde som målas ut över 
UV:n.[13] 
 

2.4.7 Opacity 
 Detta är en map som används väldigt flitigt inom spelbranschen då man enkelt kan 
kontrollera och simulera runda kanter som skulle vara omöjligt i low-poly 
sammanhang. Opacity map bestämmer vad av objektet som är mappat som ska 
vara synligt och vad som ska vara dolt och detta målas med svart för total 
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genomskinlighet hos ytan, och vit för att ytan ska synas[14]. Då ytorna från början 
är synliga är det bara om man vill att en yta ska bli genomskinlig som man behöver 
använda sig av en sådan map. Denna map måste anges som en ”translucent” eller 
”additive” i ”BlendMode” 
 

2.4.8 Opacity mask  
Denna textur har snarlik funktion som Opacity map förutom att den inte kan 
hantera olika grånyanser, det är bara svart/vitt som kan användas med denna. Och 
den kan bara användas om man har satt ”BlendMode” på texturen till: ”mask”[15]. 
 

2.4.9 Distortion 
Distortion map kontrollerar hur mycket ljuset som passerar genom ett specifikt 
medium ska brytas. Väldigt användbart om man ska simulera glas av olika 
slag[16].  
 

2.4.10 Tranmission Mask 
Avgränsar effekten av ”Transmission Color”, som har som uppgift att simulera 
SSS. Då motorn från början antar att ingen ”Transmission” ska ske måste man 
måla ut var denne ska ta plats med en Transmission Mask. 
 

2.4.11 Transmission Color 
Används i kombination med ”Transmission Mask” för att simulera ”Sub Surface 
Scattering” och som namnet tyder anger man färgen för den subderminala färgen 
som ska synas igenom när ytan belyses[15]. 
 

2.4.12 Normal 
Normal map är kanske det som utmärker ”Next-gen” spelen mest då det först är 
dessa spel som använder sig av normal maps i väldigt hög utsträckning, Normal 
maps är en sorts ”Bump map” men istället för att bara använda en kanal för att 
beräkna normalerna, använder dessa istället 3 kanaler för att få ett bättre resultat för 
hur normalerna mappas[17]. Normal maps används för att simulera en högre nivå 
av detaljrikedom än vad som finns i form av geometri.  
 

2.4.13 Custom Lightning 
Denna kontroll möjliggör hantering av mer avancerade slag som angår ljus 
hantering för materialet[15]. 
 

2.4.14 Character Animation Export 
Den här uppsatsen kommer inte att ta upp hur man går till väga när man animerar i 
Maya då det inte är relevant och skulle ta upp alldeles för mycket tid. Däremot är 
det viktigt att veta hur man importerar och applicerar animationer för 
spelkaraktärer som har animerats i Maya för att få en fullt fungerande spelkaraktär. 
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4 Metod 

Metoden som används för att genomföra detta arbete kräver efterforskningar inom 
spelkaraktärsdesign och praktisk tillämpning av denna kunskap. För att få tag på 
informationen som krävs är Internet min främsta informationskälla då 
professionella artister ofta publicerar sina skapandeprocesser på forum och 
liknande. Andra källor kommer vara vetenskapliga artiklar som bland annat har 
presenterats på den prestigefyllda SIGGRAPH mässan och böcker inom ämnet. 
Med detta som grund kommer ett potentiellt workflow planeras och geomföras för 
att skapa en adekvat spelkaraktär. 

5 Genomförande 

 
Med hjälp av de efterforskningar och program (och dator), som är listade nedanför, 
att skapas en animerad spelkaraktär som med animation ska importeras till 
UnrealEditor 3.0. Processen kommer noggrant att dokumenteras steg för steg, men 
texten förutsätter vissa förkunskaper hos läsaren. De program och den mjukvara 
som används är listade nedan.  
 

o Mjukvara: Microsoft Windows XP Professional SP3 (X86), Autodesk 
Maya 2009, Pixologic Zbrush 3.1, Adobe Photoshop CS4, Xnormal 3.16.8, 
UnrealEditor for Unreal 3, Headus UVLayout. 
 

o Hårdvara: Intel Xeon E5345 @ 2,33 GHz, 3.0 GB DDR2 RAM, Nvidia 
8800GTX (Driver Version: 185.5), Wacom Inuos 3 A5 Wide. 
 

 5.1 Idé 

I utförandet följls den pipelinestruktur för spelkaraktärsskapande som är nämnd i 
föregående kapitel (kapitel två), vilket leder till att idéskapandeprocessen är det 
första steget till min spelkaraktär. För att få idéer att arbeta med gäller det att 
sammla inspiration, vad man finner inspirerande brukar variera från individ till 
individ. Just för detta projekt hittades inspiration från ”Silent Hill”, både filmen 
och spelen samt inspiration från scenariot som utspelar sig i ”Dominance War 
IV”[23]. Dominance War är en serie tävlingar för karaktärsartister där det utifrån 
ett givet krigsscenario skapa en karaktär med begränsningar som grovt stämmer 
överens med de begränsningar som gäller för dagens ”next-gen” spel. Det är även 
ett krav att alla som vill lämna ett bidrag måste skapa bidraget från det att tävlingen 
börjar och uppdatera en tråd på ett forum om hur utvecklingen från idé till färdig 
produkt ser ut, vilket medför att det är ett väldigt bra forum att inhämta inspiration. 
Även om tävlingsreglerna anger begränsningar för bidragen som möjliggör att 
bidragskaraktärerna används i UnrealEngine finns det inga krav på att karaktären 
måste importeras till denna motor för exempelvis renderingar av karaktären. Det 
fanns tre alternativa raser att välja mellan vilka i sin tur var uppdelade i tre 
subklasser vardera, resulterande i totalt 9 alternativa klassarlternativ. De 
fullständiga tävlingsreglerna[24] finns att läsa på ett forum som heter 
"Gameartisans.org", de delar av reglerna som är av större relevans för projektet 
kommer att tas med i denna text. 
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Dominance War IV Races: Demons 
 
Demons are a new race in the Dominance War universe. Unleashed by Machine’s 
dimensional tampering, Demons are the shadows from untold nightmares made 
real. Pure evil in nature, they only care for chaos, feeding and destruction. Demons 
cannot manipulate or wield magic, but they do possess a single fusion of power 
with one of the following elements: Fire/lava or Ice/cold or Death/Darkness. 
 
Abomination (includes undead)(klass) 
 
Abominations are disfigured creatures and undead who make up 96% of all 
creatures in demonic dimensions. Abominations do not possess a fusion with any 
element and during combat, they use weapons or their bare teeth and claws to 
slaughter their foes. 
 
Med detta i bakhuvudet går jag vidare till konceptfasen. 
 

5.2 Koncept 

Med riktlinjer och begränsningar för vad som ska skapas är det dags att prova fram 
olika idéer i form av konceptskisser. Jag har lärt mig att man ska försöka hålla 
sinnet öppet för att inte gå miste om idéer, men det är väldigt svårt i början. Jag 
tänker för mycket på en specifik design som jag har fantiserat ihop och tänker för 
mycket på karaktärsbeskrivningen, låser fast designen. Ju fler bilder jag får ihop 
desto bättre karaktärer känns det som att det blir. En viktig sak jag har fått lära mig 
när det gäller konceptritande är att man inte ska lägga ner för mycket tid på varje 
bild, den stora fördelen med detta är att man hinner skissa ner fler idéer på samma 
tid som ifall man skulle göra en ordentlig bild, och då det är just detta man vill 
uppnå med konceptbilderna är det fördelaktigt att jobba snabbt. Jag kommer att 
arbeta i Adobe Photoshop helt och hållet för att skapa mina konceptbilder då jag är 
förhållandevis van vid detta program och det är det program som används av fen 
majoritet produktionsföretag för att skapa konceptbilder.En vanlig teknik när man 
jobbar på detta sättet är att man till att börja med enbart arbetar i gråskalevärden, 
alltså ser till att kontrasterna i bilden blir korrekta. Det är generellt sett svårare att 
få till rätt ljusvärden om man börjar arbeta med färger då färgen i sig kan inneha 
egenskaper som gör att man inte får till rätt ljusvärden, exempel på distraherande 
egenskaper är mättnad och ”Hue” som kan framstå som ljusa/mörka beroende på 
vilka grannfärger som är närvarande. Då man enkelt att i efterhand ändra 
Saturation och Hue brukar man därför applicera dessa element i efterhand, förutsatt 
att man arbetar digitalt. Då jag har skapat fler bilder än vad som finns plats för här 
kommer jag endast att visa och skriva om de som är viktigast för denna process. 
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Figur 2: Den första bilden liknar en förhållandevis generisk” ängel-bödel” med ett 
tvåsidigt vapen beståendes av en mängd skäror som hänger i varje ände. Detta är dock inte 

en Deamon Abomination utan mer tänkt att vara en Deamon Prince (se bigfogade 
dokument 1).Jag känner dock inte att det är en karaktär jag kan utveckla på något sätt, så 

jag väljer att inte fortsätta med den. Tid spenderad ca. 10 min 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3: Andra bilden som skapas porträtterar en Deamon Lord som använder det stora 
utrymmet i bakhuvudet som en bälg för att andas ut stora mängder svavel och eld varje 
gång han andas. Han är så felproportionerad att han måste släpas fram på en kärra av 

miljontals undersåtar (framgår inte av bilden). Jag finner karaktärens historia intressant, 
men tycker inte om den så pass mycket att jag vill fortsätta med den. Tid spenderad ca. 20 

min. 
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Figur 4: Tredje karaktären som träder fram är en Deamon Abomination, det är en figur 

beståendes av en man som står i brygga, som har två ”personer” som växer fram ur buken 
och bröstet på honom. Det främsta vapnet är att den är skräckinjagande och ska 

demoralisera fiendetrupper denne möter. Jag tycker personligen om denna karaktär och 
funderar starkt på att fortsätta utveckla den. Trots att jag gillar denne kan jag nog 

överträffa den med något annat, det känns som att jag ”börjar få upp värmen” med denna. 
Jag väljer att ta en paus med denna och försöka mig på en ny karaktär. Tid ca 10 min. 
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Figur 5: Den fjärde viktiga karaktären är en Deamon Abomination som återigen består av 
fler olika karaktärer i en, en större ganska kraftigt byggd person och en mindre väldigt 
smal som växer ut ur solar plexus på den stora. Vapnet den använder är obehag, skräck 
och diverse smittande sjukdomar som den bär på Personligen tycker jag bäst om den här 

och känner att jag väljer denna framför de andra alternativen. Två primära anledningar till 
att jag väljer denna. 1: Den känns som en karaktäre som skulle kunna komma från mig. 2: 

De personer som jag har frågat har föredragit denna då den känns läskigare eller mer 
obehaglig än alternativen. Jag väljer att fortsätta utveckla denna karaktär. Tid ca. 40 min.  

 
Det märks att det är väldigt viktigt att fråga andra personer om deras tycke då det är 
lätt att bli blind för sin egen kreation. Det kan hjälpa en att inse saker om sin 
kreation som kan vara avgörande för om karaktären blir lyckad eller inte. Det gäller 
att vara så noggrann som möjligt i koncepten så att modelleringsarbete som följer 
är så underlättat som möjligt. Det blir lättare att modellera något där allt är 
färdigplanerat och klart.  Karaktären kommer inte att få för mycket utrustning och 
vapen utan tilldelas enbart två medaljonger som ska symbolisera att de båda hör 
ihop, då inspirationens resultat är en enkel karaktär. Ortografiska skisser bör 
utvecklas, som visar karaktären ur olika vinklar för att lättare modellera karaktären, 
men det finns för lite tid för detta och arbetet går vidare till  att grundmeshen 
skapas i Maya med enbart denna bild som referens. Det kan fungera då det enbart 
är en person som ska jobba med karaktären men om det skulle vara flera personer 
som skulle modellera karaktären efter den första personens skisser skulle det  
behövas ett flertal skisser som tydliggör karaktären utseende då de, till skillnad från 
karaktärens skapare, inte vet mer om karaktären än de ser på skisserna.  
 

5.3 Basemesh 

Det finns många exempel av folk som har gjort sin basemesh i Zbrush med hjälp av 
Z-spheres och där resultatet karaktärerna uppnår, redan i detta grundstadium, är 
imponerande som modelleras får redan i detta stadium. Meshen kommer att delas 
upp i två delar, ”den stora” och ”den lilla”.Eftersom att modellen genomarbetas 
med Zbrush är det bra om den delas upp i flera delar, då Zbrsuh meshupplösning är 
beroende av datorns processor och minne. Detta leder till att man kan få bättre 
detaljer över hela karaktären om man använder den maximala meshupplösningen 
på så många delar som möjligt istället för att fördela denna upplösning på meshen 
för hela karaktären. Att man gör detta innebär följaktligen att man kommer få 
”sömmar” där de olika delarna möter varandra då normalmapen inte genereras över 
dessa skarvar. För att undvika detta brukar man planera var dessa sömmar ska 
hamna genom att man ritar ut dessa delar över konceptskissen och sedan ser till så 
att dessa skarvar täcks naturligt. Med andra ord planerar man det så att man täcker 
över skarvarna med kläder, rustningsdelar eller andra täckande objekt, som det 
beskrivs av Kevin Lanning i boken ”Character Modeling 2”[9]. Då Karaktären inte 
styckas upp i mer än två delar finner är det inte ett nödvändigt steg, om meshen 
däremot egentligen bör delas upp i fler delar kan diskuteras. 
 

5.3.1 Zspheres 
När Zspheres används är det två saker som blir väldigt uppenbara, det första är att 
det går väldigt snabbt att få ihop en grundmesh man sedan kan arbeta med och det 
andra är att man inte har någon större kontroll över objektets topologi. Till att börja 
med läggs en grundsfär och arbetet fortskrider uppåt utifrån den för att skapa forma 
den grundläggande formen och posen som ”den lilla” ska ha, självklart utgår 
arbetet från konceptbilden. Man kan även använda sig av Zsphere magnets, som är 
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ett sorts objekt som påverkar meshen med influenser (som en magnet), men det är 
inget som kommer att användas. En viktig notis är att X-symmetri inte används när 
denna första delen av karaktären skulpteras vilket innebär att den inte kommer vara 
symetrisk på vänster och höger sida.Detta kommer ge allvarliga konsekvenser 
längre fram i arbetet som jag i detta steg inte räknade med. För att bygga meshen 
som  önskas adderas Zspheres på varandras ytor för att sedan dra ut dem från 
varandra, varpå det automatiskt skapas en dynamisk mesh mellan de båda sfärerna 
som anpassar sin längd och tjocklek beroende på hur de båda sfärerna förhåller sig 
till varandra. Att nå till det läge som bilden visar tog under 20 minuter, vilket är en 
förhållandevis bra tid för att skapa en grundmesh(jämfört med att skapa en 
ungefärligt jämbördig i Autodesk Maya). En teknik som fungerar bra är att först 
göra start- och slutpunkt och sedan fylla i rummet emellen, om en arm ska 
tillverkas så börjar skulpteringen med skuldran, varpå sedan armens slutpunk 
utmarkeras, för att till sist göra den sfär som markerar armbågen och definierar 
vinkeln mellan över- och underarm. 
 
 

 
Figur 6: ”Den lilla” påbörjad grundmesh i Zspheres i Pixologic Zbrush, ingen X-

symmetri är aktiverad. 

 
När layouten har uppnåt önskvärt resultat används ett verktyg i Zbrush som 
möjliggör att man förvandlar detta Zspherekomplex till en mesh, då använder sig 
programmet av sfärernas positioner för att räkna ut hur topologin för meshen ska se 
ut. Nedan är resultatet av denna transformation där man tydligt kan se hur 
topologin är skapad för att ändå ge ett förhållandevis bra resultat. 
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Figur 7 och 8: T.v. ”Den Lilla” mesh genererad från Zspherekomplex. T.H. tydliga 
meshartefakter. 

 
Som synes på bilden ovan till höger är det dock ingen perfekt metod, självklart kan 
man argumentera att det är mina ofärdigheter med detta arbetssätt som har orsakat 
dessa konstiga meshdeformationer, men faktum kvarstår fortfarande att man inte 
har någon större kontroll över topologin på meshen man skapar.  
 
 

5.3.2 Retopo 
Eftersom att kroppen för ”Den Store” är så pass deformerad direkt efter att ha 
omgjorts till en mesh kommer den att kräva ett retopo pass. Om man skulle försöka 
öka resolutionen på denna mesh och börja skulptera skulle man få med en massa 
artefakter som sedan skulle synas på normalmappen som ska genereras. Genom att 
exportera denna mesh från Zbrush i ”.Obj” (Wavefront) till ett program man kan 
arbeta med topologin som Maya. Väl inne i Maya rättas topologin till så gott det 
går. Det uppstår stora svårigheter med att få ihop meshen så att topologin blir bra, 
trotts att en del studier om hur man ska lägga edgeloops har genomförts, praktisk 
erfarenhet saknas och ”öga” för att kunna genomföra detta på ett optimalt sätt. Hur 
som helst gör korrigeras de felaktigheter som kvarstår från föregående steg så gott 
det går. Genom att ta bort faces och edges kan meshen manipuleras och  den 
topologi som önskas skapas, dock det en del kompromisser som måste göras och 
det är osäkert på hur alla edge loops ska ligga. Resultatet av denna process finns att 
beskåda på bilden här nedanför, även om topologin inte är bra för animering 
kommer den att duga för att generera en normal map, den har fortfarande lite 
artefakter runt handen, men i stort har jag tagit bort de flesta misstagen och lyckats 
behålla formen. Den nya meshen exporteras i .Obj format tillbaka till Zbrush för att 
skulpteras. 
 

 
Figur 9: Den retoppade grundmeshen för ”Big Guy” med relativt bra topologi. 

 

5.4 Sculpting 

Väl tillbaka i Zbrush importeras den nya meshen, förhandsgranskas efter ytterligare 
felaktigheter och visuell planering för hur skulpteringen ska genomföras. 
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Skulptering handlar om att flytta runt meshens ”active points” (räknas som vertex i 
Maya) och med tanke på att meshen i fråga inte består av påtagligt många active 
points blir det tydligt att man måste öka mängden av dessa för att skulpteringen ska 
bli lyckad, med andra ord: öka meshens upplösning. Denna subdivision genomförs 
i Zbrush där man i varje subdivisionssteg delar in varje quad(face) i fyra delar. Om 
man således har en grundmesh beståendes av en face, kommer man efter första, 
andra och tredje subdivisionssteget få en mesh med respektive 4, 16 och 64 faces, 
om denna face då var en quad och alltså beståendes av 4 active points skulle den i 
samma steg få 9, 25 och 81 active points som man kan arbeta med. För att uppnå 
ett optimalt resultat rekommenderar många artister att man arbetar så mycket man 
kan i så låga subdivisionsnivåer av ett flertal anledningar, bland annat att det är 
lättare att göra grova former när det inte finns så mycket geometri att skulptera och 
för att man på detta sätt undviker ett speciellt sorts ”uppblåst” utseende som annars 
kan inträda om man försöker skulptera de grova dragen direkt i en hög nivå. Detta 
tas i beräkning då meshen enbart ha rsubdiverats två gånger innan skulpteringen 
påbörjas, varför skulpteringen inte genomförs direkt eller efter en subdivering är 
för att den inte har tillräckligt med geometri för att skulptera något än. 
Skulpteringen börjar med att grovt forma skulpturen som önskas, för att sedan 
subdividera meshen igen och därefter addera så pass mycket detaljer det går, 
baserat på den aktuella subdivisionsnivån. Ju högre nivå man jobbar på desto tätare 
är geometrin och det tillåter finare detaljer vilket leder till att ett så högupplöst 
geometri som möjligt är önskvärd. Dock har både mjukvara och hårdvaran sina 
begränsningar, jag kunde maximalt komma upp till nivå sju med min mesh, vilken 
då bestod av ca. fem miljoner active points. Dock användes en lägre nivå då 
objektet blev för tungt att arbeta med, det kraschade exempelvis när under ett 
försök att generera normalmaps från denna skulptur (felmeddelande: Memmory 
could not be allocated, SubdividLinksQuick). Det blev även väldigt svårarbetad då 
det emellanåt kunde ta upp till ett par sekunder för förändringarna som gjordes att 
yttra sig på skulpturen. De verktyg som användes var i stort ”Standard Brush”, 
”ClayTubes”, ”Pinch” och ”Move” utan speciell alfa (alfa är en gråskalebild som 
talar om hur verktyget ska fungera, kan i princip användas som en stämpel) . En 
stor fettmängd skulpteras buken,  stora hängiga bröst, muskulösa ben, tunna armar, 
lång nacke och litet huvud skaps också. Ett par mindre designförändringar 
genomförs som inte är med på konceptbilderna, till exempel den något utmärglade 
bröstkorgen och nitarna som håller upp brösten och allt skin. Som tidigare 
dokumenterat hade ”Den Lilla” ingen symmetri, detta har medfört att den modellen 
är för svår att arbeta med för att det ska vara lönt, då skulpteringen måste 
genomföras två gånger, en gång på vardera sida. Detta medför att den inte längre 
kommer arbetas med, arbetet fortskrider enbart att med ”Big Guy”. Det färdiga 
resultatet från detta steg går att se i figur tio till 13 
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. 
Figur 10: Den färdiga skulpteringen med ett speciellt material. 

Som synes är den färdiga skulpteringen utvecklad jämfört med grundmeshen som 
fördes in i Zbrush för att skulpteras, dock har den fortfarande inte en topologi som 
är bra för att animeras. Detta leder till att ett till retopologi pass är nödvändigt, då 
karaktären också kommer landa i en upplösning som är inom ramarna för 
upplösning. 
 

5.4.1 Retoppo 
Retoppon genomförs detta genom att först planera topologin på karaktären genom 
att först rita ut min önskade topologi i Zbrush. Genom att aktivera ”colorize” och 
stänga av subtraktion och addition på verktyget kan man enkelt måla direkt på 
meshen med önskad färg. Här användes referenser för hur en del av topologin bör 
ser ut, men då referensbilder på överviktiga 3D modeller inte verkar finnas att tillgå 
är det svårt att applicera deras topologiska struktur till karaktären i fråga vilket har 
medfört en del improvisation. Viktigt att beakta är hur karaktären ska röra på sig 
och vilka delar som ska röra sig då man måste strukturera topologin annorlunda för 
rörliga delar. Rörliga delar är till exempel Munnen, armarna och benen. Då jag inte 
har läst om att man bör eller inte bör börja med någon speciell kroppsdel så tar jag 
och börjar med huvudet då jag tror att detta kommer att lägga grund till hur hög 
densitet resten av meshen kommer att ha då edges från huvudet kommer att 
fortsätta ner på kroppen. Meshen struktureras så att den ska innehålla så mycket 
quads som möjligt, men på grund av att upplösningen kan bli för hög på vissa 
ställen där flera edges sammanstrålar fann var det nödvändigt att skapa en del 
trehörningar och en del femhörningar.  Man ska undvika dessa  då de deformeras 
ojämnt men om man placerar dessa på ställen som inte ska röra sig ska det inte 
spela så stor roll. När planeringen är klar används Zbrush egna retoppoverktyg och 
de linjer som har ritats ut följs. På grund av att linjerna på en del ställen var dåligt 
planerade fick de frångås på en del ställen runt munnen och en del ställen rung 
magen. Det är viktigt att ofta se hur den retoppade meshen kommer att se ut om 
den projicerar detaljerna från den färdiga skulpturen på den nya topologin och ser 
till att det ser bra ut hela vägen och att den inte får några defekter. När hela 
topologiska strukturen är klar skapas ny mesh av den, den innehåller då samma 
antal subdivisionsnivåer som originalskulpturen, vilket innebär att alla detaljer från 
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skulpturen också är överförda till det nya objektet. Om den lägsta nivån väljs syns 
den topologi som just har skapats utan några försköningar. Då det nu är samma 
mesh som innehar topologin som har detaljerna ska det inte vara några problem 
med normalmappen. Den totala mängden ”tris” för modellen är 4274 och det 
färdiga resultatet går att beskåda i figur elva. 

 
Figur 11: Ny mesh med bra topologi. 

 
 

5.4.2 UVmappning 
För att texturerna ska hamna rätt, bli uppdelade och vara lätta att hantera  behöver 
man kontrollera UVmappningen. Det går att hantera UVmappning i Maya, men då 
detta är ett organiskt objekt är det troligt att det kommer vara lättare att göra 
UVmappningen i Headus UVLayout. Istället för att göra som i Maya  där man gör 
en projektion och sedan klistrar ihop och klipper UVdelarna tills de blir som man 
vill, laddar man in hela meshen och kan lägga sina sömmar direkt i 3D på 
modellen. Meshen delas upp i åtta delar; Huvud, armar(2), bål, ben(2) och 
fotsulor(2) och sömmarna gömmdes så gott det går genom att de läggs där de 
naturligt täcks, till exempel på underdelen av armarna eller på baksidan av benen. 
Sedan plattas de till och ”relaxas” för att föröka få dem så bra och jämnstora som 
möjligt. På grund av oerfarenhet i UVLayout fortskrider arbetet med Mayas 
UVeditor. Nu ska bitarna passas in och få så mycket utrymme som möjligt. 
Huvudet prioriteras då det är preferabelt med en hög detaljnivå i ansiktet och då 
man förmodligen kommer se mest av bålen är denna prioriterad som nummer två 
när det kommet till UVutrymme. Armar, ben och fotsulor får ta överblivet 
utrymme då jag inte anser att de är lika viktiga. När UVmappningen är klar är det 
dags att skapa texturer. Färdiga UVmappningen presenteras i figur tolv. 
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Figur 12: UVmappning för ”Big Guy”. 

 
 

5.4.3 Normalmap och AOmap  Kreation 
Det skulle kunna gå att använda Zbrush inbyggda funktion för att skapa en normal 
map, eller ett Zbrush plug-in som heter ”Z-Mapper” men då det även kommer att 
skapas en Ambient Occlussionmap såväl som en normal map, väljs istället 
användandet av ett program som heter Xnormal. Xnormal är ett gratisprogram som 
är utvecklat för att ta fram olika sorters texturer för 3D obejkt, normalmap och 
AOmap är exempel på texturer programmet kan skapa. Hög- och lågpolymeshen 
laddas in, normal och AOmap anges som önskade resultat, filnamn anges och sen 
startas programmet. När programmet är färdigt appliceras texturerna till 
lågpolymodellen i maya där det upptäcks att det har blivit artefakter i 
normalmappen från lågpolymodellens edges. Detta innebär att nya normal- och 
AOmaps behövs och tillbaka i Xnormal dubbelkollas alla inställningar. Ett nytt 
alternativ kryssas i; ”Average Normals”, vilket gör att normalerna får ett 
medelvärde som mjukar upp konturerna av kanterna. Texturerna blir bra om 
normalerna på modellen även smoothas ut i Maya. Normalmappen syns i figur 13 
och AO mappen syns i figur 14. 
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Figur 13: Normal Map för Big Guy. 

 

 
Figur 14: AmbientOcclusionmap för Big Guy. 

 
 

5.4.4 Diffusemap 
Diffuse mappen tillverkas genom att I Potoshop ta in AOmappen, göra ett nytt 
lager över grundlagret och detta fylls med en färg som ska fungera som hudfärg: 
RGB 226, 182, 143. Därefter anges det att det nya lagret ska vara i Multiply blend 
mode, detta medför att de två lagren multipliceras, det svarta från lagret under syns 
igenom lagret ovanför. Därefter används burn och dodge tool för att skapa 
naturliga skuggor och högdagrar.  Den färdiga Diffusemapen ses i figur 15. Sedan 
genomarbetas texturen och ytterliggare detaljer läggs till som indikerar 
inflamationer runt blåsorna och såren. 
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Figur 15: Diffusemap för Big Guy. 

 

5.4.5 Riggning 
Ett enkelt skelett skapas för karaktären i Maya varpå  IKhandles avnänds för armar 
och ben. Alla joints har unika namn då det annars kan uppstå konflikter om olika 
joints har samma namn. Ingen större tid kommer att läggas på att måla ut vikter för 
jointsen då det bara är själva principen att föra över animationen som ska 
dokumenteras. Om det skulle vara en riktig produktion skulle vikterna målas ut så 
att enbart den geometri som ska röra sig, rör sig när korresponderande joints rör 
sig.  
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5.4.6 Animation 
Animationen görs så enkel som möjligt och består enbart av att ”Big Guy” rör på 
benet fram och tillbaka över 24 frames och bildar en loop så att animationen kan 
genomföras flera gånger i rad efter varandra. Animeringen genomfördes i Maya. 
 
 

5.4.7 Animation- och SkeletalMeshexportering 
När Skelettmeshen och animationen exporteras kontrolleras att ActorX är laddat i 
maya, pluginet aktiveras genom att skriva axmain; i kodeditorn och exekverar 
kommandot. Därefter anges vilken mesh som ska exporteras och till vilken map 
den ska exporteras, sedan anges att frame 1-24 ska exporteras och att detta 
animationsklipp ska döpas till ”footmovement”. Animationen exporteras ut i .PSA 
och meshen i .PSK och de är båda redo att importeras till UnrealEditor.  
 

5.5 Importering till UnrealEditor 

När UnrealEditor öppnas automatiskt ”Generic Browser” som möjliggör skapandet 
av egna objekt i editorn. Härifrån väljs ”import” under ”File” och skelettmeshen 
importeras, skelettmeshen som i föregående steg exporterades från Maya och som 
ska animeras. När denne väl är inne i editorn dubbelklickas ikonen för meshen 
varpå "AnimSet Editor" öppnas. Här väljs sedan ”file” i det nya fönstret och  ”New 
AnimSet” väljs samt döps till ”Footanimation”.  Med denna nya Animset markerad 
väljs ”File” och ”Import ”PSA”, stället där animationsfilen ligger letas på och  den 
importeras. Den hamnar nu i det nya AnimSetet varpå ”Use this AnimSet” 
markeras och nu utförs en kontroll av att animationen utförs korrekt genom att 
animationen spelas upp och resultatet är identiskt med hur det såg ut i Maya där 
animationen skapades. 
Texturerna görs till ett material genom att man i ”Generic Browser” skapar ett nytt 
material och sedan importerar texturerna till editorn, i materialet väljer man 
”import TextureSample” och markerar den textur man vill använda för att till slut 
koppla texturerna till rätt nod i materialet. Detta kompletta material består nu av en 
normalmap och en diffuse map och appliceras till karaktären i ”AnimSet Editor”. 
 Både animationen och karaktären är alltså inne i UnrealEditor i detta skede, nu ska 
det göras till ett klipp som kan användas i spelet. Detta görs genom att man skapar 
ett vilkor för att animationen ska utspela sig med UnrealKismet. Vilkoret som 
används i detta experiment anger att animationen ska börja spelas när den aktuella 
nivån sätts igång. 
 
Det villkor som har angetts är att karaktären ska påbörja sin animationsloop när 
banan har laddats färdigt och startar genom en ”matinee” där animationen är 
kopplad till en ”anim Control Track”. Detta medför att när man sedan provspelar 
nivån så kommer karaktären från början att utföra denna animation så många 
gånger man har angett i matinee funktionen. 
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6 Resultat 

Det workflow som har använts här har resulterat i en spelkaraktär som faller inom 
ramverket av samtliga begärnsningar som Unreal Engine har. Karaktären består av 
en mesh på ca 4000 trianglar, en normalmap och en diffusemap samt ett enkelt 
skelett med Ikhandles. Detta innebär att karaktärsmeshen består av ett 
förhållandesvis lågt antal trianglar och således kan man använda flera instancer av 
denna karaktär på samma gång i spelmotorn, än vad som hade varit möjligt om 
denne hade bestått av ett högre antal trianglar.  Då rekomendationerna för 
karaktärers mesher i förhållande till spelmotorns prestanda är: 3000-12 000 
trianglar per karaktär och det innebär att man kan fylla en skärm med 5-20 
karaktärer simmultant, innebär detta att det bör vara möjligt att nästan använda 
maxantalet på 20 instancer av denna karaktär utan att förlora prestanda. Meshen är 
dock utförd så att inte alltför många hårda kanter har uppstått, det låga 
triangelantalet till trotts. Normalmapen möjliggör illusionen av en, i förhållande till 
vad meshen tillåter, hög detaljrikedom hos karaktären som inte skulle vara möjlig 
att uppnå utan den; den detaljrikedom vi är vana att se i dagens moderna spel som 
Epic Games’ ”Gears of War”.  Normalmappen möjliggör ett till synes detaljerat 
yttre utan att karaktären i fråga blir tung  att rendera (med dagens mått mätt) och 
möjligör således att även en karaktär med lågt triangelantal kan se bra ut. 
Diffusemapen har, liksom Normalmappen, en upplösning på 2040x2048 pixlar, 
vilket är godkännt av den aktuella spelmotorn och möjliggör återigen att karaktären 
får ett detaljrikt yttre. Hur väl detaljerna från Normal- och Diffusemapen återges på 
karaktären bestämms både av upplösningen med vilken dessa två texturer har 
skapats, men bestämms likväl även av hur väl man har optimerat UVrymden för 
objektet. Även om texturerna är skapade med en hög upplösning kommer resultatet 
bli lågupplöst och difust om den texturerade arean har fått en låg upplösning i 
UVrymden. Skelettet möjliggör att karaktären kan utföra enklare animationer, dock 
med felaktiga deformationer i meshen då vikterna (weigths) för ledernas influenser 
inte har målats ut.  Icke desto mindre är det fullt possibelt att skapa animationer 
som sedan exporteras för att användas i Unreal Engine (Editor). Ikhandtagen 
(Ikhandles) finns enbart på plats för att förenkla eventuella animationer av armar 
och ben, vilket är anledningen till att de enbart verkar på dessa kroppsdelar.  
 
Karaktären har sedan animerats med en rörelse som innebär att foten rör sig bakåt 
och sedan framåt för att kunna gå in i en loop. Då skelettets influenser inte är 
målade innebär detta att det inte enbart är foten och benet, utan även stora delar av 
magen och en del i solar plexus, som rör sig.  Rörelsen har exporterats i ”.PSA”-
format, sammtidigt som meshen med sitt skelett har exporterats i ”.PSK”-format, 
för bägge sedan importeras och successivt återförenas i Unreal Editor. Till detta 
adderas ett material som består av Diffuse- och Normalmapen, för att ge ett färdigt 
resultat av en karaktär som utför den givna animationen fullt texturerad och 
renderad i en modern ”Nextgen” spelmotor.  
.  
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Figur 16: Den färdiga modellen renderad neutralt i Maya, beståendes av enbart 4274 

Tris, vilket är långt under det maximalt tillåtna. Normalmapen är applicerad. 
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Figur 17: Här ses karaktären renderad med samma inställningar som i FIGUR 16, men utan 
normamap, för att illustrera hur mycket normalmappen gör för karaktärens detaljrikedom. 

 
 
 
 
 
 
 
  

7 Diskussion 

Det man kan göra för att vidareutveckla detta projekt är att jämföra olika tekniker 
för att genomföra momenten mot varandra. Jag har nämnt att det finns olika sätt för 
att bygga en grundmesh till exempel, och man skulle kunna genomföra ett test för 
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att se vilken som lämpar sig mest effektiv för detta arbete. Det skulle även vara 
intressant att se om det går lika bra eller bättre att UVmappa redan på grundmeshen 
istället för att UV mappa så sent, har det någon betydelse? Andra saker som skulle 
unna genomföras är att testa samma karaktär i olika spelmotorer, denna är ju 
anpassad för Unreal Engine 3, vad skulle det bli för resultat om man tog in den i en 
annan spelmotor? Det naturliga steget efter att detta är klart är ju att faktiskt 
använda karaktären i ett spel, göra en ordentlig rigg och ge honom rörelser som 
man sedan skulle kunna utnyttja i ett spel. Jag förstår naturligtvis att dessa moment 
i spelkaraktärsutveckling inte är regler som gäller för alla spelkaraktärer, utan 
snarare ett workflow som just denne person[5] har valt att arbeta med. Metoden 
som jag använde för att utföra mitt experiment behöver inte vara det optimala sättet 
att skapa en spelkaraktär, men det är ändå ett sätt som bevisligen fungerar. Det som 
känns som den största bristen i arbete och där det blev ineffektivt är vid den första 
retoppofasen som tog förhållandevis lång tid och kändes ganska onödig. Om jag 
hade haft mer kontroll över hur meshen såg ut när jag hade modellerat den med 
Zspheres så hade det passet inte behövts. Det var också ett dåligt beslut att 
konstruera ”Den Lilla” utan symmetri, då detta till slut ledde till att jag fick sluta 
utveckla den då det blev för ineffektivt att göra allting två gånger och försöka få 
det lika bra. Andra punkter som kan diskuteras i metoden är om det inte hade varit 
smidigare att skapa normalmappen i Zbrush istället för Xnormal, jag anser att det 
hade varit onödigt då kvaliteten på texturerna från de båda programmen är på en 
likbördig nivå och jag ändå hade fått använda Xnormal för att skapa en AOmap. 
Att genomföra UVmappningen i UVlayout kändes för mig optimalt i just detta 
projekt då det handlade om att UVmappa ett organiskt föremål där det är skönt att 
kunna lägga sömmarna precis som man vill. Förvisso är det möjligt att i Maya 
också skapa egna sömmar, men det är en mer tidsödande process och jag anser 
därmed att UVLayout passar sig bättre för just detta. Jag har inte så mycket 
vetenskapliga skrifter som källor, men anser att det inte behövdes för att besvara 
just dessa frågeställningar som jag jobbar med. Att då istället ha dokumenterad 
information från professionella spelkaraktärsskapare känns då mer passande då de 
faktiskt vet hur processen ser ut från start till slut, det är bevisligen ingen exakt 
vetenskap med hur man tar fram en spelkaraktär. Den forskning som har verkat 
relevant för mig har tagits i form av referens [22] där de går igenom just denna 
process med något annorlunda steg. Då arbetsprocessen är framtagen för att 
resultatet ska fungera väl med Unreal Engine har det inte kännts nödvändigt att 
prova att implementera resultatet i en annan spelmotor. Däremot finns det olika 
renderingsprogramm som simmulerar Unreal Engine-miljö, i vilka det skulle vara 
intressant att testa karaktären (exempelvis "Marmorset") 
 
 

8 Slutsatser 

Slutsatsen av detta experiment är att det är en förhållandevis komplex procedur 
med att skapa en spelkaraktär och det finns många olika sätt att göra detta på. Man 
kan ta denna forskning vidare genom att forska på hur man arbetar effektivt med 
osymetriska mesher och om, hur man kan kontrollera meshen som skapas av 
Zspheres. Man kan även titta djupare på hur man skapar trovärdiga texturer som 
ska hanteras av en spelmotor, hur man använder samtliga möjligheter för att skapa 
ett fungerande hudmaterial. 
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