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Abstrakt 
Inom 3D-grafik, visualiseringar, spel och VR finns ett behov av måttriktig 
modellering. Traditionellt så används CAD-program för att uppnå ett exakt eller 
precist resultat. Men då CAD-program inte utmatar polygonal geometri så fungerar 
det inte att använda resultatet direkt i tidigare nämnda kategorier. Denna studie 
ämnar att underlätta måttriktig polygonal modellering i Autodesk Maya genom ett 
tillägg i form av ett grafiskt användargränssnitt. Effektiviteten av detta mäts genom 
tidtagning på modellering av CAD-ritningar i polygoner hos en testgrupp både med 
och utan tillägget samt en kvalitetskontroll där resultatet jämförs med 
specifikationen. Medelresultatet av testgruppens användning av tillägget var en 
förbättring i tidsåtgång gentemot endast Maya. Geometrin hade även bättre 
måttriktighet. 
 

Nyckelord: GUI, User Interface, Design, Python, PySide, 
Computer-Human Interaction, Grafiska användargränssnitt, 

Autodesk Maya, precis 3D-modellering, måttriktig 3D-
modellering. 

  



             
 
   
   
   

 
 

 

Innehåll 
1. Introduktion ............................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund ......................................................................................................................... 1 
1.1.1 GUI ....................................................................................................................... 2 
1.1.2 Maya och GUIs ..................................................................................................... 2 
1.1.3 Arkitekturmodellering och produktvisualisering .................................................. 3 

1.2 Målet med projektet ......................................................................................................... 4 
1.3 Frågeställningar ............................................................................................................... 4 
1.4 Begränsningar .................................................................................................................. 4 

2. Teoretisk bakgrund ................................................................................................. 5 
2.1 Computer-Human Interaction - CHI ................................................................................ 5 

2.1.1 Mentala modeller .................................................................................................. 6 
2.1.2 Direkt återkoppling ............................................................................................... 6 

2.2 GUI .................................................................................................................................. 7 
2.2.1 Vad definierar ett effektivt GUI? .......................................................................... 7 
2.2.2 Vad definierar ett intuitivt GUI?........................................................................... 7 

2.3 Exakt 3D modellering ...................................................................................................... 7 

3. Metod ........................................................................................................................ 8 
3.1 Utveckling av tillägg i Maya ........................................................................................... 8 
3.2 Digital design av tillägget i Photoshop ............................................................................ 9 
3.3 Design av GUI i Qt Designer .......................................................................................... 9 

4. Genomförande .......................................................................................................... 9 
4.1 Verktyg som kan underlätta vid måttriktig 3D modellering .......................................... 10 
4.2 Funktioner i tillägget ..................................................................................................... 11 
4.3 Skiss av tillägget ............................................................................................................ 12 
4.4 Programmering av tillägget i Python ............................................................................. 13 
4.5 Test av tillägget ............................................................................................................. 14 

4.5.1 Övningsuppgifter ................................................................................................ 14 
4.5.2 Slutuppgift ........................................................................................................... 15 

4.6 Användarutvärdering ..................................................................................................... 16 

5. Resultat ................................................................................................................... 16 
5.1 Skisser och design av tillägget ....................................................................................... 16 
5.2 Tillägget i Maya ............................................................................................................ 20 
5.3 Deltagartestet av tillägget .............................................................................................. 21 
5.4 Användarutvärdering av tillägget .................................................................................. 24 

6. Diskussion ............................................................................................................... 28 
6.1 GUI-relaterat ................................................................................................................. 28 
6.2 Programmeringsrelaterat ............................................................................................... 28 
6.3 Utvärderingsanalys ........................................................................................................ 29 

7. Slutsater .................................................................................................................. 32 
7.1 Vidare forskning ............................................................................................................ 33 

Referenser ................................................................................................................... 34 

Bilagor: ....................................................................................................................... 36 
Bilaga 1:................................................................................................................................ 36 
Bilaga 2:................................................................................................................................ 37 
Bilaga 3:................................................................................................................................ 37 
Bilaga 4:................................................................................................................................ 37 

 



 

  1             
 

1. Introduktion 
Grunden för de flesta applikationer och program i dagens samhälle är det grafiska 
användargränssnitte som på engelska skrivs GUI (Graphical User Interface). Ett GUI 
skapar en bild och text-baserad kommunikationskanal mellan användare och dator. Ett 
intuitivt och effektivt GUI kan reducera produktionstiden vid arbete i viss mjukvara 
och därmed möjliggöra en högre effektivitet i arbetet. Detta görs genom att 
användaren med ett tydligare uttryckt GUI behöver mindre betänketid för att 
genomföra fler operationer. 

Autodesk är företaget som sedan 2005 äger och vidareutvecklar mjukvaran Maya, 
så för att skilja de två åt hänvisas programmet hädanefter endast som Maya. Maya är 
ett av de mest använda 3D-programmen på marknaden inom den digitala grafiska 
industrin och har sedan dess första versioner haft som delfokus att vara lättföränderligt 
i sitt GUI. Det har tillåtit användarna utveckla egna GUI applikationer och 
implementera dem i programmet. Det har samma möjligheter som de flesta andra 
existerande 3D-program men har inget större stöd för exakt modellering med liknelse 
vid CAD (Computer-Aided Design). Med exakta strukturer menas att måtten i den 
digitala modellen och dess skala stämmer överens med målbild och specifikationer. 
Att modellera exakt när man har en ritning på millimeterskala är mer komplicerat än 
nödvändigt i Maya. En teori är att det kan ha lämnats okorrigerat av Autodesk för att 
inte konkurrera med deras egna AutoCAD-produktlinje. Däremot är möjligheterna att 
göra realistiska eller stiliserade renderingar och visualiseringar betydligt starkare i 
Maya med existerande renderingsmotorer, animationssätt, instansering och 
kompositionssätt än traditionella CAD-program.  

Målet med detta projekt är att skapa en bro mellan användares kunskap i Maya och 
vad som krävs för att enklare kunna skapa exakta strukturer och korrekta mått. 
Projektet syftar till att lösa detta med hjälp av ett nytt GUI-tillägg i Maya. 

1.1 Bakgrund 

Ordet ’Maya’ är sanskrit för illusion och var det namn som 1998 gavs till ett ”nästa 
generationens” 3D-animationsprogram utvecklat av företagen Alias Research samt 
Wavefront Technologies. Både Alias och Wavefront slogs under tiden samman och 
köptes upp av SiliconGraphics men ägs i dagsläget av Autodesk. Under versionernas 
utveckling från 1.0 och framåt har Maya fått ett bredare fokus än i huvudsak 
animering av karaktärer. Uppdateringar på funktionerna inom polygonal geometri, 
NURBS (Non-Uniform Rational B-Spline), UV-mappning, material, rendering, 
ljussättning, dynamiska effekter, vätskor, partiklar, simuleringar med mera. 

Andra liknande program har allt ifrån modellering till rendering, 
partikelsimuleringar och vätskesimuleringar eller tekniska illustrationer som fokus. 
Allt beror på användningsområdet och vad som ska uppnås. Mayas utvecklare har 
aldrig haft som fokus att ge användare stor precision när det gäller modelleringen. 
Istället har modelleringen i Maya varit till stor del inriktad mot konceptmodellering 
och organisk modellering med fördel för bland annat karaktärsanimering och 
visualiseringar. Den samlade mängden stöd för de olika aspekterna av datorgrafik och 
dess tillämpningar inom reklam, film, och spel gör det till ett allsidigt program. 
Samtidigt är GUI-förändringar för personligt anpassade arbetssätt relativt enkla om 
man kan programmering inom något av de tre programmerings- eller skript-språken 
Maya nyttjar. 

På grund av det breda fokuset faller vissa innovativa lösningar inom de 
grundläggande funktionerna som polygonal modellering i skymundan när nya 
versioner utvecklas. Ett exempel är booleska operationer för att kombinera, skära ut 
eller skapa differens mellan två objekt. Booleska operationer är något som förenklar 
skapandet av strukturer där ihåligheter eller kombinationer av komplexa geometriska 
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former förekommer. Något som används främst inom ”Hard-surface modeling” - 
modellering av hårda ytor. I Maya  har Booleska operationer traditionellt sporadiskt 
visat fel-meddelanden eller ofta resulterat i buggar som försvinnande objekt sedan 
många versioner tillbaka och därmed inte fungerat korrekt. Detta har först uppdaterats 
i den näst senaste versionen av Maya (Maya 2014 Extension Release).  

Andra programutvecklare på marknaden letat efter förenklande och effektivare 
lösningar på liknande problem som underlättar genomförandet av sådana 
arbetsuppgifter. Exempelvis GroBoto som fokuserar endast på boolesk modellering 
eller 3D-programmet MODO som nyligen fått tillägget MeshFusion som utvecklades 
av GroBoto i ett samarbete med MODOs skapare.  

Problemet för användare av Maya är om en struktur eller produkt skall modelleras 
där mått, vinklar men även avstånd måste vara korrekta och exakta. Verktygen och 
arbetssättet som finns att tillgå underlättar inte arbetsprocessen. Maya har redan vad 
som krävs inom rendering, ljussättning, animation, material och proxymodeller för 
omgivningar. Men om produkten eller strukturen måste skapas i ett annat program för 
att upprätthålla korrekt mått så blir arbetssättet ineffektivt. Det kräver mer tid och 
kunskap. 

1.1.1 GUI 
Ett av de första operativsystemen eller styrsystemen som använde ett GUI var 
utvecklat av Xerox 1973. Därefter populariserades konceptet och användandet av 
GUIs med Apple’s dator ”Lisa” och senare Macintosh. Ytterligare en popularisering 
gav sig till känna när Microsoft släppte Windows 95 som efter ett år och 13 miljoner 
licenser sålda då hade blivit det mest framgångsrika operativsystemet som 
producerats. 

I dagens samhälle är ett GUI mer av en självklarhet än man kunde förutse vid 
konceptets uppkomst. Ett GUI skapar ett visuellt sätt att hantera information, då det är 
en synlig och påverkbar koppling mellan användaren och det digitala systemet. En av 
de tidigare definitionerna på vad ett GUI innehåller är WIMP – Window, Icon, Menu, 
Pointing device. Fönster, Ikoner, Menyer, Pekdon. [1] Det är detta som de flesta 
operativsystem och program har använt som riktlinjer sedan de definierades. 

Detta gäller inte vissa av dagens GUIs. Appar på mobiler eller läsplattor har till 
exempel inte alltid fönster, menyer eller ett pekdon. Istället kan vissa kontrolleras av 
fingertryckningar, lutning, kamera och ljud med mera. Till större delen används dock 
fortfarande ikoner och grafiska element som verktyg för att utföra kommandon och 
återge information. Man talar då oftast om dessa som post-WIMP gränssnitt. [2] 
Numera finns det även tabbar, nod-baserade gränssnitt, rullistor, radioknappar eller 
ändamålsenligt skräddarsydda grafiska komponenter att förfoga över. 

Maya tillhör mestadels WIMP-kategorin då det har ett eller flera fönster som kan 
överlappa, ikoner, menyer och även ett pekdon för att styra applikationen. Det finns 
möjlighet att ”riva” loss vissa delar av gränssnittet i Maya för att flytta runt dessa och 
därmed placera dom i ett mer personligt anpassat område. Ikoner och ”tooltips” går att 
byta ut för kommandon och procedurer som ligger i de olika ”hyllorna” för att 
skräddarsy utseendet och beskrivningar efter eget tycke. [3] 

Att följa sitt arbete i realtid underlättar avsevärt intuiviteten och praktikaliteten vid 
just grafisk och geometrisk framställning som är målet för studiens ämne. Därför är 
det viktigt med ett framgångsrikt GUI. 

1.1.2 Maya och GUIs 
Redan tidigt under Mayas utveckling fanns det ett nära samarbete med Walt Disney 
Feature Animation som föreslog att GUIet skulle vara anpassningsbart för personliga 
arbetssätt. Möjligheten att anpassa GUIet följde med sedan dess och har varit en av 
Mayas starkare sidor. Under utvecklingsfasen i Mayas föregångare 
Alias|PowerAnimator var det ursprungliga skriptspråket Tcl men sedan Alias och 
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Wavefronts sammanslagning så valde de det interna skriptspråket Sophia från 
Wavefront som grund för MEL (Maya Embedded Language). 

MEL används än idag för att göra enklare tillägg och utföra vissa kommandon 
samt funktioner i Maya. Programmet har sedermera försetts med stöd för det allmänna 
och objektorienterade programmeringsspråket Python med basbibliotek och PyQt - ett 
ramverk för GUIs riktat till Python-applikationer. Med Mayas API (Application 
Programming Interface) finns även möjlighet att skriva egna tillägg i C++ som 
förkompileras och laddas in under start eller vid behov. Skillnaderna i svårighet och 
mobilitet mellan de olika språken är påtaglig och möjligheterna likaså. Kod från både 
MEL och Python går att skriva och exekvera direkt i Maya utan förkompilering. 
Utveckling av C++ tillägg kräver däremot rätt version av C++-kompilator riktat mot 
den version av Maya som används. C++ tillägg måste laddas som plugins för att kunna 
användas där Python har friheten att välja beroende på mål. Hastighetsskillnaden 
under exekvering mellan de tre språken är markant när det kommer till komplicerade 
och stora tillägg. MEL är långsammast, C++ snabbast och Python hamnar mellan de 
båda [4].  

Man kan nå djupare i programmets kärna och ändra dess funktioner med C++. 
Men det går att skapa fristående tillägg och göra stora förändringar även med Python. 
Med exempelvis ett nodbaserat GUI för att kontrollera partikeleffekter på ett 
översiktligt och lätthanterligt vis. [5] Stödet för Python har gjort kravet att lära sig 
MEL eller C++ och nyttja dem för att utveckla grafiska förändringar mindre aktuellt. 

 

 
Figur 1 Skärmdump som visar GUI-et från [2] 

 
Det finns många tillägg till Maya för olika syften och med olika typer av användning. 
Allt ifrån gratisvarianter som oftast löser rudimentära problem till kommersiell 
mjukvara för mer avancerade lösningar. 

1.1.3 Arkitekturmodellering och produktvisualisering 
Arkitekturmodellering och produktvisualisering är ett sätt att visa ett projekt eller en 
produkt innan den producerats. De kan också demonstrera en produkt när fysisk 
möjlighet att presentera ej är applicerbart. Exempelvis vid samhällsplanering och 
byggande. För att skapa intresse är ofta målet att produkten framställs tydligt, detta så 
att målgruppen kan göra en skälig bedömning. Om det är för en kund så är det oftast 
för att uppmuntra till en monetär eller resursmässig investering av något slag. Med 
hjälp av moderna program inom datorgrafik finns stora möjligheter till just 
framställning av grafiskt spännande och engagerande bilder eller animationer. Maya 
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har som tidigare diskuterat goda möjligheter för de flesta aspekter av grafisk 
framställning med undantaget exakta strukturer. Detta gör programmet till ett 
självklart val för många inom konceptstadiet. 

Millimeterskillnader syns till större delen inte på de längre digitala avstånd som 
arkitekturrenderingar mestadels görs på. Men när det kommer till detaljer, inpassning 
eller digital montering av geometriska delar är det viktigt att distans, vinklar och 
volym stämmer överrens. Annars resulterar det i att helheten inte blir korrekt. Vid 
produktvisualiseringar eller digitala demonstrationer kan det vara än viktigare om det 
är en storleksmässigt liten teknisk produkt som ska demonstreras och det inte ser 
korrekt ut jämfört med den fysiskt producerade modellen. 

Vid arkitekturmodellering för byggnationer eller produktskisser används nästan 
uteslutande någon form av CAD-program eller BIM (Building Information Modeling). 
Anledningen till detta är att CAD och BIM är de mest precisa modelleringssätten som 
finns för närvarande. Det går att ta ut ortagonala ritningar från manuellt valda 
genomskärningar med tydligt placerade mått, vinklar, diameter, radie och skala på 
komponenter. Allt för att smidigare kunna ta det vidare till fysisk produktion. Något 
som CAD-program traditionellt inte har varit starka inom däremot  rendering eller 
animeringsmöjligheter för visualisering av de färdiga modellerna. På senare år har det 
dock tillkommit bättre renderingsmotorer – som Vray, Thea och Maxwell bland andra 
- och en del animationsmöjligheter. De har dock inte samma breda potential som 
Maya när det kommer till övriga delar av grafisk produktion. 

Måttriktig modellering är även viktigt om visualiseringen sker inom Virtual 
Reality, spelmotorer eller holografisk display. 

1.2 Målet med projektet 

Det här projektets mål är att studera metoder inom GUI som kan användas för att 
förbättra möjligheterna vid modellering av exakta strukturer eller objekt i Maya. 
Något som går att bedöma kvalitativt med hjälp av digitala mätningar på avstånd 
mellan komponenter men även om det mäts på 3D-utskrifter i tillbörlig skala. Detta 
för att ge ytterligare verktyg till i huvudsak de som redan använder och kan hantera 
Maya men inte vill byta eller lära sig ett annat program för att modellera sagda 
strukturer eller objekt.  

Projektet innefattar förändring i Mayas GUI som syftar till att uppnå högre 
effektivitet under arbete och ett mer intuitivt arbetssätt mot tidigare nämnda mål. 
Ramverket och matematiken finns till större delen redan bakom kulisserna för att 
uppnå resultatet men GUIet för att hantera det effektivt har inte utvecklats av 
Autodesk.  

Resultatet som förväntas är ett litet och portabelt tillägg som går att använda av 
vana CAD-användare i Maya. Dock med störst fokus på Maya-användare som vill få 
ut mer ur programmet i målets riktning. 

1.3 Frågeställningar 

• Vad konstituerar ett effektivt och intuitivt arbetssätt vid måttriktig 3D 
modellering? 

• Vilka förbättringar kan göras i Mayas GUI med hänsyn till detta arbetssätt? 
• Vad leder dessa förbättringar till rent konkret vid arbete relaterat till exakt 3D 

modellering i Maya? 

1.4 Begränsningar 

Projektets slutliga tillägg kommer att vara ett begränsat GUI för vissa av de funktioner 
som krävs då möjlighet att utveckla ett komplett system inom den tillgängliga 
tidsramen inte finns. Samtidigt så är utvärderingsprocessen något som i vanliga fall 
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genomförs iterativt med flera versioner och förbättringar som följd [1]. Tidsbristen gör 
att cykeln bara hinner genomföras en gång och resultatet analyseras inför nästa 
iteration som sker utanför studiens ramar.  

Den inbyggda precisionen i Maya och det sätt geometrin byggs upp på i 
programmet  kan avgöra hur exakt det går att modellera. Detta då decimalprecisionen 
på punkters (vertices) position i rymd inte är lika hög i Maya som i CAD-program. 
Även metoden Maya hanterar geometri i kontrast till typiska CAD-program 
begränsade vissa möjligheter att förenkla arbetssättet. Därmed avgränsades projektet i 
den mån så att resultatet inte behöver arbeta runt Mayas system alltför mycket för att 
komma fram till en lösning.  

Begränsade kunskaper inom C++ innebär även att tillägget kommer att 
programmeras i Python vilket kan vara en faktor på hastigheten av vissa operationer 
som ingår om de kräver stora mängder data och beräkningar på kort tid. Detta avgör 
även vilka förändringar till grundverktygen som går att genomföra i Python. 

Även fysiska faktorer spelar in då en del användare kan ha mer än en skärm samt 
att vissa använder en högre upplösning och GUIet inte nödvändigtvis kan anpassas för 
alla. 

Inga större utsvävningar inom Mayas API för Python bedömds som 
tillämpningsbara inom tidsramen. Tillägget skall ej lämna oläsbara eller ohanterbara 
noder i en scen, detta för att lämna ett så portabelt resultat som möjligt vid arbete med 
måttriktig modellering så att en scen med måtten även kan öppnas av någon som inte 
har tillägget. 

Studien syftar till att lösa problemet med precision inom polygonal modellering 
vilket ej innefattar Maya NURBS. 

2. Teoretisk bakgrund 
Den teoretiska bakgrunden och övrig litteratur som använts har funnits via ACM-
Digital library, SIGCHI, Google Schoolar, Wikipedia, IEEE Xplore, 
Universitetsbibliotek och vanliga Google. En del av litteraturen har ej högt 
vetenskapligt värde men har tagits med på grund av relevans för högre förståelse och 
tydliggörande av vissa aspekter där det inte finns vetenskapliga artiklar. Informationen 
är då mer allmänt erkänd och forskning är svåra att hitta när det anses som en 
vedertagen praxis. 

2.1 Computer-Human Interaction - CHI 

Human-Computer Interaction (HCI) is about designing 
computer systems that support people so that they can carry 
out their activities productively and safely. HCI has a role in 
the design and development of all kinds of systems, ranging 
from those like air traffic control and nuclear processing, 

where safety is extremely important, to office systems, where 
productivity and job satisfaction are paramount, to computer 

games, which must excite and engage users. [6] 

Dator-människainteraktion (Computer-Human Interaktion, CHI  eller HCI) är ett brett 
område som innefattar social och organisationsbaserad psykologi, artificiell 
intelligens, ingenjörskap, design, socialvetenskap, filosofi, lingvistik, kognitiv 
psykologi, ergonomi och antropologi. Även om alla aspekter är viktiga att ta i 
beaktande vid design av interaktion mellan människa och dator så blir detta ämne i sin 
helhet är alldeles för stort för en fulländad genomgång med hänsyn till begränsningen 
av mängd text i denna studie. Nedan följer en nedkortad beskrivning av några av de 
delar som är mest relevanta för projektet. 
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GOMS – Goals, Operators, Methods, Selection rules. Översatt till: Mål, 
operatorer, metoder och valregler. GOMS är ett sätt uppskatta tiden det tar att uppnå 
ett specifikt mål genom att utföra en specifik uppgift. Där ingår målet som ska uppnås, 
vilka kognitiva och fysiska processer som genomförs, den exakta sekvensen av steg 
som krävs och alternativ till utförande av stegen beroende på vilka varianter det finns i 
kontext till uppgiften. [1] 

 
Kognitiv psykologi som är en huvuddel av CHI består där av karaktärisering av 

processerna: iakttagelseförmåga, uppmärksamhet, minne, lärande, tänkade och 
problemlösning i förhållande till förmåga och begränsningar. [1] 

 
Mental models. Mentala modeller är sättet vi bygger upp en mental bild för 

utförandet av en uppgift. Se även 2.1.1. [1] 
 
Feedback loop. Återkopplings-slinga. När man genomför en handling är det 

viktigt att användaren får återkoppling på att något sker annars skapas intrycket av att 
denne inte har kontroll över applikationen. Se även 2.1.2. [1] 

2.1.1 Mentala modeller 
Mentala modeller är en idé om användaren eller personens mentalt uppbyggda 
representation av hur världen man interagerar med fungerar [7].  

Ett exempel kan vara idén av hur en cykel fungerar. Först bör ändan sitta på sadeln 
för stabilitet, sedan placeras fötterna på tramporna och i circelrörelser flytta fötterna 
framåt för att således via friktion mellan däck och mark ta sig i samma riktning. 
Tramporna kan rotera åt motsatt håll för att bromsa, alternativt kan man greppa och 
trycka in bromsen för att bli stillastående eller sakta ned farten. En cykel designad på 
ett annat sätt där man trampar baklänges för att komma framåt och bromsen endast 
lösgör cykelns däck från stålramen ger inte tilltänkt resultat och har därför givit 
användaren en inkorrekt mental modell på grund av den mer standardiserade designen 
cyklar har, denna cykel kan därför anses vara dåligt designad.  

Hur mycket den mentala modellen av systemet eller funktionerna stämmer 
överrens med hur det verkligen fungerar avgör hur framgångsrikt användaren nyttjar 
systemet. 

Mentala modeller indelas oftast i två kategorier, strukturella och funktionella [6]. 
De strukturella är en idé av hur hela systemet fungerar baserat på tidigare lärdom och 
träning. Detta inkluderar ofta kunskap om ”vad som händer under huven” eller den 
interna mekaniken i systemet och kan därmed förenkla möjligheter att korrigera eller 
fixa något när det inte fungerar. Man har därmed en mental struktur för hur något 
fungerar. 

 Funktionella mental modeller är hur man använder ett system och kräver inte att 
man har kunskap om de bakomliggande algoritmerna eller mekanismerna som gör att 
det fungerar. De är procedurellt framtagna från erfarenhet eller kunskap av systemet 
eller liknande system. [6] 

Vid design och utformande av ett GUI är det viktigt att beakta den mentala 
modellen användaren har av process och algoritm för genomförandet av en idé. Därför 
utformas GUIet för att minska flaskhalsar eller mentala hinder i arbetsprocessen. 
Därmed rekommenderas det att man håller sig inom ramarna för det som är 
standardiserat inom området eller som i denna studie -mjukvaran som utvecklas. 
Samtidigt gäller det att ha ett öppet sinne för andra lösningar som kan vara bättre men 
inte applicerats på grund av att det finns en etablerad standard. [1]  

2.1.2 Direkt återkoppling 
För att användarna ska uppfatta att de är aktiva i systemet så är det viktigt att det sker 
någon form av direkt återkoppling för vad som åstadkommits när en handling 
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genomförs annars uppstår förvirring. [6] För att jämföra med en handling i 
verkligheten, att hamra på en spik men effekten kommer först flera sekunder senare. 
Finns det ingen återkoppling finns ej heller möjlighet att gå vidare, istället bryts den 
mentala modellen och arbetssättet känns ineffektivt. Återkoppling är även mycket 
viktigt för att användaren ska få korrekt information om vilka vägar som finns att ta 
från dåvarande steg [1].  

2.2 GUI 

2.2.1 Vad definierar ett effektivt GUI? 
I engelska termer så finns två snarlika uttryck som betyder rätt så olika saker, de är 
Effectiveness och Efficiency. Översättningen kan vara produktivitet och effektivitet 
eller resultat och verkningsgrad. Produktivitet är korrekt resultat efter utförande. 
Effektivitet eller verkningsgrad är till hur mycket resurser uttnyttjas under produktion. 
Man kan således ha en effektivitet som nyttjar alla resurser till fullo och ändå inte 
uppnå korrekt resultat som andra resurser skulle ge med lägre effektivitet. 

Förenklat så blir det att effektivitet är att göra saker på rätt sätt; medan 
produktivitet är att göra rätt saker. 

Ett mer effektivt GUI kan definieras som möjligheten att uppnå ett korrekt resultat 
på kortare tid än ett mindre effektivt GUI. Effektiviteten i ett GUI kan vara att 
använda GUIet på bästa möjliga sätt på kortast tid, därmed till högsta möjliga 
verkningsgrad av existerande verktyg.  

Om man nyttjar ett GUI med högsta verkningsgrad så garanteras inte att ett 
specifikt resultat uppnås snabbare än när ett annat GUI utnyttjas till lägre 
verkningsgrad om samma resultat uppstår. Det första GUIet räknas därmed som 
mindre effektivt än det senare. 

2.2.2 Vad definierar ett intuitivt GUI?  
Ett intuitivt GUI kan vara när användaren har större förståelse för vad de gör och inte 
behöver lika mycket betänketid för att genomföra operationer. Hur lång tid tar det att 
lära sig att arbeta med GUIet, vilka förkunskaper som krävs och hur ofta användaren 
behöver återgå till dokumentationen för att förstå funktionerna [6]. Detta avgörs 
beroende på hur bekant användaren är med liknande funktioner och man kan till större 
delen ersätta betydelsen ”intuitivt” med ”familjärt”. [8] För att något ska vara intuitivt 
måste det vara familjärt för användaren på något vis. Ett exempel på familjäritet kan 
vara penna-verktyget i Photoshop – ett bildbehandlingsprogram utvecklat av företaget 
Adobe - för att sedan skriva eller rita. De flesta som använder Photoshop vet vad en 
penna är och vad den gör utan att behöva göra djupa sökningar i den tillhörande 
dokumentationen för att förstå dess grundläggande koncept och funktion i programmet 
eller verkligheten. Detta kommer från att de har tidigare använt pennor i verkliga livet 
och kan förstå vad syftet med verktyget är som konsekvens av denna kunskap. 

Ett intuitivt GUI kan därför anses vara något som målgrupp eller tilltänkta 
användare förstår direkt eller väldigt fort tack vare likheter med tidigare erfarenheter 
och andra system. Tydlighet och användarvänlighet i form av textad samt grafisk 
representation för hur GUIet fungerar vid första anblick har stor betydelse för detta. 

Intuiviteten ökar även i takt med användning då vanan och den mentala modellen 
växer mer kongruent med resultatet av utförda handlingar genom GUIet [8]. 

2.3  Exakt 3D modellering 

En av anledningarna till att i digitalt format framställa strukturer eller objekt med 
exakta mått och vinklar är för att sedan ta det vidare till det fysiska planet genom 
exempelvis produktion i fabrik, 3D-utskrifter, CNC-fräsning eller byggnationer. 
Modelleringen följer i huvudsak någon form av ritning från antingen papper eller 



 

  8             
 

digitalt i CAD. Om måtten inte stämmer vid konstruktion eller produktion för att 
ritningen eller modellen inte är korrekt gällande mått, vinklar, avrundningar eller skala 
blir resultatet fel i den fysiska världen. Det ger effekten av kostsamma korrigeringar 
eller kasserade delar. Det finns även möjligheter att beräkna kostnad för material, 
vilka materialtyper som bör användas och ibland även tidsåtgång för framställning. 
Dessa går därmed att optimeras redan innan produktionen har påbörjats och kostnader 
kan skäras ned. 

Inom Virtual Reality eller holografiska visualiseringar är det också viktigt att mått 
stämmer för att inte ge en skev uppfattning gentemot en fysisk variant av det som 
representeras. 

3. Metod 
Metoden skedde experimentiellt med bas i referenslitteraturen för konstruktion samt 
design av tillägget. Flera varianter från de tidigaste stadierna togs fram så att det 
slutliga GUIet ska få rätt stil, utseende och funktioner. För att bestämma effektivitet 
och intuitivitet ska det göras utvärderingar med hjälp av ett formulär till deltagare i en 
kvalitativ studie för att analysera resultatet [1]. Motiveringen till en kvalitativ studie 
med få deltagare berodde på svårigheten att i tid hitta deltagare med möjlighet att testa 
tillägget under förutsättningarna att de talar svenska och engelska; har en dator som 
klarar att köra Maya utan förhinder; tillgång till Autodesk Maya; baskunskap om 
program och logik; tid att genomföra testen någon gång inom den utsatta tidsramen för 
utvärderingsperioden; möjlighet att svara på frågorna i formuläret; men även gör testet 
under kontrollerade former. Uppfylldes inte något av kriterierna så kunde personen 
inte delta i testet. 

Resultatet presenteras i form av grafer på  de kvantitativt beräknade delarna och 
som anonyma kommentarer gällande tankar och arbetssättens skillnader från 
deltagarna. 

Formuläret publicerades på Google Docs med hjälp av Forms för att efter 
inmatning av användare få möjlighet att ta del av grafer och övriga resultat på ett 
översiktligt och lättpresentabelt sätt. Dessa grafer användes sedan som en bas för 
motsvarande presentationer av data i dokumentet.  

3.1 Utveckling av tillägg i Maya 

Utvecklingen av tillägget som projektet syftar att skapa utvecklades i Python (version 
2.7.3) för Maya 2014 som vid skrivande stund är två versioner från den senaste 
versionen av Maya. Nuvarande Maya-version är 2016. Maya 2014 valdes på grund av 
stabilitet, inkluderade ramverk samt python-bibliotek och stöd. [9] 

Den IDE – Eng. Integrated Development Environment - som används är 
programmet PyCharm som har alla grundfunktioner för hanterbar programmering i en 
objektorienterad miljö. Utöver detta så kom studien att nyttja Qt. Qt är ett ”cross-
platform” ramverk för GUIs. Som bindning för Qt användes PySide istället för 
alternativet PyQt. Detta för att PySide är Python-bindningen skapad av Nokia - 
tidigare ägare och utvecklare av Qt toolkit – vilket är gratis att använda och det är 
kostnadsfritt att sälja utvecklade kommersiella produkter med. PyQt-bindningen som 
skapades av Riverbank Computing kräver monetär ersättning för licenser om det 
utvecklas mjukvara för kommersiellt bruk.. 

Sedan version 2014 av Maya medföljer PySide vid installation [9] och behöver 
således inte installeras av användare för att de tillägg som utnyttjar biblioteken ska 
fungera fullt ut. Detta förenklade distrubution av tillägget till deltagarna i studien. 

Färg och stilmässigt utvecklades tillägget på så sätt att det inte kringgick Mayas 
existerande GUI-stil alltför långt. Detta för att öka förståelse och igenkänning hos 
användarna [8]. 
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3.2 Digital design av tillägget i Photoshop 

De designer som överensstämde mest med kriterierna för ett effektivt och intuitivt 
GUI skannades och togs vidare till Photoshop  där det fick ett mer slipat utseende som 
efterliknades så noga som möjligt i senare skeden.  

Här gjordes även ikoner och färglayout för dessa som sparades för att användas i 
det färdiga tillägget. Fokus låg på att använda ett tydligt färgschema beroende på 
aktivitet, syfte och funktion. Med gröna färger för skapande av geometri, kurvor eller 
linjer. Blå för att mäta och hämta information som inte är direkt tillgänglig konstant 
och gult för att signalera förändring eller modifikation av existerande värden. Dessa 
färger var klara och starka för att lätt hitta det man letar efter. Anledningen till 
separata färger beroende på funktion hos ikonerna var att underlätta för användaren att 
kategorisera dessa enligt kreation, modifikation och information. Senare vid tilläggets 
färdigställande testades GUI’ets färger på en hemsida [10] för att avgöra om det fanns 
typer av färgblindhet som inte kunde se ikonerna tillräckligt tydligt och därmed 
försvåra arbete med tillägget. Se (Figur 10) i 4.2 för exemplet. Ikonerna gjordes i 
storleken 512x512 pixlar och sparades som .PNG-filer som tillät opacitet. Storleken 
var avsedd att kunna förändras i tillägget för att anpassas till olika upplösningar på 
skärmar så att de med högre upplösning kunde välja större ikoner och de med lägre 
upplösning kunde välja mindre ikoner. 

Positionen av de tre huvuddelarna i tillägget: Scene Management, Preset Numbers 
och Modeling Tools var tänkt att användas i ordningen så att man först ställde in 
scenen och rutnätet i Scene Management; sedan matade in förbestämda värden i Preset 
Numbers; och avslutade med Modeling Tools då det var dags att modellera. De tre 
delarna placerades därför i vertikalt led. Därmed skulle arbetssättet och strukturen på 
detta bli tydligare samt enklare att följa. 

3.3 Design av GUI i Qt Designer 

I Qt Designer byggdes formen på GUIet upp enligt skisserna och den digitala designen 
från Photoshop med hjälp av inkluderade widgets. Avstånd, knappar, rullister, menyer 
och tabbar fick sina platser, objektnamn och hierarkier för att kunna kopplas till koden 
som skrevs i steget efter. De fönster som hade designats fick sina namn och länkades 
till varandra på det sätt de specifierats. För ikonerna importerades bildfilerna som 
gjordes i Photoshop.  

I Qt Designer var det enkelt att flytta och designa om knappar och layouts utan att 
förstöra funktionaliteten. Så länge ett objekt behåller sitt namn och sin typ så kan 
koden använda det på samma sätt som tidigare. Det designades ungefär 15 stycken 
olika widgets och fönster som användes i tillägget; dessa bestod av bland annat 
huvudfönster, widgets i tabbar, popups, separata knapp-widgets och platshållare. 

4. Genomförande 
Målet med projektet var att användarna inte skulle behöva skapa strukturella mentala 
modeller utan snarare funktionella för att snabbare och lättare kunna använda tillägget. 

Vad projektet ämnar att uppnå är ett mer effektivt GUI för syftet måttriktig 
modellering. Alltså ett GUI som bidrar till högre produktion och därmed bättre 
resultat. Effektiviteten hos användaren kan tränas upp genom användning och tydliga 
instruktioner samt designutformning. Produktiviteten ökar genom klara arbetssätt och 
målspecifikation.  

Design av användargränssnittet kom att börja i skissfasen [1] där det sedan togs 
vidare till Photoshop. Här skapades ett låtsas-GUI för att utvärdera om den grafiska 
designen följde referenslitteraturens riktlinjer [1] [6] [11] och var syftat mot studiens 
frågor. När det stämde med vad referenslitteraturen påtalade följde utformning av 
GUIet i Qt Designer där utseende, knappar, alternativ, rullistor och vidare grafiska 
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detaljer placerades ut för att efterlikna det tidigare designade GUIet. Här planerades 
även klasser och objekt i koden som kom att krävas för att alla nödvändiga funktioner 
fanns med i tillägget. Vid extra krav på funktioner finns utbyggningsmöjligheter för 
ytterligare knappar, fönster eller tabbar till GUI’et. 

4.1 Verktyg som kan underlätta vid måttriktig 3D modellering 

Då vetenskapliga dokumentation på verktyg för att arbeta inom måttriktig 
konstruktion med fokus på arktitekturvisualisering inom 3D ej gick att finna så har 
vedertagna verktyg tagits fram baserat på industri-praxis genom en analys av 
existerande verktyg inom CAD. Analyserade program är AutoCAD, SolidWorks 
Professional, Rhino och Google Sketchup. Följande lista med verktyg är vad som 
valdes ut vilka underlättar användarens arbetssätt vid konstruktion av måttriktiga 
strukturer. 

 
• Drawing Aid 
Drawing aid avser ett verktyg som underlättar att rita linjer eller skapa objekt 
ortogonalt eller i riktning baserat på andra objekt, linjer eller vinklar. Även 
mittpunkter på sagda komponenter. 
 
• Layout / Orthogonal views 
Ortagonala vinklar är viktigt för att inte skapa en visuell förvridning av mått, 
därvid att inte ge den optiska illusionen av att objekt som ligger närmre i den 
digitala rymden är större än de som ligger djupare. 

 
• Working in the correct scene scale and drawing units 
För att arbeta i rätt mått och skala så måste det vara tydligt för användaren vad 
scenens skala och mått mäts i. 
 
• Numeric input 
Användaren bör kunna skriva in värden specifikt för punkter och linjer, både vad 
avser avstånd och vinklar. 
 
• Visual input of distance and angles 
En av dom absolut viktigaste delarna för att hålla strukturen måttriktig. Det bör gå 
att på ett enkelt sätt mäta avstånd samt vinklar för att få exakta siffror så att 
strukturer följer eventuella anvisningar. 
 
• Drawing circles, lines, arcs and rectangles 
Grundläggande geometriska former såsom linjer, cirklar, bågar och rektanglar är 
något som ofrånkomligen återfinns bland samtliga applikationer. 
 
• Extruding and profile extrusion 
Extrudera plan eller profiler för att förlänga former, skapa profilstänger eller 
bygga utstickningar. 
 
• Beveling 
Fasning av hörn eller kanter för avrundning. 
 
• Absolute coordinates / visual data representation / numeric modifying 
Absoluta koordinater i digital rymd för komponenter, visuellt återgiven och 
modifierbar med tangentbordets siffror 
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• Relative coordinates / visual data representation / numeric modifying 
Samma som ovan fast koordinater som är relativa till objekt, andra specifierade 
punker eller linjer. 
 
• Parametric modeling 
Modellering baserat på parametrar av de geometriska former en struktur består av. 
Gör att arbetssättet är icke-destruktivt och iterationer eller förändringar i senare 
skeden av designen blir betydligt lättare. 

4.2 Funktioner i tillägget 

Detta delkapitel syftar att svara på frågan vad som krävs för att lättare kunna 
genomföra en specifik uppgift riktad mot ett tydligt mål inom exakt modellering. 
Baserat på det som framkom i den teoretiska bakgrunden gällande vilka operationer 
och funktioner som krävdes för att modellera måttriktigt så motiverades följande att 
vara en del av tillägget som utvecklas. 

 
• Mäta avstånd 

Mellan godtyckliga komponenter 
. 
• Mäta vinklar 

Mellan edges. 
 
• World-space position på vertices 

Funktion som tar reda på den exakta positionen på en vertex eller flera i 
förhållande till origo. 

 
• Object-space position på vertices 

Funktion som tar reda på den exakta positionen på en vertex eller flera i 
förhållande till objektets position. 

 
• Pivot-point-relative position på komponenter 

Funktion som tar reda på den exakta positionen på valda komponenter i 
förhållande till en bestämd pivot-point. 

 
• Radius för fasning 

Existerande lösning är procentuell från 0 till 1 med avståndet till nästliggande 
”edges” som mätsticka. 

 
• HUD-display / alt visning i 3D-scen av avstånden samt vinklarna 

System för att visa informationen på ett överskådligt vis. Antingen i scenen 
eller direkt i HU (Heads-Up-Display). 

 
• Byta aktivt ortagonalt plan  

För primitiv modellering och projicering gentemot ortagonella plan i 
perspektivisk kamera. 

 
• Byta mått i scen  

Både rutnätet – Grid - samt MU – Maya Units - och tydligt se nuvarande 
aktiva mått. 

 
• Numerisk inmatning  

På värden vid skapande av geometri som alternativ till ”ögonmått”. 
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• Profilextrusion 

Smartare arbetssätt för att göra profilextrusioner. 
 
• Drawing Aid 

Ett verktyg för att placera och modellera objekt mer interaktivt. 
 
• Preset Numbers 

Ett eget påkommet verktyg där användaren matar in värden som kommer 
användas under modellerings-processen. 

 
Hänsyn har tagits till svårighet att implementera verktygen i Maya där viss 

funktionalitet och effektivitet gått förlorad jämfört med referensapplikationerna. En av 
de smidigare och mer effektiva arbetssätten för att förändra existerande strukturer 
inom CAD är parametric modeling som delvis går att återskapa genom Mayas 
construction history.  

Men begränsningar finns då construction history i Maya inte helt är ett fullbordat 
icke-destruktivt sätt att arbeta med. Construction history tar mycket minne samt ökar 
risken för oönskade resultat när mängden historia ett objekt har ökar. Något som går 
att undvika med borttagning av construction history men då försvinner även 
möjligheten att gå tillbaka och göra ändringar för objektet och därmed effektiviteten 
för iterationer av designen i ett senare skede. 

Då Maya är ett program med syfte att framställa grafik blir det lämpligaste sättet 
för feedback en utmatning som är grafisk och textbaserat. Det grafiska ger ett direkt 
visuellt intryck och det textbaserade ger mer exakt information om vad som försiggår. 

Några av de detaljer som inte finns i Mayas interface är bland annat att mäta 
vinklar mellan ”edges” samt mäta avstånd mellan ”vertices”, ”edges” och ”meshes”. 
Det mest effektiva mediet att visa informationen vore i Mayas HUD – Eng. Head-Up-
Display – alternativt direkt i 3D-scenen samt en del i tilläggets GUI där värden kan 
ändras interaktivt. GUIet bör samla data om vad användaren gör vid hantering av 
verktygen och förmedla datan på relevanta platser i scenen samt GUIet. För att följa 
GOMS sista aspekt, valregler så bör användaren även få möjlighet att korrigera värden 
med en numeric input som poppar upp vid datat när den klickas på. Korrigerade 
värden appliceras interaktivt för att ge ett snabbare resultat och bättre återkoppling. 
 

4.3 Skiss av tillägget 

Flera skisser gjordes på papper för att snabbt få en design på tillägget och dess 
placering av funktioner enligt byggande av prototyper med skissande som verktyg [1]. 
Viktigast här var att skapa en idé för händelseförloppet vid knapp- eller musklick och 
vad som ska ske i programmet för att ge användaren effektiv och tydlig återkoppling 
med målet att deras mentala modeller överensstämmer med det som sker i programmet 
[7]. Liknelser för ikoners design och funktioners utförande undersöktes för att ge ett 
familjärt intryck [8]. Bland annat ett måttband för att mäta avstånd och ett vinkelmått 
för att läsa ut vinklar. Freeze Transformations fick en ny ikon med en Axis symbol 
och en snöflinga som delvis täcker den. 

I detta stadium gjordes skisser på de olika klasserna och kortare beskrivningar av 
dem. Algoritmer och action-feedback loops planerades i skissformat. Namngivning till 
objekt, funktioner, variabler samt dictionaries – en typ av basklass i Python.  

För att arbeta ut ett snabbare arbetssätt och smartare design så användes även de 
olika typerna av GOMS [6] som underlag för tidsåtgång. Antalet knapptryckningar 
minskades och information återgavs nära verktygen som aktiverades. Detta återfanns 
även i senare skeden. 



 

  13             
 

4.4 Programmering av tillägget i Python 

Klasser och funktioner testades när dom skapades och även när allt var klart för att 
säkra mot eventuella fel och krascher som kunde uppstå från grundläggande 
användning. 

Tilläggets sammanlagda mängd kod är runt 3300 rader python-kod fördelat i fyra 
separata filer med 22 klasser och runt 200 funktioner. Det innehåller för mycket för att 
förklaras utförligt här så därför kommer endast några få av dem att beskrivas. 

Mest tidskrävande att programmera var Måttfunktionerna och en sekundär 
funktion som tillät användaren att applicera ”Preset Numbers” på nästan vilket 
nummerfält som helst i hela Mayas GUI. Enda undantaget som hittades var Mayas 
Channel Box. 

Tillägget fick dockningsmöjligheter i Maya för att lättare integreras med 
arbetssätten. 

 
Färdiga bibliotek som användes i tillägget var: 
 
• Shiboken 
• Os 
• Sys 
• Math 
• Random 
• Functools 
• Pyside 
• Maya.OpenMayaUI 
• Maya.cmds 
• Maya.mel 

 
Förklaring på klasserna finns att läsa i (Bilaga 1:). Utöver dessa så fanns det några 
färdigskrivna klasser som användes för att hantera skillnaden I bindning mellan 
PySide och PyQt skrivna av Jason Parks [12]. Detta för att kunna ladda .ui filer 
designade i QtDesigner direkt i Maya 2014 då vanliga loadUi inte fungerade optimalt. 

 
Följande är programmerade specifikt för tillägget: 
 
• getLength(): en funktion i MUI_Functions.py 

För att lösa problemet med mått som var mer interaktiva användes particle-
emitters,  de skapar en geoConnector-nod med grupperingar av markerade 
komponenter. Detta verkade vara ett av dom enda sätten att binda en arbiträr 
punkt till ett objekt. Dessa emitters kopplades sedan ihop med en distance-
node för att beskriva avståndet direkt i scenen. Då komponenter med ett 
specifikt set punkter från geoConnector-noden modifierades så följde 
emitternoden med. Det gjorde att den utmätta distansen aktivt förändrades. 

 
 
• NUI.py 

Denna fil hanterade alla klasser och funktioner relaterade till Preset Numbers. 
Bland annat var inmatade värden sparades, hantering av drag-and-drop 
funktion för inläsning av värden, men även hur dessa värden hämtades och var 
de gick att applicera. Om användaren har satt ett kortkommando till 
funktionen som hanterar Preset Numbers extra-roll så går det även att använda 
de förinskrivna siffrorna från Preset Numbers i nästan hela Mayas egna 
interface där det förekommer flyttal. För att åstadkomma detta så letar den 
reda på vilken child-widget längst ner i hierarkin som användaren pekar på, 
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lämnar tillbaka den till skriptet och framkallar ett pop-up-fönster med talen 
som blivit inmatade. För att applicera talet så flyttas fokus tillfälligt mellan 
flyttalsraden och ett av Mayas fönster. Utan den automatiska 
fokusförflyttningen så skrivs talet bara in men återställs till föregående värde 
såvida inte raden markeras. Med förinskrivna värden så minskar risken för 
felskrivning och antalet knapptryckningar samt handförflyttningar till siffer-
raden eller numpad för användaren baserat på GOMS [1]. 

 
• Bevel, Round Bevel, Extrude och Offset: i MUI.py 

Dessa funktioner ser till att korrigera inmatade värden från användaren 
beroende på vad scenens mått är satt till. Detta sker genom en omvandling via 
ett dictionary i en annan funktion som returnerar värdet multiplicerat med cm / 
scenmåttet då dessa funktioner använder endast cm. 

 
Tillägget fick under programmeringsstadiet namnet Precise Modeling Kit som 
förkortas till PMK. 

 

4.5 Test av tillägget 

Elva personer valdes ut genom förfrågningar via digitala medier, mail och företag med 
fokus på individer som hade minst grundläggande till mer avancerade kunskaper inom 
polygonal modellering i Maya. En av testgrupperna bestod av tre personer. Dessa 
arbetade samtidigt på en dator där två av dom observerade och kommenterade vad den 
tredje skulle utföra. 

Det låga antalet deltagare bestämdes för att begränsa antalet osäkra variabler och 
säkerställa att genomförandet av Test A och Test B pågick under kontrollerade former. 
En kvantitativ studie hade inneburit ett större antal deltagare och därmed längre tid för 
insamling och bearbetning av data.  

Användarna fick förklarat vad testets syfte var, hur det skulle ske samt vad som 
krävdes för att genomföra. De fick en samlad .zip-fil med Hjälpdokumentet, 
Installationsdokumentet, tillägget samt en .zip med sju övningsuppgifter av varierande 
komplexitet och fyra slutuppgifter av olika svårighetsgrad. Målet var att mått i scenen 
skulle vara så exakta som möjligt och att arbeta så effektivt som möjligt. Efter 
genomgång av testet så fick användarna förfrågan om de ville börja med 
övningsuppgifter eller starta direkt med slutuppgiften. Endast en av deltagarna valde 
att gå direkt till slutuppgiften. 

Testen började med att ett samtal startades på Skype med deltagaren som satte 
igång skärmdelning. Därefter installerades tillägget på rätt sätt och testades så att det 
fungerade. Därefter kom frågan om övningsuppgifter och efter det slutuppgift. När 
slutuppgiftens tider hade antecknats så fick deltagarna länken till frågeformuläret och 
skärmdelning stängdes av. 

4.5.1 Övningsuppgifter 
Tio av deltagarna i studien började med att genomföra en eller två av 
övningsuppgifterna som följde med tillägget med både Mayas egna verktyg och 
tilläggets verktyg. Detta för att jämna ut den existerande kunskapen och vanan att 
utföra specifika instruktioner och operationer i Maya med fokus på problemområdet. 
Under övningsuppgifternas gång bidrogs det med klara instruktioner för vilka verktyg 
och operationer som rekommenderas att använda för att uppnå resultatet.  
Det eftersökta resultatet var en polygonal modell av en CAD-ritning på nybörjar-nivå 
som skulle modelleras så nära specifikationen som möjligt för att få en grundläggande 
erfarenhet av arbetssätten där sådan ej fanns. Dessa övningsuppgifter var CAD-
ritningar funna på olika ställen på Internet efter sökning av ”CAD drawing practice”. 
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Dessa bifogas inte i detta dokument då upphovsmännen var otydliga och svåra att 
finna. 

4.5.2 Slutuppgift 
Slutuppgiften började med att deltagarna fick välja en av de fyra CAD-ritningar som 
följde med tillägget. De kan graderas i svårighet i följande ordning: CAD_1, CAD_3, 
CAD_2, CAD_4. När de valt CAD-ritning fick de tid att göra eventuella inställningar i 
programmet om de inte redan hade gjort detta och även förfrågan om de var redo att 
börja. 

 

 
Figur 2: CAD-ritningar 

 (CAD_1.jpg), (CAD_2.jpg), (CAD_3.jpg) och (CAD_4.jpg) är 
alla från: Datorstödd konstruktion M0010T, LTU. Kurspärm. 

Som utfärdas av: Institutionen för teknikvetenskap och 
matematik vid Luleå tekniska universitet. De användes med 

tillåtelse av Peter Jeppsson på LTU. 

 
De elva deltagarna hade deladets in i två grupper där Grupp 1 genomförde - i ordning - 
Test A därefter Test B. Grupp 2 genomförde Test B sedan Test A. Detta för att 
säkerställa individuell skillnad i förbättring gentemot försämring mellan Mayas 
standard GUI och funktioner, kontra projektets tillägg. Varje individ hade möjlighet 

CAD_2.jpg 

CAD_3.jpg 

CAD_1.jpg 

CAD_4.jpg 
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att ställa frågor via Skype under testen om problem uppstod, deras skärmar delades 
och processen samt tidsåtgång för respektive test dokumenterades. 

Test A var att  modellera objektet enligt ritningen de valde endast med hjälp av 
”Vanilla” Maya, alltså Maya utan eventuella tredje-parts tillägg. 

Test B  är samma objekt och ritning men denna gång har de tillägget Precise 
Modeling Kit att tillgå. 

Då interaktivitet samt prestanda påverkades fanns ej möjlighet att mäta avståndet 
muspekaren förflyttats under testen samt antalet klick med musknapparna. Av samma 
anledning var ej knapptryckningar eller antalet aktiverade funktioner tillgängligt som 
mätbart resultat. 

Efter båda testen skickade sedan deltagarna sina arbetsfiler för utvärdering av 
kvalitet på resultatet från Test A samt Test B och sammanställning av detta för att se 
om det upprätthållhöll rätt nivå. 

4.6  Användarutvärdering 

Efter slutuppgift fick deltagarna svara på ett formulär (Bilaga 1: 
Utvärderingsformulär) med ett fåtal frågor lätt baserade på SUMI - Software Usability 
Measurement Inventory [13]. Där utvärderade de hur tillägget upplevdes jämfört med 
Vanilla Maya. Här ingick även frågor relaterat till erfarenhet med CAD och Maya för 
att utröna om deras tidigare vanor i arbetssätt och GUI hade positiv eller negativ 
inverkan på resultatet [1]; då detta är knutet till intuitivitet [8]. Om arbetssättet skiljde 
sig alltför mycket borde det rimligtvis ha givit en negativ påverkan på upplevelsen 
såväl som effektiviteten. 

 

5. Resultat 

5.1 Skisser och design av tillägget 

Här följer skisserna och den digitala designen av GUIet med tillhörande ikoner och 
action-script för händelseförloppen. Dessa skisser var det första steg som genomfördes 
i tilläggets produktionscykel. 

 
Figur 3 : Action-script för klick på en ikon. 
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När användaren klickar på en ikon så kommer en pop-up med värden från Preset 
Numbers upp som visas i skissen (Figur 3).Men detta tillåter även användaren att 
skriva in ett eget värde om det inte finns med. Det fanns även möjlighet att modifiera 
existerande värden genom att hålla in ALT för att tillfälligt invertera alla värden till 
motsvarande negativa tal eller CTRL för att halvera talen. Antalet steg för att 
modifiera ett objekt med en bestämd funktion blev då endast två klick med möjligtvis 
en modifier-key (CTRL eller ALT). Vilket minskar mängden instruktioner som 
behöver utföras för att uppnå samma resultat som i Maya kan kräva flera mustryck och 
knapptryckningar. 

 

 
Figur 4 : Skiss av Bevel och Extrude-ikoner 

 
I (Figur 4) syns tidiga ikon-skisser för fyra av funktionerna som användes. Den ikon 
som fick störst förändring jämfört med skissen var Extrude då den inte ansågs tydlig 
nog. 
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Figur 5 : Skiss av sekundärt interface 

 
Precise Modeling Kit hade från början ett helt annat utseende där användaren var 
tvungen att koppla tillägget till ett snabbkommando. När detta aktiverades så 
uppenbarades hela gränssnittet i Maya. Det bestod då av fyra delar där den övre var 
inställningar och aktivering av tillfälliga ritplan; höger, vänster och nere var 
separerade till Create, Measure och Modify (Figur 5). Efter experimenterande och test 
på annan dator visade det sig vara ohållbart för olika upplösningar och kunde ofta visa 
artefakter i Mayas användargränssnitt. Därför byttes formatet till ett dockningsbart 
fönster. I början fanns det möjlighet att ”dra loss” varje del av tillägget men på grund 
av hierarki-systemet i Qt och begränsad kunskap om detta fungerade inte 
dockningssystemet för dessa då. 

 

 
Figur 6 : Planering av ListKlassen som hanterar Preset 

Numbers 

 
Planering av klassen som var tänkt att hantera alla värden inmatade i Preset Numbers 
(Figur 6) krävde utförlig planering för att vara tillgänglig på rätt sätt och tillåta 
modifiering som sortering, borttagning och förändring av listindex. 
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Figur 7 : De slutliga Create-ikonerna 

 

 
Figur 8 : De slutliga Modify-ikonerna 

 

 
Figur 9 : De slutliga Measure-ikonerna 

 
Designen på ikonerna i (Figur 7), (Figur 8) och (Figur 9) använde både renderingar av 
geometri från Maya och sedan modifikation av grafiken i Photoshop. Där applicerades 
handritade edges, vertices, CV’s och lager-stilar. Vissa av ikonerna skissades och 
målades klart direkt i Photoshop. Några av dessa är Length-Measurement, Angle-
Measurement, Bevels och Profile Extrusion. 
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5.2  Tillägget i Maya 

Som visas i (Figur 10) ser man hur olika typer av färgblindhet uppfattar 
användargränssnittet i Precise Modeling Kit. I alla varianter är de olika områdena 
fortfarande tydligt separerade via färg eller nyans trots färgblindhetstyp. 
 

 
Figur 10: Precise Modeling Kit ikoner med de varianter olika 

typer av färgblinda ser. 

 
I (Figur 11) visas en skärmdump från Maya efter en kortare två-minuters session med 
ett modellerat 3D-objekt  enligt egna specifika mått som återanvändes. Dessa har även 
mätts för att visas i scenen direkt. Detta objekt skapades från en kub i måtten 1x1x1cm 
som på två ytor fick en Extrude 5cm åt varsitt håll. Ytterligare en Extrude på 3cm åt 
varje håll sedan en rund avfasning på 1cm i de fyra yttre hörnen. 

 

 
Figur 11: Skärmdump från Maya med PMK igång. 
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Efter experimenterande valdes även World-space position, Object-space position samt 
Pivot-point-relative position bort. Inte för deras komplexitet utan snarare för att ett 
smidigt och effektivt sätt att representera värden på även de krävde Mayas API. En 
enklare lösning hade troligtvis gett samma resultat som Mayas egna Relative-
transform med numerisk inmatning och bedömdes därmed som överflödig i 
sammanhanget. 

Tilläggets funktioner och beskrivningar av dessa finns att läsa i hjälpdokumentet 
under (Bilaga 4:). 

5.3 Deltagartestet av tillägget 

Då deltagarna började med slutuppgiften startades ett tidtagarur för att mäta tiden 
uppgiften tog att genomföra. När deltagarna upplevde att de var färdiga så stoppades 
tidtagaruret och tiden antecknades. Under uppgiften fanns det tillfällen då deltagarna 
ställde frågor gällande antingen arbetssätt eller mått som ej besvarades då det kunde 
påverka resultat och tid. Ibland uppstod allmänna frågor om Maya som bedömdes 
förenkla processen vid båda testen och dessa besvarades. När deltagare gjorde 
felaktiga inmatningar av värden påpekades detta ej.  

Maya kraschade för tre deltagare under slutuppgiften. En då denne använde ett 
animationsverktyg som inte ingick i tillägget. Den andra vid ett för hastigt klickande 
på pop-up-fönster relaterat till tillägget. För den tredje när det matades in ett komma 
istället för en punkt vid inmatning av ett decimaltal inuti ett Creation-window från 
tillägget. Då Maya inte accepterar komma som en del av ett decimaltal utan använder 
amerikanskt sätt att skriva decimaler så beror kraschen troligtvis på att tillägget 
hakade upp sig när det inte lyckades kommunicera med Maya. 

Sex deltagare valde (CAD_1.jpg) att modellera som slutuppgift, två valde 
(CAD_3.jpg) och en valde (CAD_2.jpg). Ingen av deltagarna valde den mest 
komplicerade ritningen (CAD_4.jpg).  

De flesta som valt CAD_1 hade ett liknande arbetssätt där Booleska operationer 
användes flitigt. Ett fåtal använde sig av Insert Edge Loop och Bridge (som inte är en 
del av tillägget) under både Test A och Test B. 

Många funktioner i tillägget användes inte för de som modellerade CAD_1 då 
strukturen till största del bestod av rätblock och funktioner som fasning eller avrundad 
fasning inte var applicerbara. Ungefär hälften av deltagarna använde mätverktygen i 
tillägget efter färdig modellering av Test B för att se så att mått stämde. Enstaka 
deltagare använde mätverktygen i tillägget nära slutet av modelleringen och märkte att 
vissa mått inte stämde överrens med ritningen, de kunde därmed korrigera måtten 
innan färdigställande. 
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Figur 12: Tidsåtgång för alla deltagare. 

I (Figur 12) syns ett diagram med en sammanställning av tiden som krävdes för att 
genomföra slutuppgiften för varje deltagare. Under tiderna står även vilken av 
grupperna de tillhörde genom namnet på vilken GUI de började uppgiften med. Test A 
är Maya och Test B är PMK (Precise Modeling Kit).  

Generellt så bör tiden ha minskat för andra genomförandet då arbetssättet 
solidifierats och frågetecken utretts av användaren själv. Undantag till regeln är tre av 
användarna från Grupp 2 som började med Precise Modeling Kit och när de sedan 
gjorde uppgiften i vanliga Maya försämrade sina tider. Detta berodde på att verktyg i 
Maya inte gav ett tillräckligt förutsägbart resultat, genomförde inte vad användaren 
förväntade sig men även att nämnda verktyg kunde vara svåra att finna i menyer eller 
på ”hyllorna”. Ingen av dessa tre hade valt CAD_1 att genomföra som slutuppgift. 

 

 
Figur 13: Tidsåtgång medelvärden. 

Medelvärdet på tidsåtgången för respektive Test A visade sig vara 12 minuter och 47 
sekunder och för Test B 9 minuter och 46 sekunder (Figur 13). Utan att räkna med de 
tre krascherna och förlorad tid på grund av detta. Resultatet är då en förbättring på 
nästan 3 minuter när deltagarna använde Precise Modeling Kit. Detta blir ungefär 
23,6% kortare arbetstid. Räknas krascherna som berodde på tillägget in så hamnar 
medelvärdet på 11 minuter och 24 sekunder. Vilket  resulterar i en förbättring på 1 
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minut och 23 sekunder eller 11,2%. Då adderades tiden som det dubbla för den som 
erfor kraschen i slutet av uppgiften (vilket var efter 11 minuter och 30 sekunder). Den 
andra deltagaren upplevde krasch efter 3 minuter och 15 sekunder så även detta 
adderades. Resultatet illustreras i (Figur 14). 

 

 
Figur 14: Tidsåtgång medelvärden med krascher. 

Resultatet är lite närmare medelvärdet från vanliga Mayas tidsåtgång. Som tidigare 
nämnt så minskar tiden generellt i andra testet när användaren redan genomfört det en 
gång. Redovisat i tidsåtgången för varje enskild deltagare så är antalet i Grupp 1 bara 
4 och antalet i Grupp 2 är 5 stycken. Därmed blir inte tiderna helt jämna då ytterligare 
en person skulle deltagit i Grupp 1 och troligtvis förskjutit tiderna ytterligare på 
samma sätt som nuvarande resultat visar. Alltså en förbättring av tiden under Test B 
med Precise Modeling Kit. Detta kan dock endast spekuleras. 

 

Tabell 1: Kvalitetstestet av inlämnade filer från 
användare 

Användare: Maya PMK 
1: Korrekt Korrekt 
2: Flera fel på upp till 0,054 cm 1st mått 0,00027cm fel 
3: 2 mått fel Korrekt 
4: Korrekt Korrekt 
5: Korrekt Korrekt 
6: Fel med 0,2 cm Fel med 0,07cm 
7: Ej korrekt Ej korrekt 
8: Korrekt Korrekt 
9: Två mått fel. Två mått fel. 

 
När alla användare gjort slutuppgiften och lämnat in de två filerna från Test A och 
Test B så kontrollerades måtten på objekten. Varje objekt mättes med Measure Length 
för att avgöra vilka mått som stämde och vilka som var inkorrekta. Resultatet 
presenteras i (Tabell 1) ovan. På de två scener där objekten hade fel i både Test A och 
Test B så hade felet mindre marginal när det gjordes i Precise Modeling Kit kontra 
Maya. En av deltagarna gjorde fel mått i Test A men korrekt i Test B. 
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5.4 Användarutvärdering av tillägget 

Här följer diagram utvunna från utvärderingen (Bilaga 2:) användarna fick fylla i efter 
slutuppgiften. Den gjordes med hjälp av Google Forms och resultatet sparades ner till 
en Excel-fil för att kunna grafiskt representera all data. När användarna fick länken till 
utvärderingen stängdes skärmdelning av men samtalet fortsatte för att kunna svara på 
frågor gällande utvärderingen. 

 

 
Figur 15 

Majoriteten av användarna ansåg att tillägget upplevdes effektivare än Maya utan 
tillägget (Figur 15) för syftet. Endast en av deltagarna upplevde att det var varken mer 
effektivt eller mindre effektivt än Maya. 

 

 
Figur 16 

Överlag så tyckte de flesta att layout och utseende bidrog till att det var lätt att se och 
hitta funktioner i användargränssnittet. Dock så lämnade den öppna frågan i (Tabell 2) 
i 5.3 tydligare svar och mer utförlig information om gränssnittet och vad som kan 
förbättras. 
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Figur 17 

 

 
Figur 18 

Här syntes en bred fördelning på användarnas erfarenhet att modellera i 3D. De med 
hög vana var dock inte nödvändigtvis de med lägst tid i testet. 
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Figur 19 

 

 
Figur 20 

Större delen av deltagarna var ovana CAD-användare och använde CAD-program 
endast någon gång per år eller aldrig. Detta begränsar vad som går att utläsa från 
resultatet om tillägget vore mer riktat till CAD-användare. 
 

 
Figur 21 
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Figur 22 

 
Alla användare upplevde att tillägget var både praktiskt och mer effektivt än Maya för 
att utföra testet enligt (Figur 21) och (Figur 22).  

 

 
Figur 23 

Trots att Maya kraschade för tre personer så var det ingen som svarade Ja på frågan i 
(Figur 23). En var på grund av Maya och animationsverktygen men de övriga två 
berodde mest största sannolikhet på tillägget. 

 

 
Figur 24 

Nästan hälften av deltagarna tittade inte ens på hjälpdokumentet som följde med 
tillägget (Figur 24). Detta kan ha varit på grund av tids-press då det tar ett tag att läsa 
igenom och förstå allt som ingår i tillägget. 
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Figur 25 

Då tooltips var mer tillgängliga eftersom användarna endast behövde peka på en ikon 
eller meny för att se vad den gjorde var det fler som nyttjade dessa än 
hjälpdokumentet. 

 

6. Diskussion 

6.1 GUI-relaterat 

En av deltagarna använde Maya 2016 på en Mac-dator under testet vilket visade sig 
fungera utan större problem. Alla Creation-fönster hade dock en tendens att hamna 
bakom Maya då det verkar fungera annorlunda med parent-widgets i Maya 2016 vilket 
kan vara värt att utreda och korrigera. I Maya 2015 fungerade tillägget likvärdigt med 
Maya 2014. 

Vissa förändringar i gränssnittet kan göras till nästa iteration av tillägget som 
baseras på återkopplingen i (Utvärderingsanalys 5.3). Däribland ikoner som var 
otydliga eller svårutlästa. Dessa ikoner nämdes av deltagarna under testen och 
antecknades. 

Även bilder i tooltips som visar hur vissa av verktygen fungerar skulle troligtvis 
underlätta. 

Ikonerna hade tänkt att få gråa varianter när de inte var tillgängliga för 
användaren, när funktioner eller operationer hade ett syfte som inte gick att utföra. 
Men för att aktivt filtrera och visa vilka ikoner som gick att använda behövdes det ett 
EventFilter i Maya som försämrade programmets responstid markant. Detta blev 
därför slopat. 

Då VR tekniken börjat röra sig hastigare framåt och mer produkter lanseras så 
finns det risk att Maya tappar kunder som väljer andra lösningar med tydligare 
arbetssätt inom måttriktig modellering. Min förhoppning är att Mayas utvecklare i 
framtida versioner löser återkopplings och interaktivitetsproblemen. Alternativt 
implementerar ett alternativ för att visa mått och övrig data under modellering. 

6.2 Programmeringsrelaterat 

Vissa av klasserna och funktionerna i tillägget skapade stundtals oåterkalleliga 
kraschar. De fick därför antingen tas bort eller skrivas om. Ett exempel är för 
användarutvärderingen så programmerades det en tidsräknande Widget med inbyggd 
funktion att räkna antalet knapptryck samt musklick för att användas i utvärderingen. 
För att räkna knapptryckningar och musklick i Maya applicerades ett eventFilter på 
huvudapplikationen som efter sorteringar kunde fasa ut varje tryck på en tangent och 
lagra dessa i en heltalsvariabel. Under egna tester med kombinationen av PMK och 
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detta blev Maya mycket instabilt och flerfaldigt långsammare, programmet kraschade 
frekvent och funktioner som i vanliga fall utfördes på ett ögonblick kunde istället ta 
sekunder. Detta går stick i stäv mot hur ett effektivt GUI uppför sig då återkoppling 
och reaktion inte gav sig till känna omedelbart [6]. Det fanns även möjlighet att 
installera eventFilter på varje enskild huvudinstans för att minska antalet variabler att 
sortera igenom men att göra det för alla widgets i Mayas interface bedömdes som 
alltför tidsödande och ett snabbare resulat kunde inte garanteras. Därför finns endast 
den tidsräknande funktionen kvar i den separata widgeten vid namn timeCounter. 

Drawing Aid visade sig kräva djupare användning av Mayas API och uteblev 
därmed från tillägget. Samma med bättre interaktivitet vid skapandet av geometri. 
Verktygen som redan fanns vid interaktivt skapande gick ej att modifiera så isåfall 
behövdes nya verktyg skapas. Detta kräver både kunskap inom OpenGL och Mayas 
API. 

Tillägget hade även en funktion som skapade ett nytt rit-plan som använde ett eller 
flera polygon faces som referens. Det läste ut normalriktningen och positionen för att 
sedan roteras och anpassas till den valda ytan. Tanken var att användare då hade 
möjlighet att med Interactive Creation aktivt i Mayas vanliga Create-verktyg rita ut 
nya objekt som skapades ortagonalt i riktning till den markerade ytan. På grund av hur 
dom verktygen är programmerade i Maya så fungerade det inte särskilt bra då 
rotationen på objekten blev förvriden. Rutnätet som genererades hade samma 
riktningar som ytans medel-normal åt z och x medan objekten som skapades hade en 
egen arbiträr riktning som inte alls följde varken rutnätets normal eller objektets 
normal. Det verkade snarare vara baserad på scenens dåvarande aktiva kamera och 
dess projicering av scenens riktningar med en skev matris som följd. 

Det finns problem med resultatet från Bevel och Round Bevel om man använder 
det på edges med vinklar som inte är 90°. Då man bestämmer radien för avfasningen 
så räknas den inte enligt ikonen i tillägget utan mäts till närliggande edge. Det fanns 
inte möjlighet att korrigera detta på ett enkelt sätt utan att använda Mayas API för att 
skriva en helt ny fasnings-funktion. 

6.3 Utvärderingsanalys 

Vissa av frågorna i utvärderingsformuläret var öppna frågor där deltagarna fritt kunde 
skriva vad som saknades, vad som kunde förbättras och eventuella övriga tankar. 
Dessa återkopplingar går att använda i nästa cykel [1] av tilläggets utveckling för att 
därefter upprepas. 

 

Tabell 2: Användarnas svar på frågan ”Övriga 
tankar om layout och utseende” 

Övriga tankar om layout och utseende. 
Vissa av färgerna på hjälptexterna var omöjliga att läsa på min mindre skärm tack 
vare svåra färgkombinationer på text och bakgrund. Annars över lag kändes det 
smidigt att använda. Skulle dock också vilja se att tabbarna i toolet var på rad 
istället för under varandra. 
Gillar hur det var uppbyggt! väldigt likt Mayas interface vilket jag gillar, det passar in 
helt enkelt. 
Önskar kunna lägga till egna ikoner för det scriptet saknar, exempelvis fill hole om 
man använder det ofta. 
Layout och utseende funkade bra. 
Layouten är simpel och krävs bara en kort stund (15-20 min) innan den känns 
naturlig.  
Ang. färger. Separata inställningar (färdigt färgschema) för färgblinda eller individer 
med annan synskada.  
Diskretare färger i standardutförandet önskas. 
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Storleken på typsnittet som används för grid-size får gärna skalas vid 
in/utzoomning.  
(Blir grötigt när man zoomar ut) 
färgerna kändes inte riktigt som att dom  tillhörde Maya, och var lite skrikiga, på ont 
och gott, syntes lätt men gjorde också lite ont i ögonen. Kan inte bestämma om jag 
tyckte om dem eller ej. 
Färgerna är lite väl starka men det var bra att kunna göra dom större och mindre.  
Det syns att mycket tid har spenderats med att designa layouten och allt är lätt att 
hitta. Vissa knappar kanske skulle kunna vara lite enklare i designen för att göra 
dom mer tydliga för nya användare. Dock lär sig användaren att känna igen 
knapparna efter de använts ett par gånger så det är inget som jag ser som ett 
problem. 
 
Jag tycker att indelning av de olika typerna av tools (Create, Modify och Measure) 
gjordes bra med hjälp av färgkodning. 

 
Baserat på svaren i Tabell 2 så verkar färgschemat ibland störa mer än hjälpa. 
Implementering av ett inställnings-fönster för färgschemat kan vara en lösning på 
detta. Då att användarna själva kan välja färger på ikonerna och bakgrundsfärgen på 
tooltips. Möjlighet att lägga in egna ikoner för funktioner som saknas i tillägget men 
finns i Maya borde fungera genom att skapa ett eget område som sparar de funktioner 
användarna vill ha tillgång till.  

Förändring av typsnittet på grid-size innebär dock en förändring i Mayas API med 
antingen en ny grid-funktion eller en override på den gamla som representerar 
siffrorna på eget vis. 

En förflyttning av flikarna från vertikal position till horisontell är enkel att göra 
men frångår idén att arbeta i steg. Dock så minskar det avståndet muspekaren 
förflyttas vid byte av flik och kan därmed förbättra effektiviteten. 

 

Tabell 3: Användarnas svar på frågan ”Vad 
saknades?” från utvärderingsformuläret. 

Vad saknades? 
ett lätt sätt att matcha in mot olika objekt där man inte hade några vertecies att låsa till. 

Kanske att värden sedan senaste "Creation" sparas?! 

En miniräknare kanske skulle vara kul att ha oavsett. 

För den uppgiften jag jobbade med var det ingenting uppenbart som saknades. 
 
När jag klickar på "Insert EdgeLoop" så får jag inga alternativ att kunna bestämma 
antalet edges (Multiple edge loops) som ska skapas. Sen även verktyg som "Duplicate 
Face" och "Delete Edge/Vertex". 
 
De sista har varit flitigt använda i många projekt. 
PMK, färgkodning i creation tools för att enklare åskådliggöra vilken axel som är kopplad 
till de olika dimensionerna (höjd, bredd, djup). 
"fill hole" funktion. 

inte bara kunna mäta och se längderna utan även kunna skriva in de längder man skulle 
vilja ha vald edge på i längd systemet (måttbandsfunktionen) 
Problem med ikoner i Maya2016, dom lade sig fritt i fönstret och hamnade ofta bakom 
programrutan. 
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Jag att tillägget fungerade väldigt bra. Nu hade jag inte använt tillägget någonting förut 
och hittade inte alltid rätt knapp direkt, men ändå gick det betydligt snabbare att bygga 
utifrån en ritning med hjälp av tillägget än vad det gjorde utan. 
 
Jag känner att jag måste använda tillägget lite mer innan jag kan hitta saker som jag 
saknar eller saker som går att förbättra. Just nu känner jag bara att det gjorde livet 
betydligt enklare för den som vill bygga efter exakta mått i Maya. 

 
Ett Drawing Aid skulle lösa problemet från första kommentaren i Tabell 3.  

Att värden från senaste ”Creation” skall sparas går att göra med en utarbetning av 
klassen Preset Numbers för att hantera tillfälliga värden och antalet som sparas. Dessa 
kan under arbetet hamna ovanför det pop-up-fönster som aktiveras när användaren 
klickar på någon av modelleringsfunktionerna. Det skulle separera senast inmatade 
värden från förinskrivna. 

Under testets gång var det inte sällan som användarna blev förvirrade av vilken 
axel som var vilken när de skapade rätblock. I Maya och PMK beskrivs dessa med 
Width, Height och Depth vid skapande. Som en av kommentarerna lyder så kan det 
vara en bra idé att färgkoda bakgrunden till texten på Bredd, Höjd och Djup i den axel 
de motsvarar; alltså röd (x-axeln som är röd), grön (y-axel) och blå (z-axel). Likaså för 
övriga Creation tools. 

 

Tabell 4: Användarnas svar på frågan ”Vad kan 
förbättras?” från utvärderingsformuläret. 

Vad kan förbättras? 
Att inte ha dom olika tabbarna där man väljer tools/ skriver in preset values under 
varandra utan bredvid. Blev mycket mus rörande fram o tillbaka stora sträckor för att 
ändra/lägga till värden nu. 
Inte mycket. Tycker det funkar bra. Jag skulle behöva använda det under lite längre tid 
för att kunna avgöra det. 
Kanske lägga till outliner i scriptet för att lätt välja delat för utskärning? 
Val att namnge skapade objekt direkt? 
Alternativet att kunna klicka på "Enter" när man skapar en kub utan att det skapas två 
stycket objekt. Eftersom man redan skriver in de olika dimensionerna så är det naturligt 
att trycka på "Enter" när man är klar.  
Att lägga till "fill hole" funktion. 

att längdmätningen blir exakt och bugfix för krashen. 

En knapp för att aktivera PMK:s egna kortkommandon om det finns några, så länge som 
den rutan är i-bockad så fungerar PMK kommandon och arbetssättet går att styra mer 
från tangentbordet. 
I nuläget vet jag inte vad som kan förbättras. Jag tror att jag behöver använda tillägget 
lite mer innan jag kan säga om något saknas. 

 
Gällande kommentaren om längdmätningen i Tabell 4 så är den så exakt som Maya 
kan återge för polygoner, dock så var funktionen som användes vid tillfället något som 
inte gav ett exakt resultat just då. En Boolesk Differens med ett objekt som var 
inkorrekt placerat. 

Att skapa kortkommandon för tillägget är en bra idé för de användare som vant sig 
vid arbetssättet. Det finns möjlighet att använda ett EventFilter som vid aktivering 
installeras i Maya och prioriterar knappar och funktioner från tillägget. Vid 
inaktivering så avinstalleras detta EventFilter. 
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Tabell 5: Användarnas svar på frågan ”Övriga 
tankar.” från utvärderingsformuläret. 

Övriga tankar. 
Kändes som att man var säkrare på att måtten blev korrekta med pluginet än i vanilla 
maya. Var inte helt hundra på att modellen blev helt skalenlig även fast jag försökte 
måtta upp så gott jag kunde och hålla mig till lätta värden i vanilla maya. 
PMK är ett intuitivt verktyg vid modellering av enkla geometriska objekt i Maya. Det 
möjliggör en högre precision vid modellering med exakta mått och dimensioner. 
 
Viss möjlighet till förbättring av verktyget finns och har angivits i utvärderingsformuläret. 
för fråga ett, tillägget må ha krashat, men det gör Maya lite då oc då också så det är 
svårt att jämföra på så kort varsel. 
Maya kraschade en gång under tiden jag använde tillägget men jag kan inte med 
säkerhet säga att det var tilläggets fel. 
 
Det kunde lika gärna ha hänt om jag modellerat på vanligt sätt. 

 
Intressant att observera från (Figur 19 s.26) är att deltagaren med lägst vana att 
använda Maya inte var en av de med högst tid i testen. Därmed verkade inte vanan att 
använda Maya spela in en alltför stor roll så länge tydliga instruktioner och ett bra 
arbetssätt kunde räknas ut. Detta gäller dock troligtvis bara för enklare uppgifter och 
kan inte garanteras för mer komplicerade sådana där mer kunskap erfordras. 

Krascherna i tillägget är något som bör utvärderas och undersökas för bättre 
stabilitet och felhantering då detta ökar effektiviteten i arbetet. 

I efterhand så hade frågorna gärna fått likna SUMI mer än de gjorde. Det hade 
sannolikt blivit mindre riktade resultat och bättre återkoppling hade kunnat läsas ut 
beroende på användarnas erfarenheter. Det hade även varit bra med fler deltagare som 
använder CAD-program mer regelbundet och oftare än de i testet. 

Den tidsram studien bestod av bedömdes ej som tillräcklig för korrekt utvärdering 
av insamlad data vid kvantitativ metod. [14] Därför valdes en kvalitativ grund istället. 
Problematiken i kvantitativ metod kan exempelvis vara: ett massutskick till ett större 
antal deltagare med Test A och Test B att genomföra; tillägget bifogat och därefter 
anonym rapportering till formuläret. Vissa sitter längre eller kortare tid än fastslaget 
och experimenterar med lösningssätt på okontrollerade sätt. Därmed påverkas 
mängden erfarenhet och vissa av deltagarna bygger starkare mentala modeller av hur 
processen genomförs medan andra inte uppnår den mängd erfarenhet som specifieras 
för att studien skall bli utförd på samma grunder för samtliga deltagare. Finns även 
risk att dessa användare inte alls följer instruktioner och nyttjar tredje-parts tillägg som 
inte ingår i studien. 

7. Slutsater 
Slutligen kommer jag att besvara mina frågeställningar här. 

• Vad konstituerar ett effektivt och intuitivt arbetssätt vid måttriktig 3D 
modellering? 

• Vilka förbättringar kan göras i Mayas GUI med hänsyn till detta arbetssätt? 
• Vad leder dessa förbättringar till rent konkret vid arbete relaterat till exakt 3D 

modellering i Maya? 
Vid måttriktig modellering i 3D är det otroligt viktigt att få återkoppling på vad som 
händer med komponenter geometriskt. Det måste vara tydligt vilka mått man arbetar i 
och med. Verktygen ska ej kräva hög kunskapsnivå för att användas och gärna likna 
familjära eller verkliga sätt att hantera objekt på. Dessa ska vara lätta att hitta och 
gärna ha tydliga tooltips. Numeriska värden bör finnas tydligt synliga och lätta att 
förändra. Likaså för avstånd, radie, vinklar och andra mått mellan komponenter. 
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Gränssnittet blir enklare att hantera och förstå om det är avskalat med automatisk 
återkoppling och passande ikoner för verktygen. 

Mayas GUI behöver ytterligare förbättringar till grundläggande funktioner som 
förflyttningar, rotationer, interaktivt skapande av geometri samt interaktivt 
modifierande av geometri. Dessa bör tydligt återge mått, vinklar, längd, area och även 
tillåta ett lätthanterligt sätt att mata in numeriska värden under tiden detta sker för att 
ge ett mer exakt resultat. Nya och mer anpassade OpenGL-funktioner för dessa 
verktyg som tydligt visar i scenen vad som händer och hur det kan modifieras vore att 
föredra framför hur det fungerar i nuvarande Maya. PMK fick kringgå de mest 
interaktiva lösningarna och istället kräva ett steg extra som att markera komponenter 
eller planera modifiering och skapande av geometri innan det genomfördes. För 
skapandet av geometri innebar det att resulterande geometri fick förflyttas och ibland 
även roteras för att hamna på rätt position. 

Förbättringar inom de tidigare nämnda arbetssätten, verktygen och återkopplingen 
innebär troligtvis kortare arbetstid för användaren som får högre produktion, ett mer 
behagligt sätt att arbeta på, mindre felmarginal och därmed ett bättre resultat. 

Detta tillägg kan korta ner arbetstiden och ger ett bättre intryck trots att det inte 
bestod av ändringar i Mayas API. 

7.1 Vidare forskning 

Något att utveckla vore mer interaktiva mätverktyg som inte kräver klickande på en 
knapp utan visas hela tiden beroende på markerade komponenter och ett smart system 
för automatisk snapping. Ett supertool som klarar allt det vill säga. 

För ytterligare förbättringar och ett mer effektivt gränssnitt så rekommenderas det 
att titta djupare i Mayas API. Med hjälp av detta går det att bygga verktyg som är 
avsevärt mer effektiva för ändamålet måttriktig 3D-modellering. Ett första steg är att 
titta på MUIDrawManager och dess funktioner för att bättre hantera data i scen och 
under arbete. Denna klass fanns endast tillgänglig till C++ i Maya 2014 men finns 
tillgänglig i Python från Maya 2016. Här kan man kombinera övriga API-delarna och 
skapa nya verktyg som fungerar bättre än de nuvarande när det kommer till precision. 

För att göra funktioner snabbare kan det även vara en idé att utveckla tillägg i 
C++. Som tidigare nämnt så blir det dock bundet till den Maya version det utvecklas 
till; såvida inte man kompilerar om det för nyare versioner i efterhand. Men 
hastigheten och påverkan på prestanda skulle förbättras vid komplexa eller data-
intensiva funktioner eller operationer. 
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Bilagor: 

Bilaga 1: 

Beskrivning av de redan färdigskrivna python-biblioteken som användes i tillägget. 
 
• Shiboken 

”This Python module can be used to access internal information related to 
our binding technology. Access to this internal information is required to 
e.g.: integrate PySide with Qt based programs that offer Python scripting like 
Maya™ or just for debug purposes.” [15] 

 
• Os 

”This module provides a portable way of using operating system dependent 
functionality.” [16] 

 
• Sys 

“This module provides access to some variables used or maintained by the 
interpreter and to functions that interact strongly with the interpreter.“ [16] 

 
• Math 

“This module is always available. It provides access to the mathematical 
functions defined by the C standard.” [16] 

 
• Random 

“This module implements pseudo-random number generators for various 
distributions.” [16] 

 
• Functools 

“The functools module is for higher-order functions: functions that act on or 
return other functions. In general, any callable object can be treated as a 
function for the purposes of this module.” [16] 

 
• Pyside 

“PySide is the Python Qt bindings project, providing access the complete Qt 
4.8 framework as well as to generator tools for rapidly generating bindings 
for any C++ libraries.” [17] 

 
• Maya.OpenMayaUI 

”Contains classes necessary for creating new user interface elements such as 
manipulators, contexts, and locators.” [18] 

 
• Maya.cmds 

Innehåller nästan alla kommandon i Maya i Pythonform. 
 
• Maya.mel 

Användes I huvudsak för mel.eval som utför MEL-kommandon via Python då 
vissa av Mayas kommandon inte finns i Maya.cmds. 

 

https://docs.python.org/2/library/functools.html#module-functools
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Bilaga 2: 

Första bilagan är utvärderingsformuläret som deltagarna i testet fick svara på. 
Frågornas ordning slumpades för varje användare. 

 

Bilaga 3: 

I Installationsdokumentet som följde med tillägget ingick instruktioner för både MAC 
och Windows. 
 

Bilaga 4: 

Hjälpdokumentet beskriver funktioner, ikoner och widgets och även syftet med de 
olika delarna av GUI’et i Precise Modeling Kit. Det har en tvåsidig 
innehållsförteckning med klickbara länkar till sidorna där innehållet förklaras. 

Både Installations- och Hjälpdokumenten är skrivna på engelska för att vara mer 
tillgängliga för nya användare efter studien är avslutad. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 









PRECISE MODELING KIT – PMK 
INSTALLATION: 

Place the folder ”PreciseModelingKit” in: 
Windows: 
 \Users\”yourUserName”\Documents\maya\2014-x64\scripts\ 
Mac OS: 
~/Library/Preferences/Autodesk/maya/2014-x64/scripts 
 
Create shelf for the script or use an existing shelf. 
 
Either create a new shelf or just add the next python command to a new button. 
 
Create a new shelf button, give it an appropriate name and Icon then add the following python code to 
the command section. Make sure Python is selected and not MEL. 

try: 

 PreciseModelingKit.tools.MUI.mui_ref.show() 

except NameError: 

 import PreciseModelingKit.tools.MUI 

Make another shelf button for the Time Counter with the same name and following code: 

try: 

 tC.timeCounter_ref.showAtMouse() 

except NameError: 

 import PreciseModelingKit.tools.timeCounter as tC 

*NOTE THAT THE NEXT STEP IS OPTIONAL* 

When you’ve started Maya 2014, open the Hotkey Editor. Go to: 

Window |Settings/Preferences | Hotkey Editor  

Inside the Hotkey Editor scroll down on the left scroll bar until you see ’User’. In the lower right window 
on the right side click ‘New’ to add a command with the name: 

‘PresetNumbers’ 

Below once again make sure Python is the selected script language. And add the following Code: 

PreciseModelingKit.tools.NUI.getWidgetAtMouse() 

Then hit ‘Accept’. Don’t miss this step as Maya will not save the script unless you do.  

After this, assign the command to a comfortable and easy to use hotkey. Most of the numbers with a 
modifier-key (such as ALT/CTRL/COMMAND/Shift) are free and unused. 

Finish by clicking Save in the bottom left corner. 



HELP DOCUMENT FOR 

PRECISE MODELING KIT 
 

CONTENTS 

Modeling tools Icon Size: ................................................................................................................................................ 3 

- Scene Management .................................................................................................................................................... 3 
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- Create – ........................................................................................................................................................................ 5 
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Create cube: .................................................................................................................................................................... 5 
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Create Pipe: .................................................................................................................................................................... 5 
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Create Three point arc: ................................................................................................................................................... 5 
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Create circle: ................................................................................................................................................................... 5 

- Modify – ........................................................................................................................................................................ 6 

Boolean Difference: ........................................................................................................................................................ 6 

Boolean Union: ............................................................................................................................................................... 6 

Boolean Intersect: ........................................................................................................................................................... 6 

Profile Extrusion: ............................................................................................................................................................ 6 

Extrude: .......................................................................................................................................................................... 6 

Offset: ............................................................................................................................................................................. 6 

Round Bevel: ................................................................................................................................................................... 6 

Planar Bevel: ................................................................................................................................................................... 6 

Insert Edge Loop: ............................................................................................................................................................ 7 

Merge Vertices: .............................................................................................................................................................. 7 

Freeze Transformations: ................................................................................................................................................. 7 

Delete History: ................................................................................................................................................................ 7 

Center Pivot: ................................................................................................................................................................... 7 

- Measure – ..................................................................................................................................................................... 8 

Measure Angle: ............................................................................................................................................................... 8 

Measure Distance: .......................................................................................................................................................... 8 

Edge Guides: ................................................................................................................................................................... 8 

remove Angles: ............................................................................................................................................................... 8 

remove lengths: .............................................................................................................................................................. 8 

remove Guides: ............................................................................................................................................................... 8 

toggle visibility angles: .................................................................................................................................................... 8 

toggle visibility Lengths: ................................................................................................................................................. 8 

toggle visibility Guides: ................................................................................................................................................... 8 
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MODELING TOOLS ICON SIZE: 

This combobox determines the size of the icons in the modelling 
tools to accommodate various display resolutions. Higher 
resolutions would normally use higher values and lower resolutions 
use lower values. Try changing it and see what fits for you! 

- SCENE MANAGEMENT 

 
The first toolbox that appears when the script is loaded; scene 
management is usually only used at the start of a project. Here the 
use r can set up the scene Units and Grid as well as icon size for the 
Modeling Tools. The whole GUI can be docked in Mayas Interface. 
 

SCENE SIZE MEASUREMENT [  ] HUD: 

Checking this box shows the current Unit-type the scene is using in 
the HUD. It will stay there until un-checked and updates if unit-type 
is changed. 

 

UNIT-TYPE (COMBOBOX): 

Here the user can choose between the various unit-types used when modeling. This also plays 
a role for various tools and their magnitude. 
 

FULL GRID SETTINGS: 

If the settings are not enough, this button provides a shortcut to the full grid settings available 
in Maya. 
 

GRID SIZE PER AXIS: 

Changes the Grid size in perspective mode to the number written in the box or can be 
changed using the slider below. For example, a with the value of 20: -x (-20), x (20) :  -z (-20), z 
(20). So total length on X and Z will be 40 units. 
 

GRID LINES PER UNIT: 

This determines how many Units wide and broad each Grid line will be. A value of 8 would 
result in Grid lines every 8th Unit. Note however that Grid lines can have subdivisions and 
that these are normally set to 10; they are usually depicted in another color than the main 
lines. These settings can be changed in the Full Grid Settings. 
 

SET CAMERA RENDERDEPTH: 

Changes the maximum and minimum Renderdepth of all cameras in the scene to the value 
written in the box. A lower value can cause components or objects to “disappear” when 
viewed at a distance above this value. Can often become an issue with orthographic views 
and smaller scene size units such as milimeter or larger units such as kilometer. (an inherent 
Maya problem) 
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- PRESET NUMBERS 

 
The aim of this widget is that the user enters values which will be used during the 
modelling process. These numbers can then be used either using the buttons in the 
modeling widget of the kit or through the shortcut set during the users installation. 
 

CLEAR ALL VALUES: 

Clicking this clears all values from the list. Note that this cannot be Undoable! 
 

LOAD NUMBERS: 

Clicking this button opens the document explorer in which you can navigate to a 
folder and file of .txt type which contains numbers to be used in the modeling part 
of the Kit. 
 

DROP VALUES HERE: 

Dropping selected numbers here from another window adds those numbers to 
the list 

SAVE NUMBERS: 

Same as Load Numbers but does the opposite, it saves the current numbers to a 
.txt file which can then be loaded again or modified in a text-editor. 
 

ADD CUSTOM VALUES: 

Just type in a value and press either Enter or the Add button to add the number to the Preset 
List. These numbers can then be rearranged through the arrows or deleted by clicking the 
Delete button. 
 

SORT LIST BY SIZE: 

This sorts the list in a ascending manner with the smallest numbers highest and the highest 
numbers at the bottom. 
 

RESET LIST ORDER: 

This button returns the list order to the order of input. 
 

NUMBER BUTTON: 

Clicking the up or down arrows changes the position of the number in the list. Clicking the 
button itself only prints the number in the script editor. The Delete button deletes the 
number from the list. 
 

PRESET NUMBERS POP-UP! 

In the pop-up, press ALT to invert values. Or CTRL to divide them by 2.0. A combination 
results in being able to double numbers. Note that these changes to the numbers are not 
permanent and will be reset in the next pop-up.  
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- MODELING TOOLS 

 
The Modeling Tools are meant to be used as both guides, for creation of polygon objects, 
to measure distances and modify objects. The three colors in the background of the icons 
provide the intent as to what type of function they perform. Green is for creating, Yellow 
is for modifying existing geometry and Blue is for measuring and guides.  
 

- CREATE – 

If only one value is set and Enter is pressed in the creation windows for Cylinder, Cube and 
Pipe the other empty values will be set to 1 and the object will be created. 

CREATE CYLINDER: 

Same as the Pipe but with no inner radius. 
 

CREATE CUBE: 

Opens the cube creation window. Either type in or use preset numbers to set 
width, depth and height for a new polygon cube object. 
 

CREATE SPHERE: 

Opens the create window for a sphere type geometry. Type in radius or use a 
preset number to decide the radius. 
It creates a polygon sphere with the set radius. 
 

CREATE PIPE: 

Opens the pipe creation window. Same as before, either type or use preset 
numbers to decide outer radius, inner radius and height for a new polygon pipe object. 
 
 

CREATE CURVE: 

This is just the regular Maya Ep Curve tool with no changes to its settings. It 
interactively creates a Nurbs Curve. 
 

CREATE THREE POINT ARC: 

Same as Mayas standard Three point arc tool. Place three points in space and it 
will create a Curve in the shape of the previewed arc. This tool will also add a measurement 
node which shows the radius of the created arc. It does not change interactively though. 
 

CREATE CIRCLE: 

This opens up the create circle window which lets the user select a radius from 
the preset numbers or type in their own value. It creates a Nurbs Circle object for use as 
reference, guide or profile extrusion. 
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- MODIFY – 

Most modeling functions that are required or needs special functions to give the intended 
result. 

BOOLEAN DIFFERENCE: 

Cuts out the part of the second object from the first object. 
 

BOOLEAN UNION: 

 
Creates a Union of the two selected objects. 
 

BOOLEAN INTERSECT: 

Intersects the two selected objects and leaves the resulting mesh while deleting 
the rest. 
 

PROFILE EXTRUSION: 

Extrudes a profile along a curve or a profile along a set distance. Either select 
faces from a mesh and extrude a certain distance; faces on a mesh and a curve to extrude 
along curve; a curve profile along a distance; or a curve profile along a curve. 
 

EXTRUDE: 

This function Extrudes selected Faces on a polygonal object with the distance 
specified. When clicked; the preset numbers window pops up and the user can either click on 
one of them or write a custom value and press Enter. Values can also be inverted while the 
user holds the Alt-key. 
To select the resulting Faces after the command has been performed just press Ctrl-Z once. 
 

OFFSET: 

Functions the same way as Extrude but performs an offset on the Face/s 
selected. Same as with Extrude, pressing Alt inverts the numbers and Ctrl-Z once after will 
select the resulting faces. 
 

ROUND BEVEL: 

Performs a Rounded Bevel on the selected Edges with the radius specified in the 
pop-up either by user input or from the preset numbers. 
 

PLANAR BEVEL: 

Same as the Round Bevel but the result is a flat Bevel. 
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INSERT EDGE LOOP: 

Standard Maya Insert Edge Loop tool. 
 

MERGE VERTICES: 

Merges the vertices of an object or selection in relation to the distance set by the 
user.  
If nothing is selected it will enter the merge vertices tool. 

FREEZE TRANSFORMATIONS: 

Standard Freeze Transformations which zeroes out all translation, scale and 
rotation on the objects as to set its new origo at the current pivot position. 
 

DELETE HISTORY: 

Deletes the history on the object, meaning all upstream and downstream nodes 
and their settings are baked into the object. 
 

CENTER PIVOT: 

Mayas standard Center Pivot Command. Moves the object Pivot to the center of 
the same object.  
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- MEASURE – 

 

MEASURE ANGLE: 

Select two edges from either the same or two different polygon objects and click 
this button to create a interactively updating angle measurement. Note that Edge vectors 
might be switched so the value is reversed. 

MEASURE DISTANCE: 

Select two components or objects and click this button to measure the distance 
between objects. It creates a automatically updating measurement which sticks to the 
components until changed or deleted. Components can be vertex, edge or face in any 
combination. I a single face is selected it will measure all surrounding edges. If more than two 
edges are selected; they will all be measured. 

EDGE GUIDES: 

Select edges on a polygon object and click this button to create guidelines of 
curve-type. These guidelines can then be moved, rotated or intersected between eachother 
to create guidepoints for modeling. 
 

REMOVE ANGLES: 

Deletes all angle-measurements currently in the scene. 
 

REMOVE LENGTHS: 

Deletes all length-measurements currently in scene. 
 

REMOVE GUIDES: 

Deletes all guide-curves currently in scene. 
 

TOGGLE VISIBILITY ANGLES: 

Toggles visibility on all angle-measurements in the scene. 
 

TOGGLE VISIBILITY LENGTHS: 

Toggles visibility on all length-measurements in the scene. 
 

TOGGLE VISIBILITY GUIDES: 

Toggles the visibility on all guide-curves in the scene. 
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