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SAMMANFATTNING 
 

Denna uppsats handlar om programmering av autoriggningsverktyg för Maya 2013 som skulle 

effektivisera animeringsproduktionspipelinen genom att spara tid vid riggningsdelen av 

animeringspipelinen. Vidare handlar denna uppsats om utvärdering av tiden som man kan spara 

vid användningen av detta autoriggningsverktyg. Verktyget är flexibelt på det sätt att den stödjer 

humanoida karaktärer och är användbar för mer än mänskliga karaktärer. 

Tiden som spenderas att manuellt rigga samma typ av karaktärrigg varierar från person till person 

och det kan ta väldigt lång tid, därför gjordes en enkät som delades ut till deltagare som är erfarna 

inom riggningsområdet. Resultaten av denna enkät hjälper vid beräkningen av tiden som kan 

sparas med autoriggningsverktyg i en animeringspipeline. Resultatet av undersökningen visar att 

man kan spara tid genom att använda sig ut av ett autoriggningsverktyg istället för att rigga 

manuellt. Tiden som kan sparas med detta autoriggningsverktyg är nästan sju timmar för 

mänskliga karaktärer och nästan 8 timmar för kentaur.  

 

Keywords: Automatiserad riggning, Character rigging, Animation pipeline, Rigging pipeline. 
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1 INLEDNING 

Inom Technical Artist utbildningen har vi lärt oss olika 3D-animeringsmetoder däribland 

morfanimering och skelettanimering. När det gäller skelettanimering har vi lärt oss hur viktigt det är 

att man har ett bra kontrollsystem när man animerar en karaktär. Dessa kontrollsystem kan variera 

från karaktär till karaktär och kan förenkla animeringsprocessen. Vid karaktärsriggning i programmet 

Maya används ofta kurvor som styr skelettet och dessa kallas handels eftersom de funkar som handtag 

på dörr; man tar i dem för att styra karaktären. Att manuellt skapa, placera, och binda dessa handels 

kan vara ett tidskrävande arbete. Detta har väckt mitt intresse om hur man kan utföra detta arbete på 

ett snabbare och effektivare sätt och därför valde jag att fördjupa min kunskap inom detta område. 

1.1 BAKGRUND 
Om man tittar tillbaka på 1980- och 90-talet hade de flesta spelen 2D-grafik. Under den senare delen 

av 90-talet och framåt har spelbranschen satsat mycket på 3D grafik och idag kan man hitta allt fler 

spel som har 3D-grafik. Det som brukar avgöra mellan 2D eller 3D-animering är oftast typen av spel 

och den grafiska känslan som tillverkaren vill förmedla.  

Det som också kan skilja dessa spel åt är förutom grafiken metoden man använder för att animera 

karaktärerna i spelen. Det finns en enkel arbetsprocess som man kan följa när man ska animera en 

3D-karaktär. Arbetet delas in i olika områden: modellering, riggning och animering. Varje område kan 

ha sin egen produktionspipeline. Pipeline är ett arbetsschema som följs under produktionsprocessen. 

Varje pipeline är oftast uppdelad i flera delar och anpassad för användarens behov. En anledning att 

dela arbetsprocessen i pipelines är att förbättra och snabba upp produktionen. Ett exempel på en 

pipeline är presenterad i Figur 1.1-a.  

 

 

Figur 1.1-a Pipeline för modelleringsschema som användes i ett tidigare skolprojekt där uppgiften var att tillverka ett spel 
som kallas Saints of the asylum. 
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När det gäller pipelines förklarar Siomacco et al. (2006) ” In order to allow the character pipeline to 

become more efficient, the linear pipeline must be broken into as many parallel workflows as possible. 

This allows the members of the production team to work simultaneously instead of sequentially and 

to specialize in specific tasks in which they excel. Breaking the character setup pipeline into multiple 

parallel workflows primarily requires separating the controls used for animation and the deformable 

geometry used for the final rendered shots. In order to accomplish the parallelization of these tasks, 

two tools need to be built using Maya’s built-in MEL scripting language: A Character Setup Tool and 

an Animation Transfer Tool.” (s. 780). Problemet som kan uppstå med pipelines är att vissa delar blir 

beroende av varandra. Ett exempel på detta beroende kan vara att animeringen inte kan påbörja innan 

3D-modellen är klar.  

Ett exempel på en animeringspipeline illustreras i Figur 1.1-b. I detta exempel har riggning och 

animering samma pipeline. Detta för att kunna visa på beroendet som kan skapas bland de olika 

delarna i en produktionspipeline. De röda fälten hamnar i riggningsgruppen. Joints placeras på samma 

plats där lederna på 3D modellen finns. Oftast används controllers som påverkar joints och med hjälp 

av dem justeras karaktärens ställning. Att manuellt skapa och placera controllers kan vara repeterande 

och tidskrävande arbete. Tiden som det tar varierar beroende på hur avancerat kontrollsystem man 

har.  

 

Figur 1.1-b Pipelinen börjar vid skelettskapning och sluttar vid export. 

Som det har nämnts ovan har mitt intresse för att effektivisera arbetsprocessen när man animerar 

spelkaraktärer väckts och jag valde att fokusera bara på riggningsdelen av denna process. För att göra 

detta valde jag att skapa ett automatiserat verktyg som kan snabba upp riggningsprocessen i 

produktionen. Verktyget skapas för programvaran Maya 2013 och anledningen till det är att Maya 

2013 är en av de mest använda 3D-programvaror i spelbranschen. 

1.2 PROBLEMFORMULERING 
När man läser om automatiserade riggningsverktyg blir deras användningsområde tydligt. Tiden som 

man kan spara vid användning av dessa verktyg brukar dock vara svår att definiera vilket gör det svårt 

att fatta beslut gällande om man ska använda riggningsverktyg i sin produktionspipeline eller ej.  

Alla exempel på riggningsverktyg som kommer att presenteras har enbart stöd för mänskliga 

karaktärer. Vad händer om man behöver rigga en kentaur eller om karaktären har svans? Ska man 

själv manuellt rigga delen som dessa verktyg inte har stöd för eller är det bättre att använda ett verktyg 

som har stöd för det?  
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1.3 SYFTE  
Syftet med denna uppsats är att undersöka om man kan snabba upp den manuella riggningsdelen av 

animeringspipelinen för spelkaraktärer med ett autoriggningsverktyg samt att utvärdera hur mycket 

tid det kan sparas.  

1.4 FRÅGESTÄLLNING OCH HYPOTES 
 Kan riggningsdelen av animeringspipelinen för spelkaraktärer snabbas upp med användning 

av ett autoriggningsverktyg? 

 Hur mycket tid sparas när man använder ett autoriggningsverktyg i jämförelse med manuell 

riggning? 

Min hypotes är att riggningsdelen av karaktärsanimeringspipeline kan snabbas upp med ett 

autoriggningsverktyg som kommer att automatiskt rigga karaktärsskelett. 

1.5 AVGRÄNSNING 
En skillnad mellan karaktärsrigg för spel och film brukar vara antalet joints som ett skelett kan 

innehålla. Det beror på hur man renderar fram bilder. Renderingstiden per bild kan skilja sig mycket 

när det gäller scener för film och spel. Det kan ta flera timmar per bild för en filmscen medans för en 

spelscen brukar det ta millisekunder. Så för att kunna rendera såpass snabbt vissa begränsningar 

måste göras. Resten av produktionen skiljer sig inte mycket åt. Denna undersökning fokuserar på 

spelanpassade animationer och inte filmanpassade animationer. Därför har riggningsverktyget som 

skapades för undersökningen ett spelspecifik funktionalitet för spelkaraktärer. 
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2 TIDIGARE KUNSKAP  

2.1 AUTOMATISERAD RIGGNING 
Kunskapen om hur man kan rigga manuellt är väldigt viktig att ha för att kunna skapa ett 

autoriggningssystem. Allen and Murdock (2008) går igenom i sin bok hur man manuellt kan skapa en 

avancerad mänsklig rigg. De förklarar skelettets och riggens funktionaliteter i detalj och man kan följa 

deras anvisningar för att återskapa riggen själv.  

Det skadar inte heller att ha några relevanta exempel på kod när man är osäker på 

programmeringsspråket som ska användas. Gould (2003) presenterar i sin bok skriptspråket MEL 

detaljerat samt dess användning. Kodexempel för user interface (UI) med MEL programmering finns 

presenterad i Maraffis (2008) bok där författaren förklarar bland annat de olika layouts som man kan 

använda, implementering av bilder i UI med mera. I boken presenterar han även koden bakom en 

autoriggnings verktyg. Han har delat in koden i flera mindre metoder. Varje metod har en begränsad 

funktionalitet som till exempel create controllers, rigg arm, create a strechy spine och liknanade. 

Riggen som genereras i Maraffi (2008) bok är ämnad för komplexa karaktärers animeringar och det är 

inte optimerad för användning i vissa spelmotorer, med tanke på antalet joints som karaktärsskeletten 

har. I detta autoriggningssystem ligger fokusen på mänskliga karaktärer. 

Många autoriggningsverktyg är baserade på att skapa både skelett och dess controllers. Bhatti and 

Shah (2012) presenterar ett riggningssystem baserad på widgets som ersätter joints. De förklarar 

verktygets funktionaliteten på följande sätt: “The basic architecture of the proposed system is initially 

based on creating widgets for a bipedal character, then adjusting the widgets according to the 

character and finally creating the rig automatically based on the position of the widgets. The widgets 

are basically sphere shapes with curves connecting them to form a bipedal structure...” (s.337). 

Maya har ett eget verktyg som heter human ik. Human ik fungerar på det sätt att man väljer varje joint 

och matchar den med en angiven kroppsdel i human ik interfacet. Efter alla joints är matchade kan 

man välja att rigga karaktären. 

2.2 INTERFACE 
Bhatti och Shah (2012) samt Maraffi (2002) visar på fördelarna att ha ett interface som förenklar 

användningen av deras autoriggningsverktyg. Dessa verktyg fungerar dock lite annorlunda.  

Maraffi (2008) presenterar i sin bok olika och användbara förslag om funktionaliteten bakom UI. Han 

presenterar ett UI som är användbar främst för animerare där man kan styra karaktärens ställningar. 

Bhatti och Shah (2012) presenterar ett UI som är mer inriktat på att hjälpa till vid karaktärens 

riggningsuppsättning genom att man själv kan välja skelettets konstruktion. Båda UI är skapade efter 

funktionaliteten som deras verktyg har och samma princip följs i verktyget som skapades för 

uppsatsens syfte. 
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3 METOD  

Under detta kapitel kommer att presenteras metoden som används för att samla in data och jämföra 

tiden som det kan sparas vid användning av ett autoriggningsverktyg. En kortfattad förklarning 

kommer att presenteras över urvalen av funktionaliteten på riggen som genereras med 

riggningsverktyget. 

3.1 DATAINSAMLING 
Man har oftast ett team av riggare som är involverade i animeringspipelinen. Data insamlades från tio 

deltagare varav nio läser programmet Technical Artist i spel på Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och 

en är anställd som universitetsadjunkt på samma program och har erfarenhet av riggning. Data 

insamlades via enkäter. 

3.2 TIDSESTIMERING 
För att komma fram till ett resultat gällande tiden behövdes inte särskilda komplicerade 

tidsberäkningar. Eftersom det är svaren från ett antal deltagare som undersöks så är det passande att 

räkna på medelvärdet av alla svaren i enkäten. Autoriggningsverktyget är mycket snabb och tiden som 

det tar att generera riggen hamnar i sekundramen medans den manuella riggningen hamnar i 

timramen. På grund av detta blir tiden för autogenerering av riggen ointressant medans tiden 

spenderad i verktygets interface blev mer intressant att närmare titta på. 

3.3 URVAL AV FUNKTIONALITET PÅ VERKTYGET 
Riggningsverktyget skulle vara enkelt att använda och riggen som genereras skulle vara lätt att förstå 

och modifiera i efterhand. Visa inställningar av riggen kan variera från karaktär till karaktär och därför 

var det viktigt att riggen skulle vara modifierbar i efterhand. Det var tänkt att verktyget skulle göra allt 

nödvändigt jobb åt användaren för att maximalt effektivisera tiden för produktionen. Därför var det 

också viktigt att interfacet på verktyget blev snabbt och inte för komplicerat att använda vilket innebär 

att fokus ligger på att få riggen så snabbt som möjligt. För att kunna göra det användes specifika namn 

på joints så att verktyget skulle kunna identifiera de olika joints. Riggen som skapas skulle vara 

anpassad för spel och därför gjordes valet att begränsa antalet joints på skeletten som skulle riggas. 

Oftast märks siluettförändringar mer än små detaljer. Därför blev urvalen av stöd för kroppsdelar 

baserad på det som är mest synligt på siluetten.  
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4 RESULTAT 

Denna undersökning delas in i två delar. Första delen presenterar utvecklingen av ett riggningssystem 

som har stöd för ett antal olika kroppsbyggnader som mänskliga kroppar, mänskliga kroppar med 

svans och kentaurer. I andra delen presenteras utvärderingen av tiden som kan sparas med 

användning av detta autoriggningsverktyg.  

4.1 AUTORIGGNINGSVERKTYG 
Ett autoriggningsverktyg för ett antal olika humanoida karaktärer utvecklades. Verktyget använder sig 

av ett skelett som har genererats klart och är anpassat för verktygets användning. Det innebär att 

verktyget kräver att skeletten som ska riggas har specifika namn och ett visst antal joints på specifika 

kroppsdelar. Dessa specifika namn möjliggör att verktyget identifierar varje kroppsdel själv istället för 

att användaren gör det manuellt. Verktyget har stöd för att generera armar, ben, två olika ryggrader, 

svans och huvud med och utan stöd för animerad käke. Dessa delar har inte extra attribut för speciella 

rörelser. Riggen som genereras är lätt att förstå och modifiera så att extra attribut för speciella rörelser 

kan skapas i efterhand. Uppsättningen på riggen som autogenereras har använts i ett tidigare 

skolprojekt och är den uppsättningen som har visats sig att fungera effektivt och nästan felfritt. I Figur 

3.1-a beskrivs pipelinen som verktyget skulle snabba upp. Den beskriver arbetsflödet som ska följas 

för korrekt implementation av verktyget. Pipelinen börjar vid skelettskapningen och slutar vid export. 

Röda fältet är delen som verktyget ska hjälpa att snabba upp. 

 

 
Figur 4.1-a Animeringspipelinen som autoriggningsverktyget ska effektivisera. 
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4.1.1 Namn och skelettbegränsningar 

De specifika namn och antal joints per kroppsdel som ska följas för att verktygen ska fungera korrekt 

presenteras i figur 4.1-b. 

 

Figur 4.1-b (a) (b) Namn och antal joints för olika kroppsdelar.  

Exempel: Figur 4.1-b (a) Jointen UB_L_O_Hand identifieras på följande sätt: 

UB_ = UpperBody, LB_ = LowerBody identifierar var på kroppen jointen ligger.  

L_Left och R_ Right identifierar sidan på kroppen där jointen ligger. 

O_= only identifierar kroppsdelen som jointen är kopplad med. 

Hand identifierar leder som motsvarar jointen. Dessa förkortningar varierar på olika kroppsdelar. Ett 

exempel är förkortningen som identifierar vilken kroppsdel jointen tillhör till och detta är någonting 

som användaren själv kan bestämma. För ryggraden förkastas förkortningen för sidan av kroppen 

eftersom det borde finnas bara en.  

Dessa skelett är tänkta för spelkaraktärer och har det minsta antal joints som möjligt för att vara 

prestandasnål. Vid användning av de professionella spelmotorerna som Unity, CryENGEN och liknande 

behöver man inte vara lika prestandasnål som detta verktyg är. Däremot om karaktären ska 

implementeras i en spelmotor som är inte lika avancerad som dessa kan det vara lönsamt att tänka på 

prestanda. 

4.1.2 Kontrollriggsfunktionalitet 

Detta verktyg är dynamiskt på det sätt att det känner igen vissa kroppsbyggnader men det är mycket 

begränsad när det gäller riggens funktionalitet. För att förstå hur kontrollriggen fungerar så förklaras 

varje kroppsdel separat.  
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4.1.2.1 Armriggsfunktionalitet 

På figur 4.1-c finns tre olika beteckningar och färger. De grönfärgade beteckningar står för joint, de 

blåa står för controller och de röda och rosa står för inverse kinematiks handle. Verktyget skapar alla 

controllers åt användaren och de placeras på platsen som respektive joint har. Det innebär att om en 

controller skulle påverka axeln så placeras det på samma position som axeln. På figur 4.1-c visas hur 

en armrigg kan se ut. Det fungerar så här: Controllern 2C kontrollerar hela armen så att om man 

roterar den kommer hela armen hänga med. Controllern 4C vid handen styr handen och armbågen 

med hjälp av 1IK. Om man flyttar den uppåt kommer armen vikas och om man roterar den så kommer 

handen och fingrarna roteras med. Controllern 1C som ligger vid axeln hjälper till så att controllern 3C 

som ligger vid armbågen inte hamnar i meshen. Controllerns 3C position påverkar armbågens riktning. 

 

 

Figur 4.1-c Arm rigg.  

4.1.2.2 Fingerriggsfunktionalitet 

Fingrarna har enklare rigg än vad handen har. På figur 4.1-d kan man se att det finns en controller per 

finger. Det fungerar på det sätt att fingrarna vikas inåt eller utåt beroende på åt vilket håll deras 

controllers roteras. Fingrarnas controllers hänger ihop med handcontrollern 6C så att de får en 

gemensam rörelse. 

 

Figur 4.1-d Finger rigg. 
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4.1.2.3 Benriggsfunktionalitet 

På figur 4.1-e kan man se att det finns flera controllers för benet. Controllern 5C som är placerad under 

foten kontrollerar hela benet och om man flyttar den uppåt så kommer benen vikas. Foten kommer 

dock att behålla sin position. Foten kontrolleras med rotationen av controllern 5C. Controllern 4C 

kontrollerar hälen och controllern 3C kontrollerar tårna. Controllern 2C som är nära knäet och har 

samma funktion som armbågens controller på figur 3.1-c och controllern 1C ser till att controllern 2C 

inte hamnar i meshen.  

 

Figur 4.1-e Ben rigg. 

4.1.2.4 Huvudriggsfunktionalitet 

Huvudet har också en enkel kontrollrigg jämfört med benets och armens kontrollrigg. På figur 4.1-f 

kan man se att det finns två controllers, en för hakan och en för huvudet. Controllern 1C kontrollerar 

huvudets förflyttning och rotation samt käket medans controllern 2C kontrollerar bara käken.  

 

Figur 4.1-f Huvud rigg. 
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4.1.2.5 Mänsklig ryggradriggsfunktionalitet 

Ryggraden har en enkel kontrollrigg och det kan man se på figur 4.1-g. Controllern 1C kontrollerar 

ryggens böjning åt alla håll och är ihopkopplad med controllern 2C som kontrollerar höfternas position 

och rotation.  

 

 

Figur 4.1-g Mänsklig ryggradrigg rigg. 

4.1.2.6 Djurryggradrigg- och svansriggsfunktionalitet 

Djurs ryggrad har extra funktionalitet för att det finns en svans som är medkopplat. På figur 4.1-h kan 

man se att controllerns 1C rotation och position påverkar controllerns 2C position samtidigt som 

controllern 2C påverkar controllern 3C som kontrollerar svansen. 

 

 

Figur 4.1-h Djur ryggradrigg och svansrigg rigg. 
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4.1.2.7 Bindning av huvud och axlar 

På figur 4.1-i kan man se hur kontrollriggen för axlarna, ryggen och nacken se ut. Controllern 1C som 

ligger vid ryggraden påverkar positionen på de andra controllers.  

 

Figur 4.1-i Bindning av huvudet och axlarna. 

4.1.2.8 Bindning av höft och resten av kroppen 

På Figur 4.1-j kan man se hur riggen för underkroppen ser ut. Controllern 1C kontrollerar hela 

kroppens förflyttning och rotation. Detta genom att 1C har kontroll över controllers 2C, 3C, 4C och 5C 

som kontrollerar benen. 1C är också ihopkopplat med controllern 6C som kontrollerar höfterna och 

ryggen genom att vara ihopkopplad med controllers 7C, 8C och 9C. 

 

 

Figur 4.1-j Bindning av Höften och resten av kroppen. 

När det gäller autoriggning kan det uppstå ett fel där det skapas ett beroende i koden som kan 
orsakas av felaktigt metodanrop. Det som händer är att skripten försöker binda två controllers där 
en av dem inte har blivit skapad än. Lösningen är att försöka rigga alla kroppsdelar separat och sedan 
binda ihop de. 
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4.1.3 Interface 

Autoriggningsverktyg skulle vara tillräckligt smart för att kunna känna igen de bekanta 

kroppsbyggnaderna. Det innebär att användaren inte behöver ha många val för funktionaliteten av 

riggen i interfacet. På figur 4.1-k kan man se den enkla och lätthanterbara interfacet som styr 

verktyget. Rigg Character knappen anropar funktionen som skapar riggen. Go to bind pose ställer 

karaktären i positionen som den hade innan riggen skapades. Detach Rigg och Attach Rigg knapparna 

finns i fall redigering av controllers behöver göras. Detach rigg avslutar alla kopplingar mellan 

controllers och rigg medan Attach Rigg knapen skapar om dessa. Restore skelett knappen ställer alla 

jointsrotationer till noll. 

 

Figur 4.1-k Bild av studiens verktygsinterface 

4.1.4 Kodimplementering 

Programmet Autodesk Maya har stöd för programmeringsspråket C++, Pyton och MEL. MEL är Mayas 

eget språk som kan användas för att anropa de flesta inbyggda funktionaliteter. Fördelen med MEL- 

programmering är att allting som utförs manuellt visas upp i Mayas skryptfönster vilket underlättar i 

programmeringen när man är osäker på vad vissa kommandon gör. Man söka efter kommandon man 

är osäker om i MEL- dokumentationen där man kan hitta vilka inställningar och ändringar man kan 

göra i syfte att få den önskade funktionaliteten.   

4.1.4.1 Egendesignade controllers 

Exempelbilderna som användes för att beskriva riggens funktionalitet har controllers som har blivit 

specialdesignade för just detta verktyg. Deras utseende förklarar till viss del riktningen som 

kroppsdelen kan röras åt men prioriteten ligger på att de ska se intressanta ut. De skapas i egna 

metoder för en mer återanvändbar kod. 

  

 

Figur 4.1-l Metod för en egendesignad controller. 
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Metoden som vissas på figur 4.1-l skapar controllern som används för styrningen av knän och 

armbågarna. Den tar emot en stringparameter som används för att namnge controllern. De flesta 

egenskapade controllers har samma metoder. 

4.1.4.2 Riggningsmetoder 

Metod i MEL deklareras som proc (procedure). Det som är annorlunda i MEL- språket är att det krävs 

$ tecknet framför ett variabelnamn både vid deklarering samt vid användning av de dessa namn. 

Funktionaliteterna på autoriggningsverktyget är indelade i flera riggningsmetoder. Metoderna tar 

emot en stringparameter som skickas via ett intervall som letar efter namn i skeletthierarkin. Stringen 

som skickas via intervallen motsvarar namnet på jointen.  

I detta fall riggningsmetodernas komplexitet är direkt kopplad till komplexiteten som kroppsdelen 

som riggas har. Metoden som används för riggning av armen har de flesta funktionaliteter som resten 

av metoderna använder. Först beräknas en offset som ska användas för skalning vid skapandet av 

controllers. Den använder jointskalningen som man har ställt i Maya för att justera diametern på alla 

joints. Alla controllers har ett fast värde som passar bäst med jointsskalning av 0.05. Om skalan är 

större eller mindre än 0.05 ändras offseten. Efteråt skapas tillfälliga namn som ska användas för 

identifiering av joints. De specifika namnen är av stor betydelse under detta steg för att man kan veta 

det exakta namnet på joints som tillhör i hierarkin. Då hämtas första delen av jointens namn som 

förklarar var jointen befinner sig.  

Exempel: Joint namn UB_R_O_Shoulder blir UB_R_O_ och sparas i en string. Denna string används för 

att hitta joints som är kopplade till namnet på jointen som skickades vid funktionens anrop och sparar 

undan deras position i världen. 

Vid namngivning av controllers behövs det inte förklarningen om var jointen befinner sig på kroppen 

(UB_ eller LB_). Det som är mest intressant är sidan och positionen i förhållande till de andra armar 

som ligger på samma sida. Man hämtar ut de sista fyra platserna i första delen av namnet på jointen 

till exempel R_O_ och sparar i en string.  Denna string användas när man skapar tillfälliga 

controllersnamn. Dessa controllersnamn vid skapning och positionering av controllers. Namnet av en 

controller anges vid dess skapning.  

Efter att alla controllers har skapats används jointpositionen som sparades innan för att placera om 

dem. I samma kommando används den skallningsoffseten som beräknades innan. Efter placeringen 

har hänt anropas ”makeIdentity” kommandon. Det som händer då är att världsmatrisen för objektet 

ändras och den blir noll istället för positionen som jointen hade innan. Det innebär att om positionen 

efter förflyttningen var 1,1,0, så ändras matrisen på så sätt att denna position på controllern behålls 

men siffrorna blir 0,0,0 istället. På så sätt blir jointens position controllerns ursprungliga position. Sist 

skapas IK handels som binds ihop med controllers och skelett för att få den önskade funktionaliteten 

som förklarades ovan.  

Denna metod har tre olika funktionaliteter. Första två funktionaliteterna är konstruktion och 

positionering av controllers och den tredje är bindning av controllers med skelett. Alla metoder som 

skapar riggen är uppbyggda med samma funktionaliteter. Namnge, skapa och sist binda controllers 

med skeletten. De största variationer är antalet controllers som skapas, deras utseende och 

bindningen med skeletten. 
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4.1.4.3 Metod för riggskapning 

Nedan förklaras funktionaliteten på intervallen som anropar metoderna som konstruerar riggen och 

skapar controllers. Denna metod anropas om man trycker på Rigg Character knappen i verktygets egen 

interface och i detta steg identifieras varje kroppsdel för sig. För att kunna loopa bland alla jointnamn 

behövs först att namnet sorteras i en string array. Arrayen börjar vid jointen som heter LB_Hipp och 

hämtar allting som är kopplat med dess hierarki. Det innebär att alla joints på fingret kommer att vara 

med i arrayen för att de är kopplade till armen, armen är kopplad med ryggraden och ryggraden är 

kopplad med höften(LB_Spine). 

Efter sorteringen av jointnamn på skeletten loopas genom alla joints. Alla joints identifieras och riggas 

i visst ordning för att undvika specialfallen som kan uppstå vid bindning av visa controllers. Därför görs 

två loopar där alla kroppsdelar riggas först och sedan binds de befintliga kroppsdelriggarna med 

varandra.  

Första loopen identifierar och riggar kroppsdelar. För att identifiera kroppsdelarna som jointen tillhör 

användas if satser. Dessa användas för att jämföra jointen med kroppsdelen som verktyget har stöd 

för.  I fall jointnamnet i arrayen är UB_O_Jaw så anropas metoden som skapar riggen för käket. Detta 

händer för varje kroppsdel som verktyget har stöd för. 

Andra loopen hanterar de befintliga controllers och binder de olika kroppsdelarna med varandra. Här 

sorteras alla jointnamn på samma sätt som innan. Via loopen identifieras varje kroppsdel på samma 

sätt som i första loopen.  Det som skiljer sig här är funktionaliteten som händer vid identifieringen av 

kroppsdelen. Ett exempel är att när man har identifierad handen hämtas då namnet på jointen och 

ett nytt array skapas. Denna array har alla barn på handjointen. Då skapas en loop som bläddrar bland 

dessa barn och via deras namn identifieras controllern som binds men handen. Det innebär att antalet 

fingrar kan variera från noll till fem. Liknande funktionalitet användas för resten av kroppsdelarna. De 

identifieras, en array med deras barn i hierarkin skapas och controllers matchas och bindas på det 

önskade sättet. 

4.1.4.4 Metod för förstörning av kopplingar 

Metoden för förstöring av kopplingar anropas om Detach Rigg knappen aktiveras. Metoden förstör 

alla kopplingar mellan joint och controllers. Denna metod har tre olika funktionaliteter: att återställa 

karaktären i ställningen som den bands med, att plocka bort alla ik handels och till sist att förstöra 

kopplingen mellan varje controller. För att kunna göra detta behövs det att alla controllers namn är 

sorterade i ett array. Kommandon är samma som innan. Det enda som ändras är typen av objekt som 

ska läggas i arrayen för att här vill man jobba med controllers och de är kurvor.  Efteråt skapas en loop 

för varje funktionalitet. Första loopen ställer om positionen på alla controllers till noll. Andra loopen 

förstör kopplingarna mellan alla controllers, constrains och sist ik handels plockas bort.   

4.1.4.5 Metod för återskapning av kopplingar 

Metoden som användas för Attach Rigg knappen är i stort sett samma som metoden för riggskapning 

som förklarades ovan. Den enda skillnaden är återskapandet av ik handels och controllers. I denna 

metod tilläggs funktionalitet som åter binder hela riggen med skeletten. Denna metod börjar också 

med att sortera ett array med alla jointsnamn. Jointidentifiering utförs på samma sätt som innan, med 

en if sats. Det som händer inom dessa if satser är att alla IK handels och constrains som plockades bort 

innan återskapas och alla controllers binds om.  
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4.2 ENKÄTENS INNEHÅLL 
En enkätundersökning genomfördes för att få svar på frågan gällande utvärderingen av tiden som det 

skulle ta att manuellt återskapa riggen som skapas med autoriggningsverktyget. I enkäten används 

samma figurer (4.1-c till 4.1-j) som används i denna uppsats när funktionaliteten på riggen förklaras. 

För varje bild fanns detaljerade beskrivningar och anvisningar på vad deltagaren skulle göra.  

Uppgifterna delades in i tre kategorier:  

a) Utvärdering av tiden som deltagaren spenderade på att skapa och placera controllers. 

b) Utvärdering av tiden som deltagaren spenderade på att binda controllers med joints. 

c) Utvärdering av tiden som deltagaren spenderade på att binda de befintliga controllers.  

Eftersom det kan vara svårt att ge en exakt tid så fick deltagaren välja från fem olika alternativ. Dessa 

alternativ varierar beroende på vilken kategori av fråga de tillhörde. För a) fick de välja mindre än 5 

minuter och tiden ökades med 5 minuter för varje alternativ förutom den sista som blev mer än 20 

minuter. 

 För b) fick de välja mindre än 5 minuter och tiden ökades med 10 minuter för varje alternativ förutom 

den sista som blev mer än 35 minuter. Tiden ökades med 10 minuter för att det fanns mer uppgifter i 

b) än vad det fanns i a)(se bilaga 1 för mer info). 

4.2.1 Enkätens resultat  

Tio personer deltog i enkäten. Diagrammen på figur 4.2-a och figur 4.2-b presenterar hur de tio 

deltagarna har utvärderat tiden som de skulle spendera för att skapa och placera controllers per 

kroppsdel. På dessa diagram vissas både den kortaste och den längsta tiden för varje kroppsdel.  

 
Figur 4.2-a Diagram för skapning och placering av controller. 
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Figur 4.2-b Diagram för skapning och placering av controllers. 

Diagrammen på figur 4.2-c och figur 4.2-d presenterar hur de tio deltagarna har utvärderat tiden som 

de skulle spendera för att binda controllers på det i enkäten angivna sättet. På dessa diagram vissas 

både den kortaste och den längsta tiden för varje kroppsdel.  

 
Figur 4.2-c Diagram för den utvärderade tiden för att binda controllers. 
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Figur 4.2-d Diagram för den utvärderade tiden för att binda controllers. 

 

Diagrammet på figur 4.2-e presenterar hur de tio deltagarna har utvärderat tiden som de skulle 

spendera för att binda de befintliga och redan placerade controllers. Tiden för dessa svar är angivna 

av deltagarna själva.  

 
Figur 4.2-e Diagram för den utvärderade tiden att binda ihop de lösa kroppsdelarna. 
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Deltagarna blev tillfrågade att ange hur ofta de riggar skelett för spelkaraktärer. Diagrammen på figur 

4.2-f visar hur många deltagare har haft samma svar.  

 
Figur 4.2-f Diagram som vissar hur ofta deltagarna riggar karaktärer. 

 

4.2.2 Tidsutvärdering för varje kroppsdel 

Resultaten för den personliga tiden för varje kroppsdel adderades för att få fram minimum och 

maximum tid från alla svaren. Diagrammen på figur 4.2- g visar att mest tid spenderades på bindning 

av controllers och minst tid spenderades på att binda ihop de lösa kroppsdelarna. 

 
Figur 4.2-g Diagram som vissar den maximala och minimala tiden per uppgift. 

 

4.2.3 Beräkning av tid spenderad per karaktär 

Eftersom tidsutvärderingen i enkäten är för varje kroppsdel blir det möjligt att räkna ut tiden som 

skulle spenderas för riggning av olika typer av karaktärer. Diagrammen på figur 4.2-h visar den 

personliga samt gruppens medelvärde för varje uppgift per kroppsdel. Det innebär att medelvärdet 

av resultaten för uppgifterna som var delade för skapning av controllers och bindning har adderats 
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ihop för respektive kroppsdel. På diagrammen kan man se att kroppsdelarna som gruppen 

utvärderade som mest tidskrävande att rigga är armen och benet.  

 
Figur 4.2-h Diagram för den beräknade tiden att skapa varje rigg för kroppsdel. 

 

Efter beräkningarna som presenterades i figur 4.2-h tidsomfattningen som skulle spenderas för att 

rigga en kroppsdel blir mer realistisk. Man kan då använda sig av en enkel formel för att räkna ut den 

genomsnittliga tiden som det skulle ta att rigga en karaktär. Formeln som används för tidsestimering 

är:  

Tid = A1*B1+A2*B2+…. An + Bn.  
Där: 
 A = tid för kroppsdel, B = antal gånger kroppsdelen upprepas. 
 
Formeln har används för att beräkna tiden som skulle spenderas på att rigga en mänsklig och en fantasi 

karaktär. Tiden som används för uträkningen motsvarar gruppvården för varje kroppsdel som 

presenterades i figur 3.2-h. Resultaten av beräkningen presenteras i figur 4.2-i och 4.2-j. 

 

Figur 4.2-i Diagram för den beräknade tiden som skulle ta att rigga en mänsklig karaktär. 
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Figur 4.2-j Diagram för den beräknade tiden som skulle ta att rigga en kentaur karaktär. 

Resultatet som presenteras i figur 4.2-i och figur 4.2-j visar att tiden som sparas är direkt kopplad med 

komplexiteten på riggen. Därmed, tiden som sparas ökar om riggen har stöd för flera typer av skelett 

och karaktärsvarianter. 
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 

I detta kapitel analyseras och diskuteras resultatet som denna studie har kommit fram till. Samt en 

diskussion om eventuella relevanta framtida forskningsfrågor kommer att presenteras. 

5.1 ANALYS AV ENKÄTENS RESULTAT 
En av studiens syfte är att ta reda om det går att snabba upp riggningsdelen av animeringspipelinen. 

Enligt svaren från enkäten kan det ta upp till sju timmar att manuellt rigga en mänsklig karaktär och 

upp till åtta timmar att rigga en fantasikaraktär. Detta kan bero på att fantasikaraktären har flera 

kroppsdelar som ska riggas. Om man använder autoriggningsverktyget tar det nästan en minut att 

producera fram rigg oberoende av karaktärstypen. Man kan då dra slutsatsen att det går och snabba 

upp riggningsdelen av animeringspipelinen, så länge riggning är en del av animeringspipelinen.  

Resultatet av enkäten visar också på att det borde vara snabbare att använda sig av 

autoriggningsverktyget än att rigga manuellt. Eftersom verktyget är såpas snabbt kan man säga att 

riggningsdelen av animeringspipelinen försvinner nästan. Det som händer i detta fall är att 

skelettskapningen och riggningsdelen av den angivna pipelinen kan slås ihop till en och samma del. I 

teorin är det mycket snabbare att använda detta verktyg för att rigga karaktärer. Tiden som sparas 

dock stämmer bara i detta fall. Anledningen till detta är att om man har ett verktyg som skapar 

annorlunda rigg än den som testas i denna uppsats, blir resultaten från enkäten inte för samma rigg. 

Det visade sig att tiden som spenderas för att manuellt rigga en karaktär varierar beroende på antalet 

kroppsdelar som ska riggas. Detta leder till svaret på frågan om man kan ta reda på ett enkelt sätt hur 

mycket snabbare blir det. Då kan man dra slutsatsen att tiden som sparas varierar beroende på 

karaktärens kroppsbyggnad. För en mänsklig karaktär sparas ungefär sju timmar medan för 

kentaurliknande karaktärer sparas ungefär åtta timmar.  

Tiden som uppskattades kan betraktas som realistisk eftersom riggen som skapas inte har en särskild 

avancerad nivå. Dessutom är tiden som det skulle ta att manuellt rigga båda karaktärerna nära det 

förväntade resultatet som jag hade innan undersökningen började. I efterhand kan jag konstatera att 

metoden som användes för att samla in data kan betraktas som en svaghet för denna uppsats. Tiden 

som deltagarna har uppskattat är inte mätt och detta kan lida till en felaktig tidsestimering på den 

sparade tiden. En annan metod för att få mer korrekt tidsestimering kunde varit att deltagarna 

försökte återskapa riggen i samma programvara samtidigt som den spenderade tiden mättes. Efteråt 

man kan behandla tiden på samma sätt och eventuellt komma fram till ett annat resultat på tiden som 

kan sparas.  

5.2 ANALYS AV VERKTYGET 
Viktigaste funktionen med verktyget fungerar korrekt och är testat på två karaktärer, där en av dem 

är mänsklig och den andra är kentaurliknande varelse. Riggen som verktyget genererar har exakt 

samma uppsättning som riggen i enkäten och därmed blir tidsutvärderingen från enkäten av hög 

relevans.  

En nackdel som detta verktyg har är att det är beroende av korrekt skelett. Det innebär att den som 

skapar skeletten måste anpassa sig för de angivna begränsningarna som verktyget har vilket kan leda 

till att skelettskapningen kommer att ta mer tid.  Detta är inte av hög relevans för denna studie då 

syftet var att ta reda på om man kan snabba upp riggningsdelen av animeringspipelinen.  
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I visa tillfälle kan en bugg uppstå. Detta kan hända om skeletten tittar i negativt z där knä och 

armbågecontrollers placeras på fel sida. Det är dock enkelt att fixa det med den befintliga 

funktionaliteten. Antingen roterar man skelettet och meshen så att den tittar åt positivt z eller man 

använder funktionen detach rigg för att placera om dem. Efteråt kan man använda Attach Rigg och 

problemet blir löst. Denna funktionalitet är tänkt att användas mest av den som jobbar med riggning. 

Tanken med funktionaliteten av verktyget är att ge möjlighet till den snabbaste lösningen. Det är 

viktigt att verktyget är anpassat för flera arbetsprocesser för att få ut den maximala dynamiska 

användningen.  

5.3 VERKTYGETS FRAMTIDA FUNKTIONALITET 
Det visade sig att i teorin är det bättre att använda sig av ett riggningsverktyg än att rigga manuellt så 

länge tiden är av hög relevans för arbetet som ska utföras. En av de största fördelarna enligt min 

mening med att använda sig av ett autoriggningsverktyg, förutom tiden som sparas, är att fallen där 

ett omedvetet fel kan uppstå blir minimal. Dessa fel kan uppstå ifall man har bindat någonting i fel 

ordning. Det som kan hända då är att dessa små fel upptäckas i en annan del av produktionen och 

man får gå tillbaka till arbetet som har ansetts vara klart. En svaghet av att bara använda sig av ett 

riggningsverktyg är att friheten att testa nya riggningstekniker och uppsättningar blir begränsad.  

Många begränsningar med autoriggningsverktyget har gjorts på grund av brist på tid. Kvalitén på 

autoriggningsverktyget har blivit lidande på grund av det. Det finns vissa funktionaliteter som skulle 

kunna öka kvalitén på detta verktyg i fall man skulle använda det i framtida forskning. Ett exempel är 

att användaren ska kunna välja olika sätt att kontrollera riggen under animeringsprocessen. Det 

innebär att man skulle kunna välja mellan invers kinematic och forward kinematic. Denna 

funktionalitet finns förklarad i Allen och Murdock (2008) och kan leda till en mer användarvänlig rigg 

med tanke på att användaren kan då själv bestämma vilket sätt är lämplig att använda under ett 

specifikt tillfälle. Riggen som skapas för uppsatsens syfte är mindre komplex och är annorlunda än den 

som presenteras i Maraffi (2008). Några av skillnaderna är identifiering av joints, komplexitet på 

metoderna och själva metodanropet. Jointen identifieras via namn i detta verktyg medan i Marraffis 

(2008) exempel identifieras de genom sökning i hierarkin. Ett relevant forskningsämne i framtiden kan 

då vara att jämföra uppsittningen på den nya och den gamla riggen och se om animeringsprocessen 

påverkas på något sätt och i så fall på vilket. Detta kommer att utöka förståelsen om de olika 

riggningstekniker som finns. De specifika jointnamn kan vara förvirrande och utgör ett riskområde för 

att orsaka skriptkrasch. Man blir bunden till att använda de förbestämda namn och det gör att skripten 

blir mycket begränsad. Namn conventions användas i branschen men de kan variera. Därför kan man 

ha en namn convection interface där användaren kan specificera egna namn för en mer dynamiskt 

användning av skripten. Detta innebär att man inte behöver ändra namn som användaren är van vid.  

För samma syfte skulle funktionaliteten på verktyget kunna förändras lite på det sätt att man kan välja 

en joint och rigga bara vissa kroppsdelar. Detta kan öka tiden spenderad med verktygets interface 

men det kommer att ge mer dynamiskt riggskapning.  

I början av uppsatsen presenterades två olika arbetsflöden: widget based och Mayas human ik (Bhatti 

and Shah, 2012). Verktyget som skapades för uppsatsen har ett arbetsschema som är ganska likt 

Mayas human ik; där största skillnaden är tiden spenderad i verktygets interface. Eftersom tiden 

spenderad i interfacet är mindre i verktyget skapat för uppsatsen, blir arbetsflödet snabbare när det 

gäller själva riggningsdelen, men samtidigt blir komplexiteten på riggen mycket mer begränsad. Om 

riggen är för mänsklig karaktär och skeletten skapas med Mayas eget verktyg kan man hoppa över att 

matcha joints manuellt och snabba upp riggningsdelen. Detta fungerar bara med mänskliga karaktärer 
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och då blir det mer användbart att ha stöd för olika kroppsbyggnader. Widgetbased 

riggningsarbetsschema blir svårt att jämföra eftersom det är ett system som jag inte har erfarenhet 

utav. Utifrån förklarningen i Bhatti och Shashs (2012) rapport verkar det vara ett snabbt arbetsflöde. 

Det ända som blir lite otydlig för mig är varför man skulle inte använda sig av joints från själva början? 

En annan del som jag blir fundersam över är controllern man har över jointorientering innan riggen 

skapas. En tanke till framtida forskning skulle kunna vara att testa och jämföra autoriggningsverktygen 

som redan finns där syftet kan vara att utvärdera vilken av dem erbjuder den snabbaste arbetsflöde. 

Ett annat syfte kan vara att undersöka hur animeringsarbetsflödet påverkas av komplexiteten som 

riggen har? Denna fråga är mer inriktad till animeringsprocessen och därför kan man testa att ha olika 

sätt att styra karaktären. Exempelvis man kan testa att styra karaktären via UI eller manuellt. 

För att sammanfatta denna studie kan man säga att slutsatsen av den genomförda undersökningen är 

att man kan spara tid genom att använda sig ut av ett autoriggningsverktyg istället för att rigga 

manuellt. Tiden som kan sparas för mänskliga karaktärer är nästan sju timmar och för kentaur är 

nästan 8 timmar.  
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7 BILAGA 1  

 

Ålder:  

Kön:  

1 Hur ofta riggar du skelett för karaktärer ? 

a) Aldrig 
b) 1 - 2 gånger om året 
c) 3 - 4 gånger om året 
d) 5 - 6 gånger  om året 
e) Mer än 6 gånger om året 

 

svar:  

2 Hur stor procentandel av karaktärer som du riggar är inte humanoida? 

svar:  

 

 

3 Vilken del av riggningsprocessen tar längst tid för dig (ange hur lång tid)?  

svar: 

 

4 Använder du något riggverktyg (om ja, vilka)? 

svar:  

 

5 Kan du ge exempel på hur man kan effektivisera det du svarade på fråga 3 med något slags av 

digitalverktyg? 

 

svar:  
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Blå C efter siffran betyder Controller, grön J efter Siffran betyder Joint och IK efter siffran betyder ik 

handel. 

 

6 Titta på bilderna och svara på frågorna : 

 

Hur lång tid tar det dig att bli färdig med allting inom punkterna: 

a) Skapa och placera varje controller motsvarande positionen som respektive joint har. 

1. mindre än 5 min. 
2. 5 -10 min. 
3. 10-15 min. 
4. 15-20 min 
5. mer än 20 min 

 Svar: 

 

b) Välj och bind 2J och 4J med 1IK. Välj och parent 2C till 4C och 1C. Välj och parent 1C till 3C.Välj 

och parent 4C till 1IK. Välj och aim constrain 4C  till 1C. Välj och aim constrain 2C till 1J. Välj och 

orient constrain 1C till 1IK. Välj och pole vector constrain 3C till 1IK. 

 

1. mindre än 5 min. 
2. 5 -15 min. 
3. 15-25 min. 
4. 25-35 min 
5. mer än 35 min 

 Svar: 
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Hur lång tid tar det dig att bli färdig med allting inom punkterna: 

 

a) Skapa och placera varje controller motsvarande positionen som respektive joint har. 
 

1. Mindre än 5 min. 
2. 5 -10 min. 
3. 10-15 min. 
4. 15-20 min 
5. mer än 20 min 

 Svar: 

 

b) Ansluta 1J och 2J rotation z men 1C rotation z. 
 

6. mindre än 5 min. 
7. 5 -15 min. 
8. 15-25 min. 
9. 25-35 min 
10. mer än 35 min 

 Svar: 

c) Parent 6C  till 1C, 2C, 3C, 4C och 5C. 
 

 Svara i minuter: 
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Hur lång tid tar det dig att bli färdig med allting inom punkterna: 

 

a) Skapa och placera varje controller motsvarande positionen som respektive joint har. 
 

1. mindre än 5 min. 
2. 5 -10 min. 
3. 10-15 min. 
4. 15-20 min 
5. mer än 20 min 

 Svar: 

b) Välj och bind 1J och joint 2J med 2IK. Välj och bind 2J och joint 3J med 1IK. Välj och parent 
1C till 2C. Välj och parent 1C till 2IK. Välj och parent  2C till 1IK. 
 

1. mindre än 5 min. 
2. 5 -15 min. 
3. 15-25 min. 
4. 25-35 min 
5. mer än 35 min 

 Svar: 
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Hur lång tid tar det dig att bli färdig med allting inom punkterna: 

 

a) Skapa och placera varje controller motsvarande positionen som respektive joint har. 

1. mindre än 5 min. 
2. 5 -10 min. 
3. 10-15 min. 
4. 15-20 min 
5. mer än 20 min 

 Svar: 

b) Välj och bind 1J och 3J med 1IK. Välj och bind 3J och  4J med  2IK. Välj och parent controller 1C 
till controller 2C. Välj och parent controller 5C till controller 3C och controller 4C.Välj och parent 
controller 3C till ikRPsolver 1IK. Välj och parent controller 4C till ikSCsolver 2IK.Välj och aim 
constrain 3C till 1C. Välj och pole vectorconstrain 2C till 1IK. 
 

1. mindre än 5 min. 
2. 5 -15 min. 
3. 15-25 min. 
4. 25-35 min 
5. mer än 35 min 

 Svar: 
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Hur lång tid tar det dig att bli färdig med allting inom punkterna: 

 

a) Skapa och placera varje controller motsvarande positionen som respektive joint har. 
 

1. mindre än 5 min. 
2. 5 -10 min. 
3. 10-15 min. 
4. 15-20 min 
5. mer än 20 min 

Svar: 

b) Välj och bind 2J och 1J med 1IK. Välj och parent 2C  till 1C. Välj och parent 1C  till 1IK. 
 

1. mindre än 5 min. 
2. 5 -15 min. 
3. 15-25 min. 
4. 25-35 min 
5. mer än 35 min 

 Svar: 
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Hur lång tid tar det dig att bli färdig med allting inom punkterna: 

 

a) Skapa och placera varje controller motsvarande positionen som respektive joint har. 
 

1. mindre än 5 min 
2. 5 -10 min. 
3. 10-15 min. 
4. 15-20 min 
5. mer än 20 min 

 Svar: 

 

b) Välj och bind 1J och 3J med 1IK. Välj och bind 4J och 5J med 2IK. Välj och parent 2C till 3C, 
4C och 5C. Välj och parent 1C  till 2C. 
 

1. mindre än 5 min 
2. 5 -15 min. 
3. 15-25 min. 
4. 25-35 min 
5. mer än 35 min 

 Svar: 
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Hur lång tid tar det dig att välja och parent controller 1C till controller 2C, controller 3C och 

controller4C? 

Svara i minuter: 

 

Hur lång tid tar det dig att välja och parent 6C  till 7C, 8C och 9C? 

Svara i minuter: 

Hur lång tid tar det dig att välja och parent 1C till 2C, 3C,  4C, 5C  och 6C? 

Svara i minuter: 


