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Tiivistelmä

Abstract

Opinnäytetyössä suunniteltiin ja rakennettiin pelaajayhteisön toivoma

This thesis describes the process of designing and creating a 3D dinosaur

3D-pelihahmo modi, joka soveltuu Alderon Gamesin Path of Titansiin.

game character, which could be used as a mod in Alderon Games' Path

Pelaajien toiveet selvitettiin kahden Path of Titansin Discord-kanavalla

of Titans. The species of the character was chosen by the players of the

jaettujen kyselyjen avulla. Eniten ääniä keränneestä hahmosta läh-

game, based on the results of two polls shared on Path of Titans' Discord's

dettiin tekemään tutkimusta uskottavan lopputuloksen saamiseksi.

modding channel. The species receiving the most votes was then studied

Tutkimuksessa selvinneiden tulosten perusteella luotiin tieteellisesti ja

further, in order to achieve required level of believability and realism. Based

anatomisesti tarkka luonnos, joka toimi pohjana digitaalisesti veistetylle

on the results, a scientifically and anatomically accurate sketch was drawn,

high poly -mallille.

which served as a reference for the digitally sculpted high poly model.

Veistämisen jälkeen high poly -mallista tehtiin optimoitu ja kevyt low

The finished high poly model was then retopologized and UV-mapped.

poly -malli, johon luotiin optimoitu UV- mappi. Mallintamisen jälkeen

After the game resolution version was finished, it was time to move on

mallille suunniteltiin väritys nopeiden luonnosten avulla, nykyään elävien

to designing the coloration. After a few quick colorsketches inspired by

eläimien inspiroimana. Pikaisen luonnostelun jälkeen malli teksturoitiin

modern animals, the model was taken to a 3D texturing software to be

peliin soveltuvalla tarkkuudella. Valmiiden low poly -mallin ja tekstuurien

finished. The textured low poly model was then rigged to a pre-existing

kanssa siirryttiin riggaamaan hahmo valmiin, Path of Titansin hahmon

rig of Path of Titans' Metriacanthosaurus parkeri. Finally, the character was

rigiin. Lopuksi hahmosta otettiin kuvat esittelyä varten reaaliaikaisesti

rendered in a real-time 3D render engine .

renderöivässä ohjelmassa.

Keywords: 3D modeling, digital sculpting, modding.
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Käsitteitä
Alpha (Zbrush)			

Harmaasävytekstuuri, jota käytetään kolmiulotteisten yksityiskohtien projektoimiseen 3D-mallin pintaan

Basemesh				

Matalaresoluutioinen 3D-malli, jota käytetään digitaalisen veistoksen pohjana

Beikkaus				

Korkearesoluutioisen 3D-mallin pinnanmuotojen siirtäminen optimoidun mallin UV-mappiin

Cross-platform play			

Usealla eri alustalla yhtäaikaisesti pelattava peli

Deformaatio				

Kappaleen koon tai muodon muuttuminen

Edge					

Kahden verteksin väliin muodostuva jana

Edge flow				

3D-mallin muotoja ja piirteitä seuraava polygonien reunojen ryhmittäminen

MMO 					

Massive Multiplayer Online. Internetissä pelattava monen pelaajan samanaikaisesti pelaama peli

Modaus				

Ohjelmistojen tai laitteiden muokkaaminen uusien ominaisuuksien saamiseksi (Wikipedia 2021)

Normaalimappaus			

Renderöintitekniikka, jossa korkearesoluutioisen 3D-mallin pinnanmuodot esitetään low poly -mallissa 			

					

tekstuurimappiin tallennettujen normaalivektorien ja valon vuorovaikutuksen avulla (OpenGl-tutorial)			

Osteodermi				

Luinen rakenne eri eläinlajien iholla, joka muodostaa suomuja tai laattoja verinahan pintaan

Paleontologia				

Esihistoriallista elämää tutkiva luonnontieteenala

Polygoni				

Vertekseistä koostuva monikulmainen, kaksiulotteinen pinta, joista 3D-mallin geometria muodostuu

Retopologia				

3D-mallin rakenteen optimointi esimerkiksi animointia tai renderöintiä varten

Renderöinti				Kuvan ottaminen 3D-mallista
Rigi					

Animoitavan 3D-mallin ohjauksessa käytettävä luurankomainen rakenne

Teksturointi				

3D-mallin pinnanmuotojen yksityiskohtien kuvaaminen bittikarttakuvilla

UV-mappi				

Kolmiulotteinen malli kaksiulotteisesti esitettynä UV-koordinaatistossa

UV-layout				

UV-mapin osien järjestys UV-koordinaatistossa

VDM (Zbrush)			

Vector Displacement Mesh. Pensseliin tallennettu 3D-malli, jonka voi liittää osaksi toista 3D-mallia

Verteksi				3D-mallin pistemäinen osa
Weight paint				

Rigin luiden vaikutuksen määrittäminen ympäröiviin vertekseihin
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1. Johdanto
Opinnäytetyössä käsitellään pelattavan hahmon modaamista ja suunnittelua Alderon Gamesin Path of Titansiin itsenäisenä projektina. Path of Titans on
tietokoneella ja mobiililaitteilla pelattava esihistoriallinen MMO-selviytymispeli. Opinnäytetyön tavoitteena on luoda pelaajayhteisön toivoma, tieteellisesti
ja anatomisesti tarkka malli esihistoriallisesta eläimestä, jollaista ei ole tässä pelissä ennestään. Toinen tavoite oli pelialan standardiohjelmien käyttötaidon
vahvistaminen. Valmis pelihahmo on kaikkien pelin omistavien ladattavissa ilmaiseksi.
Olen kiinnostunut työskentelystä pelialalla ja tahdoin vahvistaa ohjelmisto-osaamisen lisäksi myös hahmosuunnittelutaitojani. Perinpohjainen
taustatutkimus dinosaurusten anatomiasta ja paleontologisista artikkeleista ohjasi valintoja konseptointivaiheesta mallin viimeistelyyn saakka. Pelihahmon
kehitys on aikaa vievää ja monimutkaista työtä, jonka eri vaiheet on usein tuotannossa jaettu usean erikoistuneen työntekijän kesken. Itsenäisessä
modausprojektissa jouduin kuitenkin käymään läpi erittäin laajan prosessin, josta rajasin tähän opinnäytetyöhön vain 3D-mallinnukseen läheisesti liittyvät
asiat.
Opinnäytetyössä käytetään kuutta eri tietokoneohjelmistoa. Digitaalinen veistäminen tehdään orgaaniseen 3D-mallinnukseen erikoistuneella Pixologic
Zbrushilla. Retopologia ja UV-mappaus tehdään Autodesk Maya LT:ssä. Tekstuurien beikkaus suoritetaan Marmoset Toolbag 3:ssa ja teksturointi Adobe
Substance Painterilla ja Photoshopilla. Riggaus tehdään Blender 2.9:llä. Olin tutustunut suurimpaan osaan käytetyistä ohjelmistoista pintapuolisesti ennen
projektin aloittamista, enkä halunnut käsitellä ohjelmistoja tai 3D-mallinnuksen teoriaa opinnäytetyössä liian syvällisesti.
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2. Yleistä modaamisesta
Modaus on ohjelmistojen ja laitteiden muokkaamista sellaisten ominaisuuksien saamiseksi, joita valmistaja ei ole alun perin tuotteeseen suunnitellut
(Wikipedia 2021). Tietokonepelien modaaminen on hyvin yleistä ja usein
pelitalojen tukemaa. Tyypillisimpiä modeja ovat pelissä olevien ympäristöjen, hahmojen ja niiden varusteiden muokkaaminen sekä ominaisuuksiltaan
että ulkonäöltään. Käytännössä pelihahmon modaaminen ei eroa hahmon
luomisesta mitenkään. Kummassakin tapauksessa on huomioitava pelin julkaisualustan ja pelimoottoorin asettamat vaatimukset, erityisesti 3D-mallien
kolmiomäärä ja teksturointikäytännöt.
Tässä opinnäytetyössä käsitellään pelihahmon modausta. Peliin luodaan uusi
dinosauruslaji, Rajasaurus narmadensis, jonka pohjana on Path of Titansin
Metriacanthosaurus parkeri (kuva 1). Nämä kaksi hahmoa ovat suunnilleen
samankokoisia, kaksijalkaisia lihansyöjiä. 3D-mallinnus ja teksturointi
tehdään alusta alkaen itse, Metriacanthosauruksesta hyödynnetään rigi
ja animaatiot. Lisäksi käytin pelimoottorissa toisen Path of Titansin
pelihahmon, Ceratosaurus nasicorniksen silmää.

Kuva 1. Metriacanthosaurus parkeri (Slater & Bickerton 2020)

5

3. Taustatyö
3.1 Kyselyn suunnittelu
Tarkoitus oli luoda yhteisön toivoma hahmo, jota ei ole pelissä
ennestään. Pelaajien toiveiden selvittämiseksi laadin lyhyen, kolmesta
monivalintakysymyksestä koostuvan kyselyn, jonka lähetin Path of Titansin
modding-Discord-kanavalle. Kysely täytyi suunnitella sopivan kokoiseksi,
jotta se olisi nopea täyttää. Dinosauruslajeja on tunnistettu satoja, joten
kaikkien listaaminen ei tullut kysymykseen. Kyselyn laatimisessa hyödynsin
opponentin lisäksi myös luokkakavereitani ja Path of Titansin modaajien
Discord-kanavaa.
Suunnittelin rakenteeltaan kolmiosaisen monivalintakysymyksistä
koostuvan kyselyn. Ensimmäinen kysymys selvittää, haluaako pelaaja
lihan- vai kasvinsyöjän (kuva 2). Toiseksi päätin kysyä toivotun hahmon
sukua (kuva 3) (kuva 4). Samoin kuin nykyeläimet, läheisesti toisilleen sukua
olevat lajit muistuttavat rakenteeltaan ja käytökseltään huomattavasti
toisiaan. Suvun jälkeen edetään kysymykseen toivotusta lajista (kuva
5). Tarjosin myös avoimen vaihtoehdon siltä varalta, ettei tarjolla ollut
mieluista lajia. Lopullisen tuloksen ratkaisemiseksi tarvittiin finaaliäänestys
tasatilanteeseen päätyneiden lajien kesken.
Suodatin kyselystä parhaani mukaan pois pelissä jo olevat tai muiden
modaajien mallintamat dinosaurukset. Jätin kyselystä pois myös lajeja, jotka
tunnetaan vain vähäisistä fossiileista. Kaikista suurimmat dinosauruslajit
eivät myöskään sovellu kokonsa vuoksi peliin, joten en asettanut niitäkään
vaihtoehdoiksi. Kuvitin kyselyä tekemällä nopeat siluettikuvat eri sukujen
edustajista monivalintakysymysten havainnollistamiseksi. Lisäsin myös
tarjolla olevista suvuista ja lajeista linkit Wikipedia -artikkeleihin, jotta
osallistujat pystyvät tarvittaessa perehtymään lajeihin tarkemmin.
Hyödynsin aiemmin tekemääni renderöintiä dinosaurus-pelimallista kyselyn
alun kuvittamiseen.

Kuva 2. Kyselyn ensimmäinen vaihe
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Kuva 5. Vaihe 3; abelisaurit

Kuva 3. Vaihe 2; lihansyöjät

Kuva 4. Vaihe 2; kasvinsyöjät
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3.2 Kyselyn tulokset
Kysely oli erittäin tasainen. Viikon äänestyksen jälkeen neljä lajia oli
tasatilanteessa, Cryolophosaurus ellioti, Giganotosaurus carolinii, Rajasaurus
narmadensis ja Muttaburrasaurus langdoni. Päätin pitää kolmipäiväisen
finaaliäänestyksen, jolla ratkaisin pelin (kuva 6). Selvä voittaja oli intialainen
abelisauri, Rajasaurus narmadensis (kuva 7).

Kuva 7. Finaaliäänestyksen tulokset

Kuva 6. Finaaliäänestyksen kysely
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3.3 Benchmark
Ennen suunnittelutyön aloittamista tutkin minkälaisia malleja markkinoilla
olevissa dinosauruspeleissä on. Tärkeimmät esikuvat hahmolle ovat
luonnollisesti Path of Titansin (kuva 8) pelihahmot, mutta tutustuin myös
muihin samantyyppisiä malleja sisältäviin peleihin, kuten The Isle:n (kuva
9), Prehistoric Kingdomiin (kuva 10), Saurian ja Pangea : Beyond Extinction.
Kiinnitin malleissa erityisesti huomiota yksityiskohtien tarkkuuteen, jotta
en epähuomiossa vie esimerkiksi suomujen veistämistä tasolle, jota pelaaja ei
pysty edes huomaamaan.

Kuva 8. Spinosaurus aegyptiacus, Path of Titans (Slater & Bickerton 2020)

Kuva 9. Carnotaurus sastrei, The Isle (Baardse & Wierum 2018)

Kuva 10. Tyrannosaurus rex, Prehistoric Kingdom (Raggo & Morosan 2020)
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4. Konsepti
4.1 Rajasaurus narmadensis
Dinosaurukset esitetään Path of Titansissa realistisesti, nykyaikaisen
paleontologisen tietämyksen mukaisesti. Tavoitteeni oli luoda tieteellisesti
ja anatomisesti tarkka rekonstruktio Rajasaurus narmadensiksesta. Nimi
Rajasaurus narmadensis tulee sanskritin sanasta raja (prinssi), latinan
kielen sanasta saurus (lisko) ja fossiilien löytöpaikan, Narmada-joen mukaan
(Wilson ym. 2003, 7).
Rajasaurus oli keskikokoinen petodinosaurus, joka eli myöhäisliitukautisessa Intiassa (Wilson ym. 2003, 1). Rajasauruksen jäänteet koostuvat
melkein kokonaisesta kallosta (kuva 11), muutamista selkärangan ja lantion
luista sekä osittain säilyneistä jaloista ja hännästä (Wilson ym. 2003, 4).
Rajasaurus kuului abelisaureihin, joille oli tunnusmerkillistä lyhyt, laatikkomainen pää, heikohkot leuat ja surkastuneet eturaajat (Poll & Rauhut
2012, 1). Abelisaurien ihon tekstuuri tunnetaan kohtuullisesti fossiilien
viereen painautuneiden suomukuvioiden perusteella. Rajasauruksen ihosta
ei ole löytynyt fossiileja, mutta abelisaureihin kuuluvan Carnotaurus sastrein
luurangon kanssa on säilynyt huomattava määrä maaperään painautuneita
jälkiä ihon tekstuurista (Bonaparte ym. 1990, 32). Mitään viitteitä höyhenpeitteestä ei ole löytynyt (Delcourt 2018, 7).
Rajasaurus ja sen lähisukulainen Majungasaurus crenatissimus erottuivat
muista abelisaureista pienen, pään päällä olevan kumpumaisen sarven perusteella, joka oli luultavasti paksuuntuneen ihon peittämä (Delcourt 2018, 7).
Rajasauruksen puutteellisten fossiilien vuoksi käytin vartalon pääasiallisena
referenssinä majungasauruksen luurankoa (kuva 12).
Eläimen koosta on olemassa muutamia eri arvioita, jotka vaihtelevat 6,6
metrin ja 11 metrin välillä. Päädyin tekemään mallista 6,6 metriä pitkän riggaamista ajatellen, koska pelistä löytyi muutama tämän kokoluokan hahmo.

Kuva 11. Rajasauruksen kallo (Karambelkar 2017)

Kuva 12. Majungasauruksen luuranko (Natural Science Foundation 2013)
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4.2 Luonnos
Nykyään elävien eläinten tutkiminen on välttämätöntä, kun tähdätään
mahdollisimman uskottavaan esihistoriallisen eläimen rekonstruktioon.
Dinosaurukset ovat läheistä sukua moderneille arkosaureille, eli linnuille ja
krokotiilieläimille. Lihasten anatomia pystytään kuvaamaan kohtuullisella
tarkkuudella vertaamalla luurankoja nykyään eläviin eläimiin.
Käytin hahmodesignin luonnosteluun yhden päivän, jotta minulla olisi
kohtuullisen selkeä kuva haluamastani lopputuloksesta. Tässä vaiheessa
halusin tehdä päätökset hahmon ruumiinrakenteen isoista muodoista ja
designin kannalta keskeisissä paikoissa olevista yksityiskohdista, kuten pään
suomuista (kuva 13). Käytin luonnoksen pohjana renderöityä kuvaa aiemmin
veistämästäni dinosauruksesta, jonka mittasuhteet venytin vastaamaan
Rajasaurusta. Pään piirsin kokonaan uusiksi, ottamalla mallia kallosta.
Kuonon päällä oleva karkeahko pinta oli todennäköisesti elävällä eläimellä
keratiinin peittämä (Delcourt 2017, 6). Vastaavanlaisia rakenteita löytyy
useilta lintu- ja liskolajeilta, ja ne voivat olla värikkäitä ja näyttävän
muotoisia (kuva 14). Keratiinin muodostamat sarvet voivat olla hyvinkin
monipuolisia, mutta päätin pitäytyä maltillisessa designissa, jotta saan
tuotua esille lajille tunnusmerkillistä, päälaella olevaa tylppää sarvea.
Abelisaurien ihosta on säilynyt vähän fossiilimateriaalia eri puolilta vartaloa,
josta pystytään päättelemään ihon olleen kovien osteodermien peittämä
(Bonaparte ym. 1990, 32). Samantapainen pinta löytyy esimerkiksi gilaliskon
iholta (kuva 15). Ihon ja ruston kaltaiset pehmytkudokset eivät yleensä
säily fossiilimateriaalissa kovin hyvin, joten mielikuvituksen käyttämiselle
jää paljon tilaa. Esimerkiksi silmien ja korvien ympärillä oleva iho saattoi
olla joko hyvin joustavaa ja ryppyistä kuten linnuilla, jäykkää ja suhteellisen
rypytöntä kuten liskoilla, tai todella jäykkää ja jykevien suomujen peittämää
kuten krokotiilieläimillä. Päädyin lintumaiseen ulkonäköön mutta otin
myös vaikutteita sian ja puhvelien raskaista silmäluomista, jotta design saisi
ripauksen omaperäisempää tulkintaa.

Kuva 13. Luonnoksia pään suomupinnoista

Kuva 14. Kypäräkasuaari
(Dilmen 2007)
11

Kuva 15. Gilaliskon osteodermeja
(Geller-Grimm 2003)

Kuva 16. Luonnos
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5. High poly -mallinnus
5.1 Digitaalinen veistäminen
Tein high poly -mallin digitaaliseen kuvanveistoon erikoistuneella Pixoligic
Zbrushilla. Zbrushilla työskentely muistuttaa erittäin paljon perinteistä
kuvanveistämistä; 3D-mallia veistetään piirtopöydällä tai -näytöllä kuin
savea. Perinteisen kuvanveiston tavoin, muodot rakennetaan etenemällä suuresta muodosta pienempään. Toisin kuin tavallista 3D-mallinnusta harjoitettaessa, taiteilija pystyy keskittymään pelkästään kappaleen muovailuun.
Vastaavaan lopputulokseen pääseminen tavanomaisella polygonimallintamisella olisi huomattavasti työläämpää jatkuvan geometrian korjaamisen vuoksi. Zbrushissa tuotetut 3D-mallit ovat yleensä hyvin suurikokoisia, eivätkä
ole sellaisenaan käyttökelpoisia animoinnissa tai reaaliaikaista renderöintiä
Kuva 17. Basemeshin pohjana käytetty Rugops primus
hyödyntävissä sovelluksissa. Animoitavaksi tarkoitettu malli veistetään
mahdollisimman neutraaliin asentoon, jotta nivelten liikuttaminen toimisi
mahdollisimman kitkattomasti.
Käytin Rajasauruksen high poly -mallin pohjana basemeshinä aiemmin veistämääni dinosaurusta (kuva 17), jonka mittasuhteet ovat hyvin samankaltaiset. Basemeshin käyttäminen nopeuttaa työskentelyä huomattavasti, koska
aikaa ei tarvitse käyttää isojen perusmuotojen veistämiseen. Pyrin jo tässä
vaiheessa varmistamaan mallin yhteensopivuuden Metriacanthosauruksen
animaatioiden kanssa. Vertasin malleja toisiinsa, jotta animaatoiden
kannalta kriittiset osat, kuten jalat, vastaisivat mahdollisimman hyvin
Metriacanthosauruksen mallia (kuva 18). Jalkojen rakenne ja liikeradat ovat
monimutkaisin alue dinosaurusmallissa, joten pohjana käytettävä pelimalli
kannattaa valita huolellisesti. Rajasauruksen surkastuneita eturaajoja ei
tarvinnut huomioida erityisen tarkasti malleja verrattaessa, koska käsien
liikkuminen olkapäästä alaspäin oli hyvin rajoittunutta.
Kuva 18. Metriacanthosaurus ja basemesh
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Ihon yksityiskohtien lisäksi jouduin veistämään myös kaulan ja jalkojen
lihaksiston ja pään uusiksi (kuva 19). Basemeshin eturaajat säilytin lähes
ennallaan sormia lukuun ottamatta.
Realistista eläintä veistäessä anatomian tuntemus on ratkaisevan tärkeää.
Referensseinä anatomiaan käytin dinosauruksiin erikoistuneiden taiteilijoiden tutkielmia, omien tutkimusteni lisäksi. Selvittäessäni esimerkiksi
pohjelihasten kiinnityskohtia leikkasin auki kanankoiven, jonka valokuvasin
anatomista tutkielmaa varten (kuva 20). Animal Body Worlds- näyttelyssä
ottamani kuvat strutsin lihaksistosta osoittautuivat myös hyödyllisiksi.
Lihasten jälkeen aloin veistämään ihon suuria laskoksia ja ryppyjä alueille, joissa iholla on tapana roikkua nykyään elävillä eläimillä. Tärkeimpänä
ryppyreferenssinä toimivat Helsingin Tropicariossa ottamani kuvat vesivaraanista (kuva 21).

Kuva 19. Pään veistämistä

Kuva 20. Pohjelihasten veistämistä anatomiareferenssin avulla

Kuva 21. Ihon veistämistä
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5.2 Pään ja jalkojen veistäminen
Päätin veistää hahmon designin kannalta
keskeiset alueet käsin. Automaattiset työkalut
nopeuttavat työtä monilla osa-alueilla, mutta
pelkästään niihin tukeutuminen tekee designista
lattean ja itseään toistavan.
Hahmoja suunnitellessa pää on aina tärkeässä
osassa. Päähän tuli paljon erilaisia pintoja, joiden
piti sulautua toisiinsa luonnollisen näköisesti
(kuva 22). Suomuja veistäessä on hyvä muistaa,
että suomut ovat rakenteeltaan jäykkiä, joten
suurien suomujen peittämä iho ei ole yhtä
taipuisaa ja ryppyistä kuin monilla nisäkkäillä tai
linnuilla. Tällaisia alueita nykyisillä matelijoilla
ovat usein esimerkiksi huulien ympärys ja vatsa.
Joustavuutta vaativilla alueilla suomut ovat
usein pienempiä, kuten esimerkiksi taipeissa tai
silmäluomissa. Linnuilla varpaat ja nilkat ovat
usein suurien suomujen peittämät. Suomujen
veistäminen voi olla aloittelijalle työlästä,
mutta kun suomujen alla olevat muodot on
muovailtu huolellisesti ja suomujen muoto ja
virtaus on suunniteltu etukäteen, työskentely
on sujuvaa eikä vaadi erityisiä ponnisteluja. Yksi
tärkeimmistä esikuvista kasvojen suomuihin oli
leopardigekko (kuva 23).
Silmäluomia veistäessä emuloin sian silmäluomien
laskostumista, jättäen pienimmät uurteet pois
(kuva 24). Dinosaurusten korvat kuvataan useimmiten reikänä pään kyljessä, mutta pyrin tuomaan

Kuva 22. Pään yksityiskohdat

Kuva 23. Leopardigekko
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Kuva 24. Sian silmä (Jean 2007)

kiinnostavia muotoja kehystämällä koloa hieman
eteenpäin kaartuvalla torvimaisella rakenteella.
Keratiinin käsittelyssä seurasin kallon muotoja,
lisäten kasuaarille tyypillisiä uurteita muotojen
päälle. Päälaen karkeat muodot ja sarvi ovat voineet olla esimerkiksi lajitovereiden välisiä kamppailuja varten, joten lisäsin myös pieniä kulumisen
merkkejä (Delcourt 2018, 9).
Jalkojen yksityiskohtia (kuva 25) veistäessäni
otin mallia ensisijaisesti suurikokoisten nykyään
elävien lintujen, kuten strutsien, emujen ja
kasuaarien jaloista (kuva 26). Strutsin varpaiden
isot suomut ja emun varpaiden päälle laskostuvat rypyt olivat Rajasauruksen jalan tärkeimmät
esikuvat, mutta halusin kuvata ihon hieman
matelijamaisempana.
Hyödynsin myös aiemmin ammattilaisilta
saamaani palautetta dinosaurusten anatomiasta.
Path of Titansin dinosaurukset mallintanut
taiteilija huomautti liian hentoisista
varpaankynsistä, joten lisäsin niihin leveyttä
huomattavasti. Aiemmin tekemässäni mallissa
otin mallia petolintujen jaloista, joiden kynnet
ovat eräissä tapauksissa ohuemmat kuin
kävelemään tottuneiden lintulajien kynnet.
Raskasrakenteisten lintujen, kuten emujen jalkoja
tarkastellessa voidaan huomata, että kynsi on
lähes yhtä leveä kuin varvas (kuva 27).

Kuva 25. Rajasauruksen jalat

Kuva 26. Strutsin varpaat (Masteraah 2007)
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Kuva 27. Emun jalat (FunkMonk 2007)

5.3 Vartalon yksityiskohdat
Veistin vartalon pienet yksityiskohdat
viimeisenä. En halunnut veistää jokaista ryppyä
tai pientä sarvea erikseen, joten tein näitä
varten omat työkalut. Torson kauttaaltaan
peittävät osteodermit asetin yksitellen pintaan
tätä tarkoitusta varten tekemälläni Vector
Displacement Mesh -pensselillä. Veistin aluksi
yhden osteodermin erilliseksi tiedostoksi,
jonka asetin VDM -pensselit kiinni. Tämän
jälkeen tein samasta muodosta 14 nopeaa
variaatiota, jotka tallensin samaan brushiin. Näin
pystyin suhteellisen vähällä vaivalla tuomaan
yksityiskohtaisen ja vaihtelevan muotoisen
rykelmän osteodermeja.
Pienimpiä ryppyjä varten veistin muutaman
erilaisen Alpha -tekstuurin (kuva 28). Alphojen
käyttäminen pohjana ihon pienien yksityiskohtien rakentamisessa säästää aikaa huomattavasti.
Käytin pohjana valokuvia sarvikuonon ja kasuaarin ihosta, jotka muutin harmaasävykuviksi
Photoshopissa ja veistin ryppyjen muodot kuvan
päälle Zbrushissa. Luonnollisesti pelkkiin alphoihin turvautuminen ei takaa uskottavaa lopputulosta, vaan niiden asettamisen jälkeen on luvassa
paljon käsin veistämistä. Varsinkin keskeisillä
alueilla olevat yksityiskohdat tapaan veistää ilman
Alphoja.

Kuva 28. Projektia varten valmistetut VDM -pensselit ja Alpha -tekstuurit
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Kuva 29. Valmis high poly -malli
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6. Low poly -mallinnus

tekstuurit irvistävät hännän ja jalan välissä
todella räikeästi.

6.1 Retopologia
Retopologia eli low poly-mallin rakentaminen
on yksi tärkeimmistä työvaiheista
pelimallinnuksessa. Retopologian tarkoitus
on luoda kevyt malli, joka on helppo rigata ja
uvmapata. Tämä on se malli, joka on käytössä itse
pelissä. Low poly -mallia luodessa tärkeimmät
tavoitteet ovat geometrian vähentäminen,
hyvän edgeflow’n luominen ja hahmon siluetin
säilyttäminen. (Goulden 2018.) Käytin tähän
työvaiheeseen Autodesk Maya Lt:ä.
Pelihahmojen geometrian koko optimoidaan
useimmiten pelattavan laitteen kapasiteetin ja
pelihahmon roolin mukaisesti (Goulden 2018).
Path of Titans tukee tietokoneiden ja mobiililaitteiden cross-platform pelaamista, joten peli
on optimoitu erittäin kevyeksi. Rajasauruksen
low poly -mallin kolmiomäärä on 20 300, mikä
on pelin mittakaavassa ylärajoilla mutta toimiva
määrä.
Huomioin topologiassa erityisesti alueet, jotka
tulevat liikkumaan paljon. Lantion ympärys ja
erityisesti nivuset ovat hankala deformaatiokohta, joten sijoitin edgeloopit näille alueille
hieman tiheämmin. Myös jalkojen välissä olevien
istuin- ja häpyluiden väliin jäävä liikkumaton
alue vaatii yllättävän paljon deformaatiota tukevaa geometriaa, koska muutoin jalan noustessa

Huolehdin myös, että edgeloop menee puhtaasti
ympäri kaikista kohdista, joista haluan leikata
uvmapin, tästä esimerkkeinä olkapää (kuva 30)
ja reiden liittymäkohta lantioon. Kaksijalkaisten
dinosaurusten keskiruumis oli hyvin jäykkä
lähes olemattomasta alaselästä johtuen, joten
topologian ei tarvitse olla selässä yhtä tiheää
kuin esimerkiksi varpaissa (Krentz 2006) (kuva
31).
Yleensä kädet ovat haastava kohde topologian
kannalta monipuolisen liikkuvuuden vuoksi,
Kuva 30. Eturaajan ympäri menevä edgeloop
mutta tässä tapauksessa lajityypillisten ominaisuuksien vuoksi pystyin keskittymään vain
siluetin tukemiseen. Abelisaurien eturaajat olivat
surkastuneet, eivätkä pystyneet juuri liikkumaan
kuin olkapäästä. Kyynär- ja värttinäluiden litteät
päät viittaavat hyvin rajoittuneeseen liikerataan.
(Bonaparte ym. 1990, 25). Tämä helpotti luonnollisesti hieman retopologiaa, kun sormien ja
ranteen topologian täytyi tukea vain siluettia.
Pää on lintujen ja matelijoiden takaan hyvin
ilmeetön ja vailla lihaksia, joten leukoja lukuun
ottamatta geometriaa tarvitaan lähinnä tukemaan siluettia. (Krentz 2006)

Kuva 31. Jalkojen topologia
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Hankalimmaksi osoittautui selässä olevien
isoimpien osteodermien topologia. Ensimmäistä
kokeilua tehdessäni huomioin topologiassa vain
keskimmäisen rivin, mikä ei näyttänyt beikkaustestissä yhtään hyvältä. Näin suurten kohoumien
jättäminen pelkän normaalimapin varaan ei ole
järkevää, sillä varsinkin takaapäin kuvattuna mallin siluetti paljastaa muodot teksturoiduksi.
6.2 UV-mappaus
UV-mappaus on teksturoinnin kannalta erittäin
kriittinen työvaihe. Huolellisesti tehdyt leikkaukset ja järkevästi tehty layout tekevät tekstuurien
käsittelystä huomattavasti vaivattomampaa (kuva
32, kuva 33). Ajattelemattomasti sijoitetut leikkaussaumat näkyvät valmiissa mallissa välittömästi
mallin taipuessa äärimmäisiin asentoihin.
UV-layoutia tehtäessä on mahdollista skaalata eri
osia uudelleen teksturoitavan kappaleen tarpeen
mukaan. Esimerkiksi pään yksityiskohdat ovat
tärkeämmässä roolissa kuin jalkapohjien, joten
pään UV-saarekkeiden kasvattaminen on perusteltua suuremman resoluution saavuttamiseksi.
UV-mapin osia järjestäessä on järkevää kiinnittää
huomiota myös siihen, millä tavalla malli aiotaan
teksturoida. Jos luvassa on teksturointia myös
kaksiulotteisessa käyttöliittymässä, esimerkiksi
Photoshopissa, on järkevää järjestää UV-mapin
osat loogiseen järjestykseen symmetrisesti osien
tunnistamisen helpottamiseksi (kuva 34).

Kuva 32. UV-mapattu lowpoly -malli

Kuva 33. Malli edestäpäin
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Kuva 34. UV-layout

Kuva 35. Valmis low poly -malli
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7. Teksturointi
7.1 Beikkaus
Beikkaus tarkoittaa high poly -mallin
yksityiskohtien siirtämistä low poly -malliin
liitettäviin tekstuurimappeihin, useimmiten
normal mappiin. Beikkaamiseen vaaditaan high
poly -mallin lisäksi uvmapattu low poly-malli
(kuva 36). Suoritan beikkauksen Marmoset
Toolbag 3:ssa. Normalmapin lisäksi beikatessa
voidaan tuottaa myös monia muita high poly
-mallin ominaisuuksia esittäviä tekstuurimappeja,
joita voidaan hyödyntää myöhemmin
teksturoinnissa tai lopullisessa renderöinnissä.
Tein normal mapin lisäksi curvature- ja concavity
mapit, joita käytän Substance Painterissa
maskaamaan ihon syviä yksityiskohtia.
Beikkausprosessi on yksinkertainen. High- ja low
poly -mallit asetetaan päällekkäin beikkausohjelmistoon, jonka jälkeen määritetään beikkauksessa
käytettävän häkin koko. Asetan malleille yleensä
eriväriset materiaalit työskentelyn selkeyttämiseksi. Kuvassa 36 low poly -malli esitetään
punaisena ja high poly -malli valkoisena. Häkki
esittää normal mapissa huomioitavien yksityiskohtien etäisyyttä low poly -mallin pinnasta,
toisin sanoen, kaikki häkin sisään jäävät muodot
tallentuvat normal mappiin. Häkin kokoa säädetään siten, että kaikki high poly -mallin muodot
mahtuvat häkin sisälle. Toisiaan lähellä olevat
samaan suuntaan menevät pinnat, kuten kainalot,

Kuva 36. Hahmo valmiina beikkaukseen Marmoset Toolbagissa
silmäkuopat, sieraimet ja nivuset ovat työläitä
beikata. Näillä alueille häkki menee helposti
vastapäisellä puolella olevan häkin kanssa päällekkäin, joka aiheuttaa normal mapin vastaavaan
kohtaan sekavaa pikselimössöä. Marmosetissa
häkki voidaan tällä alueella säätää manuaalisesti
pensselin avulla, jolloin alueelle tehtävät säädöt
eivät vaikuta muualle.
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7.2 Skinin suunnittelu
Pelihahmojen esteettinen kustomointi erilaisten
pintaväritekstuurien eli skinien avulla on hyvin
yleistä. Skinien vaihtaminen ei yleensä vaikuta
muuten pelattavan hahmon ominaisuuksiin. Path
of Titansissa hahmojen skinien väritys koostuu
viidestä eri värialueesta; pohjaväristä, kolmesta peruskuvioinnin muodostamasta väristä ja
yhdestä yksilöllisestä kuviointiväristä. Pelaajalle
tarjotaan jokaista värialuetta kohti 5 eri vaihtoehtoa. Jokaisessa skinissä on 3 erilaista yksilöllistä
kuviota, mikä tekee hahmon kustomoinnista
entistä monipuolisemman.
Aloitin skinin suunnittelun tekemällä 4 nopeaa
luonnosta mahdollisesta värityksestä (kuva
37). Tällaisten luonnosten on tarkoitus olla
lähinnä suuntaa antavia ohjeita itselleni, enkä
pyri yksityiskohtaiseen lopputulokseen. Päädyin
vaihtoehtoon 1.
Väritystä suunnitellessani käytin kaikissa
vaihtoehdoissa pohjana yhtä eläinlajia, johon
hain pientä variaatiota lisäämällä vaikutteita
jostakin toisesta eläimestä. Valitsemani designin
värien inspiraationa olivat vartalon alueella
rio fuerten skorpionilisko (kuva 38), ja päässä
sundansarvinokka. Väritystä suuunitellessa
käytän malleja aina lähinnä viitteellisesti, koska
referenssien orjallinen kopioiminen ei useinkaan
tuota uskottavaa lopputulosta. Eläinten väritys
on luonnossa aina jonkin tarpeen perustelema,

Kuva 37. Skiniluonnokset
ja niiden huomioiminen tuo hahmolle aina lisää
uskottavuutta. Myöhäisliitukautisessa Intiassa
on vallinnut todennäköisesti puolikuiva ilmasto,
joten kuivissa oloissa elävä skorpionilisko oli
luonteva esikuva Rajasauruksen tekstuureille
(Geological survey of India 2008). Vähensin
kuvioinnin dramaattisuutta huomattavasti,
jotta väritys ei veisi kaikkea huomiota ihon
pinnanmuodoista. Vaikka skorpionilisko on
myrkyllinen, kuviointi ei ole varoitusväri, vaan
auttaa sitä maastoutumaan ympäristöön.
Sarvinokkalintujen päät ovat lähes poikkeuksetta
näyttäviä ja keratiinin peittämä sarvi oli
erinomainen esikuva Rajasauruksen kuonon
kuvaamiseen jo veistäessä. Lisäksi vaikutteiden
ottaminen sundansarvinokan silmää ympäröivän
ihon värityksestä toi kiinnostavaa ilmettä
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myös Rajasaurukseen, vaikka en käyttänytkään
samanlaisia värejä kuin referenssikuvassa.

Kuva 38. Rio fuerten skorpionilisko (DuBois 2017)

7.3 Tekstuurien maalaaminen
Teksturointi Substance Painterissa on hyvin
suoraviivainen prosessi. Useiden kuvankäsittelyohjelmien tavoin Painterissa maalataan layereille. Layerin parametreja on mahdollista muuttaa
jatkuvasti, mikä mahdollistaa erittäin joustavan
työskentelyn.
Aloitin maalaamisen asettamalla projektiin
valmiiksi 5 eriväristä layeria aiemmin tekemäni
luonnoksen mukaisesti, jonka jälkeen etenin layer
kerrallaan dokumentissa ylöspäin. Etenin maalatessa suurista linjoista pienempään, lisäten koko
ajan yksityiskohtien määrää (kuva 39). Koska
aiemmin tekemäni luonnos oli hyvin viitteellinen,
referenssien käyttäminen oli yhä tarpeellista.
Pyrin käsittelemään erilaisia pintoja vaihtaen
kuvioinnin tyyppiä. Vartalolla pidin laikut pieninä
ja kuvion rikkonaisena siirtymäkohdissa, emuloiden matelijoiden väritystä. Kuonon päällä olevien
keratiinisarviin laitoin suurempia satunnaisen
näköisiä läiskiä, ottaen vaikutteita sundansarvinokasta (kuva 40) (kuva 41). Yksityiskohtia maalatessa pyrin tuomaan tasapainoa designiin, jotta
lopputulos ei olisi raskas katsoa.
Kuten muissakin vaiheissa, pidin maalatessakin
mielessä mihin tarkoitukseen malli on tulossa.
Pelatessa hahmoa katsotaan suurimman osan
ajasta takaapäin, joten häntä on jatkuvasti lähellä
pelaajaa. En ollut tehnyt hännästä kovin monimutkaista veistämisvaiheessa, joten päätin lisätä

Kuva 39. Peruskuvion hahmottelu ja käytetyt brushit.

Kuva 40. Pään yksityiskohtia
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Kuva 41. Sundansarvinokka (Zell 2017)

siihen muusta vartalosta hieman poikkeavasti
yksinkertaisen oranssin sävyn (kuva 45). Päätin
pitää osteodermit samansävyisenä kuin muun
ihon ja luottaa pinnanmuotojen ja kiillon tuovan
niitä esille. Pidin jalkojen yksityiskohdat suuria
suomuja lukuun ottamatta rauhallisena ja kontrastit pieninä, jotta ne erottuisivat torsosta. Maalasin
skinistä kolme variaatiota, joita pelaaja pystyy
vaihtamaan pelissä.
Värityksen lisäksi toin malliin lisää uskottavuutta
säätämällä eri kudosten kiiltävyyttä (kuva 43).
Luonnossa suomujen väliset raot keräävät likaa,
joka saa raot näyttämään mattapintaiselta suhteessa hieman kiiltävien suomujen pintoihin.
Kosteat pinnat, kuten silmät, suu ja silmäluomien sisäpinnat ovat luonnollisesti kiiltävin osa.
Keratiini on nykyään elävillä eläimillä vaihtelevan
kiiltävää, eläimestä riippuen. Nokat, sarvet ja
kynnet ovat monesti hyvinkin kiiltäviä, mutta
pinnan vaurioituessa tai kuluessa kiilto vähenee
(Kuva 44).
Kiiltoa ja karkeutta säädetään teksturoidessa
roughness -mapin avulla (kuva 42). Roughness
on harmaasävytekstuuri, jossa vaaleat kohdat
ovat mattaa ja tummat kohdat kiiltäviä. Käytin
beikkaamaani curvaturemappia maskina, jolloin
pystyin määrittämään suomujen väliset raot ja
rypyt karkeiksi, ja korkeat pinnanmuodot hieman
kiiltävämmiksi. En teksturoinut mallin silmiä,
koska olin aiemmin suunnitellut käyttäväni pelissä Path of Titansin Ceratosauruksen silmiä.

Kuva 42. Roughness

Kuva 43. Pään teksturointia
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Kuva 44. Hopeasarvinokka

Kuva 45. Valmis skini
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8. Riggaus
Käytin Path of Titansin Metriacanthosauruksen rigiä, koska nämä eläimet
ovat pelissä suurin piirtein samankokoiset ja mittasuhteet vastasivat toisiaan
riittävästi (kuva 46). Valmiin rigin käyttämisen etuna on jo mahdollisuus
hyödyntää samalle rigille tehtyjä animaatioita.
Kuten kaikissa aiemmissakin työvaiheissa, anatomian tuntemus nousee
tärkeään rooliin myös rigiä rakentaessa. Nivelten asettaminen oikean
paikkaan on luonnollisen liikkumisen kannalta välttämätöntä. Erityisesti
jalkojen kaltaiset monimutkaiset rakenteet ovat armottomia. Dinosauruksen
rigin ehdottomasti kriittisimmät osat ovat jalat ja lantio, koska näillä
alueilla on eniten monimutkaista deformaatiota aiheuttavia osia. Jalkojen
mittasuhteiden osuessa kohdilleen voi olla suhteellisen varma animaatioiden
yhteensopivuudesta. Jouduin siirtämään vain pään, hartioiden ja
keskivartalon luita. Pystyin kuitenkin säilyttämään leukojen ja pään luiden
keskinäiset mittasuhteet hyvin lähellä alkuperäistä mallia. Eturaajojen
luista huomioin vain olkavarren liikkeeseen vaikuttavan solisluun, koska
Rajasaurus ei todennäköisesti juuri pystynyt liikuttamaan käsiään kuin
olkapäästä (Bonaparte ym. 1990, 25). Käsien luut jätin muokkaamattomina
vartalon ulkopuolelle, koska niillä ei ole mitään vaikutusta. Jätin ne
kuitenkin malliin kiinni, koska niistä ei ole varsinaista haittaa ja niiden
poistaminen tässä vaiheessa on peruuttamatonta.
Luiden asettelun jälkeen low poly -malli liitetään rigiin hierarkkisesti
alemmaksi osaksi, jonka jälkeen luiden ympäröimät verteksit seuraavat
rigin liikkeitä. Tämän niin kutsutun parentoimisen jälkeen rigin toimintaa
hienosäädetään weight paintingin avulla (kuva 47). Aloitin weight paintingin
ottamalla mallia Metriacanthosauruksen weight paintista, mutta suurin osa
työstä oli tehtävä itse, koska mittasuhteet eivät ole täsmälleen samat. Weight
paintingia tehtäessä yritin huomioida erilaisten kudosten elastisuuden, mm.
lisäämällä venymistä suupielissä näkyviin leukalihaksiin ja nivusten suuriin
ihopoimuihin.

Kuva 46. Metriacanthosauruksen rigin sovittaminen Rajasaurukselle

Kuva 47. Rigatun mallin weight painting
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9. Renderöinti
Pelimallin esittelyyn tarkoitetut kuvat on
järkevintä tehdä reaaliaikaisesti renderöivällä
ohjelmistolla, kuten Marmoset Toolbagilla
tai pelimoottori Unreal Enginellä. Suosin itse
Marmoset Toolbagia sen helppokäyttöisyyden
vuoksi. Pelimoottorissa materiaalien
muokkaaminen on huomattavasti vaivalloisempaa
ja työnkulku ei ole yhtä suoraviivainen.
Rajasauruksen low poly -malli on jaettu kahteen
eri materiaaliin; silmiin ja muuhun vartaloon
(kuva 48). Marmosetissa käytän itse mallintamiani silmiä, joiden materiaaliin lisäsin kiiltoa.
Vartalon materiaali koostuu normal mapista,
Substance Painterissa maalatusta skinistä ja
Roughness -mapista (kuva 49). Marmoset tarjoaa
laajat säätömahdollisuudet materiaalien muokkaamiselle, mutta tahdon esittää mallin saman
näköisenä kuin pelissä, menemättä liiallisuuksiin
monimutkaisten materiaalien kanssa.
Koska tarkoitus on esitellä pelimalli, pyrin
välttämään dramaattista valaistusta useimmissa
rendereissä. Otan tavallisten kuvien lisäksi
samoista asennoista wireframe -renderit, joissa
geometria näkyy mallin päällä (kuva 50). Low poly
-mallin toimivuus tulee parhaiten ilmi laittamalla
hahmo liikkuvaan asentoon, jolloin topologian
toimivuus näkyy selvästi (kuvat 51-58).

Kuva 48. Materiaalien luominen renderöintä varten

Kuva 49. Malli ilman materiaalia, vain normal
mapin kanssa
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Kuva 50. Topologia näkyvillä wireframe-renderissä

Kuva 51
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Kuva 52
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Kuva 53
1. Valmis malli renderöitynä
Kuva
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Kuva
Kuva 1.
54Topologia esiteltynä wireframe-renderissä
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Kuva 55
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Kuva 56
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Kuva 57
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Kuva 58
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10. Yhteenveto & prosessin arviointi
Opinnäytetyö oli iso ja haastava projekti. Saavutin asetetut oppimistavoitteet ja malli tuli määräajassa valmiiksi.
Laajasta suunnittelutyöstä oli projektin edetessä paljon apua. En ollut aiemmin tehnyt näin syvällistä taustatyötä, mikä teki tästä mallinnusprosessista
sujuvan. Vaikka pyrin taustatutkimuksessa huolellisuuteen, löysin raporttia
kirjoittaessani lisää informaatiota Rajasaurus narmadensiksesta, joka oli ristiriidassa joidenkin ratkaisujeni kanssa. Vastaisuudessa tällaiseen on varauduttava kattavammalla tiedonhakuprosessilla.
Varsinainen työ ei tuottanut suuria ongelmia. Retopologiassa meni aikaa
odotettua enemmän, koska en osannut etukäteen arvata selän pinnanmuotojen topologian monimutkaisuutta. Kaikesta jäi parantamisen varaa, erityisesti topologiasta ja high poly -mallin vartalon yksityiskohdista. Yleisesti
ottaen olen tyytyväinen malliin, se on toiseksi paras tähän asti tekemistäni.
Suoriuduin itse työstä suurin piirtein arvioimassani ajassa, mutta aliarvioin
raportointiin tarvittavan työmäärän ja yliarvioin seminaariesitykseen sopivan kokonaisuuden. Pudotin lopullisesta työstä pelimoottorissa tehtävän
osuuden pois.
Opinnäytetyön aikana kehitettyjen taitojen myötä on hyvä jatkaa
pelinkehityksen opettelua. Seuraavaksi aion suorittaa modausprosessin
pelimoottorissa tehtävät vaiheet loppuun.
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