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Presenter
Presentation Notes
[Glenn]Welkom op de webinar over datagedreven animaties. 



Probleemstelling: karakter-controle
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speler-input karakter-animatie

Presenter
Presentation Notes
[Glenn]We zullen het vandaag hebben over karaktercontrole. Het doel van karaktercontrole is het het nauwkeurig verbinden van de input van de speler naar de bewegingen van ons karakter, zodat de resulterende animaties zowel natuurlijk ogen, als de gegeven input acuraat bereiken. Het maken van speler-gecontroleerde karakteranimaties van voor Triple-A games is een uitdaging,; het beheren van tijd en middelen om een zo hoog mogelijke kwaliteit van animaties te maken en dat dan ook uiteindelijk te kunnen shippen, is vaak een compromis, waardoor de state of the art van karakteranimatie niet even snel mee geevolueerd is als veel andere  game technologies.



Hoe kan AI ons helpen de 
state-of-the-art van karakter-
controle te verbeteren?
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Presenter
Presentation Notes
[Glenn]De vraag die vandaag centraal staat is deze; hoe kan AI ons helpen om de state-of-the-art van karaktercontrole te verbeteren?



SIGGRAPH 2017:
Phase-Functioned Neural Networks for Character Control (D. Holden et al.)
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Presenter
Presentation Notes
[Glenn]Eerst een parktische notitie; de volgende 4 papers waar ik het over zal hebben hebben alemaal een Unity C# implementation. De technieken die beschreven worden in de papers kunnen natuurlijk in eender welke engine geimplementeerd worden.Een eerste mogelijke oplossing voor dit probleem van karaktercontrole zijn Phase-Function Neural Networks
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animatie-database speler-input

Training:

Presenter
Presentation Notes
[Glenn]Het doel van Phase-Functioned Neural Networks is om een neural network te trainen om een grote database van bewegingsdata te mappen aan de speler-input. 
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AI-MODEL
speler-input +

omgevingsparameters karakterpose

Real-time:

Presenter
Presentation Notes
[Glenn]Dit zodat een getraind AI-model met enkel de speler input en enkele omgevingsparameters automatisch een accurate pose kan genereren. 
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Phase-Function:

Presenter
Presentation Notes
[Glenn]Eerdere pogingen met standaard neural networks en recurrent neural networks resulteerden steeds in bewegingen die stijf en onnatuurlijk leken of die floating artifacts produceerden. Daniel Holden stelde in zijn paper in 2017 dat de voorgaande slechte resultaten veroorzaakt werden doordat ze geen rekening hielden met de fase van de animaties; De fase van een animatie is een scalaire variabele in het bereik van 0 tot 2pi die de huidige pose in de bewegingscyclus vertegenwoordigt. Voor pre-processing kan de phase automatisch berekend worden; de frames waarin de rechtervoet in contact komt met de grond worden een fase van 0 toegewezen, de frames waarin de linkervoet de grond raakt worden een waarde van pi toegewezen, en de volgende keer dat de rechtervoet de grond raakt wordt deze een fase van 2pi toegewezen. Voor de tussenliggende frames interpoleren we dan tussen deze waardes. Voor stilstaande animaties blijft de fase op & neergaan en wordt een minimum cyclusduur van ongeveer 0.25 seconden gebruikt.
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8SIGGRAPH 2017:
Phase-Functioned Neural Networks for Character Control (D. Holden et al.)

Presenter
Presentation Notes
[Glenn]Het fase-functie neuraal netwerk produceert het fase-increment als deel van het netwerk; door de fase en de globale variabelen te scheiden wordt data uit verschillende fasen niet met elkaar gemengd. Dit resulteert in een systeem dat snel, compact en stabiel is en goed kan reageren op complexe controletaken, zoals het navigeren door ruw terrein. 
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Controle:

Presenter
Presentation Notes
[Glenn]Als developer is het mogelijk om met een extra variabele het personage te vertellen dat in dit gebied, of in deze situatie anders moet gehandeld worden, bijvoorbeeld hier moet het karakter bukken want er is een laag plafond, hier moet men over een obstakel springen in plaats van er overheen wandelen, hier moet het karakter zijn armen uitsteken om over een balk te balanceren, of hier moet het karakter zijn hand omhoog houden om een toorts vast te houden in het donker.
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Voordelen van PFNN (2017)

Getrainde model is 
Snel (miliseconds)
Compact (1.5GB/1h mocap -> ~10mb)
Stabiel

Kan leren van grote hoeveelheid gegevens

Presenter
Presentation Notes
[Glenn]Het fase-functie neuraal netwerk kan hoogwaardige bewegingen produceren voor complexe gecontroleerde taken zoals het lopen over ruw terrein. Het is snel, compact, stabiel, en kan leren van een grote hoeveelheid gegevens.
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Beperkingen van PFNN (2017)

Pre-processing stap nodig

Presenter
Presentation Notes
[Glenn]Dat gezegd zijnde, dit betekent niet dat het PFNN geen beperkingen heeft. Een eerste beperking is dat we voor het trainen nog een pre-processing stap moeten uitvoeren waar we het netwerk vertellen welke delen van welke animaties er lopen, wandelen, stilstaan, etc. In een ideale wereld zou ons netwerk werken op een volledig ongestructureerde database.
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Beperkingen van PFNN (2017)

Pre-processing stap nodig
Enkel bipeds
Enkel cyclische animaties

Presenter
Presentation Notes
[Glenn]Een tweede beperking is dat dit systeem, door het gebruik van de fase, enkel werkt voor mensachtigen. Voor honden of paarden zal deze oplossing niet werken. Deze oplossing werkt ook enkel voor cyclische animaties waarin men afwisselend linkse voet, rechtse voet zet; bij parkour tricks, dynamische basketbal-bewegingen of zwaardvechten zal dit systeem te kort komen.
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Beperkingen van PFNN (2017)

Pre-processing stap nodig
Enkel bipeds
Enkel cyclische animaties
Interactie

Presenter
Presentation Notes
[Glenn]Nog een beperking is dat er geen implementatie is voor interactie met de omgeving. In dit geval zal men nog steeds moeten blenden tussen de PFNN oplossing voor de locomotion, en andere animaties voor de interactie.
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Beperkingen van PFNN (2017)

Pre-processing stap nodig
Enkel bipeds
Enkel cyclische animaties
Interactie
Control variables = blending

Presenter
Presentation Notes
[Glenn]De controle variabelen die men kan gebruiken om het PFNN te vertellen dat men moet bukken, springen, over een balk wandelen, zijn mechanisch gezien hetzelfde als blenden in een blendtree. Specifiek bij springen is dit een probleem, aangezien we de build-up van het springen en de impact van het landen verliezen.
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Beperkingen van PFNN (2017)

Pre-processing stap nodig
Enkel bipeds
Enkel cyclische animaties
Interactie
Control variables = blending
“Swimming” & “Sliding”

Presenter
Presentation Notes
[Glenn]We merken ook op dat wanneer het karakter in een neutrale rustpositie staat, hij wat ter plaatste lijkt te zwemmen, dit nochtans er perfecte rust-animaties in de database zitten. Ook zien we hier en daar nog wat foot sliding, m.a.w., de voeten glijden over de grond waar ze stil zouden moeten staan. Alhoewel dit minder is dan bij voorgaande oplossingen zien we het nog steeds af en toe gebeuren. De reden is vrij simpel. Stel dat we in onze animatie-database twee animaties hebben die resulteren in exact dezelfde controleparameters., Waneer we het netwerk trainen om de controleparameters te mappen met de animaties, zal het netwerk een gemiddelde tussen de twee animaties uit onze database te genereren. Hoe meer overlap aan animaties er in onze database zitten, hoe groter dit probleem zal zijn. 
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Beperkingen van PFNN (2017)

Pre-processing stap nodig
Enkel bipeds
Enkel cyclische animaties
Interactie
Control variables = blending
“swimming” & “sliding”
Mocap wordt gegeneraliseerd

Presenter
Presentation Notes
[Glenn]We zeggen dus wel dat ons network gigabytes aan motion capture data kan condenseren naar een AI network van een aantal megabytes, maar in de realiteit verliezen we wel wat kwaliteit en details, en hoe groter onze database, en specifiek hoe meer animaties die uiteindelijk hetzelfde zijn maar met lichte verschillen, hoe groter dit probleem wordt.
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Beperkingen van PFNN (2017)

Pre-processing stap nodig
Enkel bipeds
Enkel cyclische animaties
Interactie
Control variables = blending
“swimming” & “sliding”
Mocap wordt gegeneraliseerd
Trainen duurt lang (6h+)

Presenter
Presentation Notes
[Glenn]Verder is het ook belangrijk om de opmerking te maken dat alhoewel het getrainde model binnen miliseconden de correcte pose kan genereren, het trainen van dit model tijdens development een heel aantal uren duurt. In dit specifieke geval was dit net over 6 uur. Ook is het niet zo heel simple om een specifieke beweging van het model aan te passen, aangezien men dan in de mocap database moet beginnen aanpassen, en hopen dat de aanpassing gereflecteerd wordt in het getrainde network.



SIGGRAPH 2018:
Mode-Adaptive Neural Networks for Quadruped Motion Control (S. Starke et al.)
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Presenter
Presentation Notes
[Glenn]
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Mode-Adaptive Neural Networks for Quadruped Motion Control (S. Starke et al.)

Presenter
Presentation Notes
[Glenn]In 2018 introduceerde Sebastian Starke een Mode-Adaptive Neural Network voor real-time Quadruped bewegingssynthese Het is de eerste systematische benadering voor het construeren van een data-gedreven Quadruped character controller die een variatie van locomotion modes, acties en overgangen kan produceren in een kwaliteit die van praktisch nut kan zijn. 
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Quadrupeds:

Presenter
Presentation Notes
[Glenn]Het toepassen van standaard neurale netwerken op viervoeters resulteert in “sliding artifacts” en onnatuurlijke of artificiële bewegingen. Methoden zoals phase-function neural networks falen hier ook angezien het onmogelijk is om een consistent fasenschema te definiëren voor verschillende locomotiefmodes.  De architectuur die Sebastian Starke hier introduceert maakt gebruik van drie verschillende neurale netwerken. Deze oplossing kan, net zoals de phase-function neural networks, leren van een grote dataset, maar in dit geval kan deze volledig ongestructureerd zijn; er hoeven geen labels te worden gegeven voor de bewegingsfase van de locomotionmodes.Na de training kan de speler het personage in real-time besturen en verschillende bewegingsvormen en -acties starten. Overgangen tussen verschillende bewegingsfasen ontstaan op natuurlijke wijze door het aanpassen van de gewenste snelheid. De karaktercontrole is responsief en de overgangen tussen de verschillende bewegingen verlopen vloeiend.



SIGGRAPH Asia 2019:
Neural State Machine for Character-Scene Interactions (S. Starke et al.)
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Presenter
Presentation Notes
[Glenn]
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22SIGGRAPH Asia 2019:
Neural State Machine for Character-Scene Interactions (S. Starke et al.)

Presenter
Presentation Notes
[Glenn]In 2019 ging Sebastion Starke verder met zijn research ronder character animation, deze keer ontwikkelde hij een framework met als focus character-scene interactie. De moeilijkheid bij dergelijke animaties is dat ze een complexe planning van zowel periodieke als aperiodieke bewegingen vereisen. 
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23SIGGRAPH Asia 2019:
Neural State Machine for Character-Scene Interactions (S. Starke et al.)

Presenter
Presentation Notes
[Glenn]Elk object rondom ons character wordt gevoxelizeerd, en dan door een interactie- of omgevingssensor gehaald om zo de relevante omgevings- en scene-informatie te extracten. Deze informatie wordt dan direct in ons neuraal netwerk gebruikt als deel van de controleveriabelen.
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24SIGGRAPH Asia 2019:
Neural State Machine for Character-Scene Interactions (S. Starke et al.)

Presenter
Presentation Notes
[Glenn]Het model en leert dus direct van de geometrie. Hierdoor kan het de bewegingen op natuurlijke wijze aanpassen aan variaties in de scène. Het ontwikkelde systeem kan een grote variëteit aan bewegingen genereren, inclusief locomotion, op stoelen zitten, dozen dragen, deuren openen en obstakels vermijden. 






SIGGRAPH 2020:
Local Motion Phases for Learning Multi-Contact Character Movements (S. Starke et 
al.)
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Presenter
Presentation Notes
[Glenn]
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26SIGGRAPH 2020:
Local Motion Phases for Learning Multi-Contact Character Movements (S. Starke et al.)

Presenter
Presentation Notes
[Glenn]Een belangrijke beperking bij voorgaande modelen was dat het definiëren van globale fasen moeilijk of soms helemaal niet mogelijk is. Daarom introduceerden ze dit jaar het concept van local motion phases, waar de fase-functies op botniveau op een asynchrone manier werken. Dankzij deze ontdekking kunnen we uit complexe en ongestructureerde animatiedatabases een phase-space halen zonder enige handmatige labeling. 
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Local Motion Phases for Learning Multi-Contact Character Movements (S. Starke et al.)

Presenter
Presentation Notes
[Glenn]Dit stelt ons in staat om verschillende dynamische, snelle en snel veranderende bewegingen te leren, waaronder, in de context van basketbal, dribbelen, speciale manoeuvres, en het stelen, schieten en vangen van de bal. Dat alles met één enkel model. Ter info, beide characters hier worden gecontroleerd door datzelfde model. Ook info omtrent de bal en de tegenstander wordt als controleparameters mee gegeven in ons netwerk, waardoor deze dynamisch kan reageren ook op nieuwe situaties. In dit geval is dit toegepast op basketbal, maar dit systeem kan absoluut ook toegepast worden op parkour tricks, zwaardvechten, of whatever er nodig is.






11/09/2020

28SIGGRAPH 2020:
Local Motion Phases for Learning Multi-Contact Character Movements (S. Starke et al.)

Presenter
Presentation Notes
[Glenn]Het allerbeste is dat deze architectuur ook werkt voor alle voorgaande voorbeelden, dus bijvoorbeeld ook voor de quadrupeds, en ook voor interacties met deuren, stoelen, etc..
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Voordelen van Local Motion Phases (2020)

Getrainde model is 
Snel (miliseconds)
Compact (3GB/4h mocap -> 8GB data-> ~24mb)
Stabiel
Dynamisch
Reactief
Multifunctioneel

Presenter
Presentation Notes
[Glenn]Het eindresultaat is een getraind AI model dat zowel snel als compact is, het duurt maar enkele miliseconden om de correcte pose to genereren en 3 Gigabyte aan mocap wordt verwerkt naar 24mb in memory. Het model is ook stabiel, dynamisch, reactief en multi-functioneel.
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Beperkingen van Local Motion Phases (2020)

Pre-processing stap nodig
Enkel bipeds
Enkel periodieke animaties
Interactie 
Control variables = blending
“swimming” & “sliding”
Mocap wordt gegeneraliseerd
Trainen duurt lang (?h)

Presenter
Presentation Notes
[Glenn]Veel van de beperkingen van de originele phase-function neural networks zijn hier niet meer van toepassing. Local Motion Phases werken op een niet-gestructureerde database, werkt niet alleen op bipeds, werkt ook met aperiodieke animaties, werkt zeer goed met scene en object-interacties, dankzij de local motion phases werkt dit systeem een pak beter dan simpelweg te blenden, en het swimming probleem in een rust-pose is ook opgelost. Wel, zien we nog hier en daar wat sliding. Ons model leert ook nog steeds het gemiddelde van animaties met dezelfde controleparameters, maar dit zal dankzij de local motion phases wel een mindere impact hebben. Het trainen duurt wel nog steeds heel lang, hier is bij deze techniek niet echt een oplossing voor buiten het op een supercomputer laten runnen.



Motion Matching / Motion 
Synthesis / Kinematica
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Presenter
Presentation Notes
[Glenn]Een tweede veelbelovende mogelijkheid is Motion Matching. Motion Matching werd initieel ontwikkeld bij Ubisoft, en werd onder-andere gebruikt voor For Honor. De co-bedenker ervan, Michael Buttner, verhuisde een paar jaar terug naar Unity, en zette daar het onderzoek verder onder de term Motion Synthesis. Ondertussen is deze technologie als preview toegankelijk in de Unity engine onder de term Kinematica.
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Motion Matching / Motion Synthesis / Kinematica

Presenter
Presentation Notes
[Glenn]Net zoals bij voorgaande oplossingen wordt er een niet-georganiseerde database van animaties opgezet, maar in plaats van daar een neuraal netwerk op te trainen, doen ze iets wat misschien extreem onwaarschijnlijk lijkt. Ze zoeken 30 maal per seconde naar de meest toepasselijke volgende frame. Bij deze zoekopdracht wordt rekening gehouden met de omgeving en verdere context van het personage in de voorgaande frame. Om dit vlot te doen runnen zijn natuurlijk zeer veel optimalisaties toegepast. Men gebruikt onder-andere een product quantization scheme, centroid optimalizatie, een nearest-neighboor search, en een hash table. Men zet hier een Neuraal Netwerk in voor de centroid optimalizatie, hetwelke een veel kleinder, en specifieker gebruik is van een neuraal netwerk. Deze techniek kan in run-time uitgevoerd kunnen worden in 5/100ste van een milliseconde en ook de memory footprint blijft zeer klein. Een van de grote voordelen is dat de trainingsduur van dergelijk neuraal netwerk sterk wordt ingekort, aangezien het enkel centroid optimalizatie doet, en niet heel de database moet mappen aan parameters zoals bij Local Motion Phases. Daarnaast wordt op deze manier ook exact de originele mocap data behouden, hetwelke volgens hen zorgt voor een hogere kwaliteit. 
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Beperkingen van Kinematica/…

Veel complexer op te zetten (tenzij Unity)
Minder reactief

Presenter
Presentation Notes
[Glenn]De trade-off van deze techniek is dat er een veel complexer systeem moet opgezet worden tegenover de vrij elegante oplossing die Local Motion Phases ons biedt. Voor mensen die in Unity werken is het wel direct bruikbaar zonder al te veel setup. Ook valt mij op, dat bij de echte toepassingen tot nu toe, waaronder For Honor, de reactiviteit niet altijd even goed is. Dit kan verklaard worden doordat ons karakter puur gedreven wordt door bestaande animaties, en geen nieuwe animaties genereerd voor het specifieke speler-gegenereerde scenario.



Trade-offs

Local Motion Phases

Elegante oplossing

Trainen duurt lang (6h?)

Reactief

Verliezen getrouwheid & details

Kinematica / … 

Complexe setup

Trainen gaat snel

Minder Reactief

Getrouw aan de mocap
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Presenter
Presentation Notes
[Glenn]Uiteindelijk zijn beide oplossingen even effectief in hun doel te bereiken, maar met andere trade-offs;



Related Research
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Presenter
Presentation Notes
[Glenn]We bekijken nu wat anders. Naast systemen voor het aansturen karaktercontrole zijn er een aantal andere onderzoeksresultaten in dit veld die zeker het bekijken waard zijn. Deze topics kunnen in combinatie met voorgaande technieken gebruikt worden.



Marker Trajectory Repair for 
MOCAP (M. Perepichka et al.)
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Presenter
Presentation Notes
[Glenn]Deze eerste techniek is een paper die een een nieuwe oplossing voor het automatisch opruimen van Motion Capture Data beschrijft. Van False Positives tot Marker Swaps en Marker Occlusions, er is vaak nog veel manueel werk om de ruwe motion capture data bruikbaar te maken.  Bestaande automatische oplossingen zijn vak nog niet robuust genoeg of zijn vaak moeilijk te integreren in de huidige animatiepipeline. In hun paper presenteren ze een methode die ongeldige marker-paden identificeert, de bijbehorende segmenten verwijdert, en nieuwe kinematisch correcte paden genereert.



Neural Rigging for Articulated 
Characters (Z. Xu et al.)

11/09/2020

37

Presenter
Presentation Notes
[Glenn]



Neural Rigging for Artriculated Characters
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Presenter
Presentation Notes
[Glenn]Deze innovatieve paper introduceert een end-to-end geautomatiseerde methode voor het produceren van animatie-rigs van input character models. Het deep-learning systeem genereert zowel de rig als de skin weights.



Procedural Pose Animation 
using IK Rig (Ubisoft)
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Presenter
Presentation Notes
[Glenn]
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40GDC 2016:
Procedural Pose Animation using IK Rig (Ubisoft)

Presenter
Presentation Notes
[Glenn]Uit de bevraging eind vorig jaar was duidelijk dat op het vlak van datagedreven animaties een zeer belangrijke component nog mist, namelijk de artistieke controle over het eindresultaat. Deze techniek, gepresenteert op GDC door Ubisoft, introduceert een mogelijke oplossing voor dit probleem.In games, wanneer we dezelfde animaties willen gebruiken voor verschillende karakters, moeten we er over het algemeen voor zorgen dat deze dezelfde rigs hebben. Deze techniek stelt voor, om ieder karakter zijn eigen rig te laten hebben, en dan via InverKinematics-ketens de animaties van 1 rig over te zetten naar een alle andere rigs. Bovenop deze techniek kunnen we dan context-bewuste aanpassingen toepassen om de animatie te customizeren naar wens. Alle animaties die u op het scherm ziet zijn gegenereerd van eendezelfde wandelanimatie. Het potentieel voor deze techniek is enorm, zeker in combinatie met een datagedreven animatie-systeem opent dit een volledig nieuwe wereld van mogelijkheden; binnen het vervolgjaar hebben we zeker de intentie om de combinatie van deze technieken te bekijken.Deze technologie wordt momenteel ook al in de praktijk in de industrie gebruikt; in Watch Dogs Legion is eender welk character een speelbaar character. Deze technologie is zonder enige twijfel wat hen daartoe in staat stelt, aangezien ze de animaties voor 1 character zo kunnen kopieren en costumizeren voor elk ander character in de game.






Papers referenced in the presentation

Phase-Functioned Neural Networks for Character Control (D. Holden et al.)
Mode-Adaptive Neural Networks for Quadruped Motion Control (S. Starke et al.)
Neural State Machine for Character-Scene Interactions (S. Starke et al.)
Local Motion Phases for Learning Multi-Contact Character Movements (S. Starke et al.)
Kinematica (Unity)
Marker Trajectory Repair for MOCAP (M. Perepichka et al.)
Neural Rigging for Articulated Characters (Z. Xu et al.)
Procedural Pose Animation using IK Rig (Ubisoft)
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Presenter
Presentation Notes
[Glenn]We zijn rond, dit zijn alle papers die georeferenced warden doorheen de webinar, de powerpoint komt ook op de website te staan, en hierop kunnen jullie dan ook doorklikken naar de diverse papers. Ik neem dat er nog wel wat vragen zijn rondom deze concepten, dus voel u vrij om deze in de chat te sturen, dan zal ik trachten ze zo volledig mogelijk te beantwoorden.

http://www.daniel-holden.com/media/uploads/other_stuff/phasefunction.pdf
http://homepages.inf.ed.ac.uk/tkomura/dog.pdf
http://www.ipab.inf.ed.ac.uk/cgvu/nsm.pdf
http://www.ipab.inf.ed.ac.uk/cgvu/basketball.pdf
https://docs.unity3d.com/Manual/com.unity.kinematica.html
https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3359566.3360060
https://zhan-xu.github.io/rig-net/
https://youtu.be/KLjTU0yKS00
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