
Verslag begeleidingsgroep 14 september 2021 

TETRA AI IN PRODUCTIE VAN GAMES, ANIMATIES & VFX 
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RIGGING & ROTOSCOPING 

Tijdens het vorige semester hadden wij twee stagiairs die meewerkten op het project. Onze stagiair 
Arne werkte rond automatic rigging en automatic rotoscoping. Hij testte de state-of-the-art uit en 
vergeleek deze met vergelijkbare beschikbare technieken binnen het thema rotoscoping en rigging. 
De resultaten van deze vergelijkende studie kun je op onze blog nalezen. 

Daarnaast werkte Arne ook met enkele packages die relevant zijn voor het animatiedeel van de TETRA. 
De twee belangrijkste zijnde de Unity packages kinematica en animation rigging. De resultaten van 
zijn bevindingen werden voorgesteld tijdens de meeting. 

 

USE CASE VISUELE BUG DETECTIE 

De doelstelling van de use case visuele bug detectie was het onderzoeken en documenteren van het 
proces om visuele bugs te detecteren in games. Tijdens het onderzoek zijn de volgende vier stappen 
doorlopen:  

1) Creëren van een kwalitatieve dataset voor elk van de te onderzoeken bugs  
2) Het trainen van een AI voor elke specifieke bug 
3) De implementatie en loskoppeling (Unit Tests) van het AI-model in een game engine  
4) De eindevaluatie van het model meten en hierbij de uitdagingen en de tekortkomingen van 

een dergelijke oplossing in kaart brengen voor real-life use cases 

Het resultaat was telkens sterk bug-afhankelijk, waarbij er voornamelijk tekortkomingen werden 
vastgesteld bij z-fighting vanwege de missende temporele contextuele informatie. Andere bugs, zoals 
stretching en lage resolutie, scoorden matig hoog. De beste resultaten werden behaald voor missing 
textures en aliasing issues. 

De getrainde modellen kunnen simultaan in real-time worden ingezet, of aan de hand van unit tests 
in een continous integration pipline. Door de hoge doorstroom van data en de procentuele foutmarge 
van het model zijn enige false postives te verwachten. Dit effect kan worden geminimaliseerd door de 
minimum confidence treshold op te schroeven, waardoor enkel afbeeldingen die met een hoogste 
zekerheid een bug bevatten worden gerapporteerd. 

De kleine moeite om deze enkele afbeeldingen te overlopen is echter niet vergelijkbaar met het 
manueel scannen naar visuele bugs van grote spelwerelden, of games met meerdere levels, waardoor 
dit een aantrekkelijke optie kan zijn voor het Q&A team wanneer visuele bugs vaak in het development 
proces binnensluipen. Bij moeilijke bugs kan er overigens gebruik worden gemaakt van een grad-CAM 
activatie map die aantoont waar de bug zich in de image bevindt volgens het model. 

Op 10 juni werd een workshop computervisie in Unity gegeven. Tijdens deze workshop overliepen 
we hoe je zelf aan de slag gaat en dit soort systeem opzet in Unity. Op onze website vind je alle 
lesmaterialen terug. Dit bevat alle Unity projectfiles, gebruikte data en python notebooks die tijdens 
de workshop bekeken werden, alsook een pdf die je stap voor stap door de workshop loodst zodat 
jullie achteraf op eigen tempo dit kunnen doorlopen. 
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USE CASE DATA GEDREVEN FULL BODY INVERSE KINEMATICS VOOR VR 

Lector Thomas Goussaert werkte vorig jaar tijdens een pwo-project relevant voor de interesses van 
de leden van de begeleidingsgroep. Het doel van dit onderzoek was het vergelijken van een data 
gedreven IK-systeem voor VR tegenover traditioneel IK-systeem voor full body pose tracking in een 
6-punt systeem. Met dit soort systeem kan een volledig virtueel lichaam zo accuraat mogelijk worden 
weergegeven in VR. Thomas presenteerde zijn onderzoek en resultaten. 

 

USE CASE SYSTEMIC ANIMATION  

We gaven ook een korte status-update voor de systemic animation use case. De uiteindelijke 
resultaten zullen gepresenteerd worden op de volgende begeleidingsgroep meeting.  

 

STATE OF THE ART 

We volgen gedurende het project continu de state of the art op. De afgelopen maanden volgenden 
we volgende conferenties mee: GTC2020 (verplaatst naar maart 2021), Summerschool Artificial 
Intelligence and Games, IEEE: Conference on Games en SIGGRAPH 2021 mee. Tijdens de presentatie 
gaven we mee welke trends we hier opmerkten. Daarnaast presenteerden we een reeks relevante 
papers en technieken, die in het voorbije jaar verschenen zijn, gelinkt aan de verschillende 
interessegebieden geïdentificeerd tijdens de gesprekken met de begeleidingsgroep. 

Tijdens het eerste stuk focusten we op animaties en stelden 3 papers voor: 

 Neural Animation Layering for Synthesizing Martial Arts Movements (Starke, Sebastian et al.) 
Een framework dat focust op het blenden en combineren van animaties om optimaal gebruik 
te maken van de motion capture database. 

 Adverserial Motion Priors for Stylized Physics-Based Character Control (Peng, Xue Bin et al.) 
Een framework dat op game-physics gebaseerd is en AI gebruikt om at runtime de juiste 
animaties te genereren, die zowel voldoen aan een bepaalde stijl als een bepaalde handeling 
of taak bereiken. 

 Learned Motion Matching (Holden, Daniel et al.) 
Deze paper verbetert de ondertussen veelgebruikte Motion Matching technologie door het 
grote geheugengebruik bij grote animatie-databases weg te werken dankzij het gebruik van 3 
neurale netwerken. 

Daarna overliepen we de meest recente evoluties rond de taalmodellen die OpenAI, Codex, GPyT en 
EleutherAi aanbieden en wat de impact hiervan zal zijn naar de toekomst toe. 

Hierna legden we de focus op VFX en stelden twee papers voor rond de state-of-the-art depth map 
en deblurring technieken, die beiden geen flikkeringen of inconsistenties ondervinden bij afgespeelde 
video’s. 
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USE CASE VR TESTEN 

De use case rond testen in VR start deze maand op. We stelden vier velden voor waar we binnen deze 
case dieper op in kunnen gaan. Deze zijn: infrastructuur, testpubliek, visuals en player experience. 
Tijdens de bijeenkomst werd hierover input gevraagd aan de aanwezige bedrijven, alsook gepolst naar 
eventuele andere insteken. 

 

PLANNING  

16 november 2021: workshop neuro-evolutie 

In deze workshop gaan we in Unity3D kennismaken met - op neurale netwerken gebaseerde - game 
agents. In plaats van de agents te trainen, evolueren we een populatie volgens een zelfgekozen fitness 
function. Door hands-on te experimenteren met deze functie alsook de agent input willen we de 
deelnemers voeling laten krijgen met de materie. Neuro-evolutie is een techniek die in de literatuur 
vaak aan bod komt als een laagdrempelige manier om AI agents te modelleren, gezien de vereiste 
kennis intuïtief is. Voorkennis C# en Unity is aangeraden om alles vlot mee te volgen. 

14 december 2021: workshop image classificatie 

In deze workshop zetten we jullie op weg met de basis van machine learning. Op het einde van de 
workshop hebben we samen een convolutioneel neuraal netwerk voor het classificeren van 
afbeeldingen opgezet. De workshop start met een korte theoretische uitleg en daarna gaan we 
praktisch aan de slag. Voor deze workshop is geen voorkennis vereist, maar een basiskennis van 
programmeren zal je vlotter doen werken. 

20 januari 2022: brainstorm openstaande use case 

Om de openstaande use case in te vullen hebben we graag jullie input. Hiervoor organiseren we een 
Innowiz-brainstorm. Innowiz werd ontwikkeld door onderzoekers verbonden aan het Industrial Design 
Center van de Howest. Het is een brainstorm methode om het creatieve proces resultaatsgericht te 
structureren. Tijdens deze brainstorm geven we vorm aan het verdere verloop van het project en de 
use case. 

 

CONTACT 

mail: merel.steeland@howest.be 

2 3


