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Sammanfattning
Fenomenet oskärpa existerar i verkligenheten och i spel, i olika former för olika syften.
Olika tekniker har utvecklats för att skapa oskärpa av varierande effekt och till
varierande ändamål i spelvärlden. Ett av dessa ändamål är när ett föremål är i rörelse,
vilket brukar benämnas rörelseoskärpa.
För att skapa rörelseoskärpa finns det en mängd olika tekniker som går att dela in i två
huvudgrupper; geometribaserad- och pixelbaserad rörelseoskärpa, beroende på vilken
data oskärpan förändrar. För detta arbete valdes en teknik från varje grupp ut. Syftet var
att jämföra teknikernas prestandapåverkan på två olika statiska miljöer, nämligen skog
och stad. En undersökning gjordes genom att en kamera utförde en automatiserad
rörelse från punkt A till punkt B. Först gjordes detta utan någon rörelseoskärpa på båda
miljöerna vilket skapade basfallet. Sedan kopplades rörelseoskärpatekniken på och
kameran gjorde samma rörelse 30 gånger med varje teknik och per miljö. Syftet var att
utvärdera vilken av rörelseoskärpateknikerna som kom närmast basfallets prestanda
samt att undersöka vilken av teknikerna som var minst prestandakrävande.
Tekniken som visade sig komma närmast basfallen var pixeltekniken i båda miljöerna.
Det visade sig dock att geometritekniken kunde konkurrera till viss del i skogsmiljön.
Pixeltekniken var dock dominerande i de flesta mätvärdena och dominerade helt en av
de utvalda miljöerna, staden.
Nyckelord: Rörelseoskärpa, motion blur, geometribaserad, pixelbaserad, prestanda
jämförelse, Unity.
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1 Introduktion
Dagens spel som använder 3d-grafik, använder i regel någon form av oskärpeeffekt. Oskärpa
används för att skapa en illusion av rörelse eller för att dölja föremål men har även fler
användningsområden. Varför spel använder oskärpa är för att uppnå en högre grad av realism
och för att gynna spelarens immersion i spelet. En vanligt förekommande oskärpeeffekt är
gaussian blur, som används vid skapandet av skärpedjup och rörelseoskärpa. Det finns en rad
olika sätt att skapa effekter av rörelseoskärpa. Effekterna skiljer sig beroende på hur de hämtar
data från spelarens vy, hur datan lagras och används. En vanlig klassificeringsmetod är att
dela in effekterna i pixelbaserade eller geometribaserade rörelseoskärpor.
Rörelseoskärpa kan ge känslan av hastighet och används för att gömma hårda kanter hos
spelgeometrin när spelaren rör sig i spelets miljö. Två frågor som kan ställas är hur mycket
denna effekt påverkar ett spels prestanda och vad är minst krävande för att uppnå hög
prestanda hos spelet, pixel - eller geometribaserad rörelseoskärpa?
Tillvägagångssättet för att jämföra dessa två tekniker är att hämta relevant data. Data hämtas
genom ett antal försök per rörelseoskärpateknik, som sammanställs var för sig och därefter
jämförs mot ett basfall. Den insamlade datan kommer att bestå av CPU, GPU belastning, GPU
minnesanvändning och RAM. Det som undersöks är hur stora skillnaderna är mellan
teknikerna och basfallets prestanda.
För att realisera tillvägagångsättet för arbetet, skapades artefakter för testning av de utvalda
teknikerna för rörelseoskärpa. Innan en artefakt kunde skapas behövdes vissa delar reduceras,
specificeras och specialiseras. Detta innebar en reducering och ett nytänkande vad gäller de
krav som skulle ställas på testet.
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2 Bakgrund
Oskärpa är ett vanligt fenomen som är lätt att lägga märke till när man försöker ta en bild med
kamera utan att fokusera på föremålet (se Figur 1), men också när kamerafokus ligger på ett
specifikt objekt och föremålen i bakgrunden är suddiga (skärpedjup). Oskärpa kan dessutom
uppstå när man tar en bild på ett objekt i rörelse, som till exempel ett fordon som kör på en
gata (rörelseoskärpa).

Kamerabild utan fokus på föremålet resulterar i oskärpa. (Egenskapad
bild)
Spelutvecklare försöker efterlikna dessa oskärpeeffekter, emellertid används
oskärpeeffekterna på olika sätt, beroende på situation och vilka känslor spelutvecklaren vill
att spelaren ska uppleva. I spelet Call of Duty: Black Ops (2010) används oskärpa när
huvudkaraktären vaknar (se Figur 2), medan i spelet Fallout New Vegas (2010) används en
annan variant av oskärpa när huvudkaraktären vaknar efter att ha genomgått en
hjärnoperation (se Figur 3).
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Oskärpa när karaktären precis har vaknat (Activision, 2010)

Oskärpeeffekt när karaktären får återfall efter en hjärnoperation
(Bethesda Softworks, 2010)
Den första bilden, Figur 2, visar en naturligare oskärpa med släta övergångar som med stor
sannolikhet är gaussian blur (oskärpa). Figur 3 är däremot en effekt som kallas radiell oskärpa
med en zoomeffekt. Gaussian kan även användas för att skapa andra effekter, bland annat
bloom (se Figur 4) som är det vita ljuset på dödskallen, men också andra oskärpeeffekter.
Många av dessa oskärpeeffekter lyder under termen post-processing och effekterna som
förknippas med den termen är idag vanligt förekommande i spel (Sherrod, 2008). Med postprocessing menas att man behandlar en bild efter rendering med en eller flera effekter
(Akenine-Möller, Haines, Hoffman, 2008).
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Bloom på en silvrig dödskalle (Sherrod, 2008)
Det finns många effekter som klassas som post-processing. Förutom de som nämns ovan finns
också rörelseoskärpa och skärpedjup. Dessa två lyder under namnen motion blur och depth
of field på engelska och är kända under dessa namn i spelutvecklingssammanhang.

2.1 Gaussian oskärpa
Det kan argumenteras för att gaussian blur är den vanligaste tekniken att för att skapa andra
oskärpeeffekter samt ljuseffekter som exempelvis bloom. I ett spelsammanhang, innan bilden
av spelarens vy renderats ut och nått bildskärmen, har tekniken tagit ett flertal stickprov. Detta
görs för att hämta relevant data, som behövs för att kunna applicera oskärpeeffekten på vyn.
Det som specifikt eftersöks i dessa stickprov är en texels avstånd från den centrala pixeln i
bilden (spelarens vy). En texel är en pixel på ett föremåls textur och begreppet används för att
skilja en texturs pixel från pixlarna på skärmen. Dessa stickprov görs för att få ut vikter som
beräknas med hjälp av nedanstående formel, som i sin tur appliceras på bilden.
𝐺𝑎𝑢𝑠𝑠𝑖𝑎𝑛(𝑥) =

1
𝜎 2 √(2𝜋)

𝑒

−

𝑥2
2𝜎2

where x is the distance from the texel's center and σ is the standard deviation. A larger standard deviation makes a wider bell curve. The term in
front of the e keeps the area under the continuous curve equal to 1.)
Akenine-Möller, Haines, Hoffman, 2008, s. 468
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Gaussian stickprov horisontellt och vertikalt (Akenine-Möller med
flera, 2008)
Vikterna kan hämtas med hjälp av två olika metoder och en av dem görs i två steg. I första
steget används två en-dimensionella pass då det ena passet tar stickprov i horisontellt led och
det andra i vertikalt led (Figur 5). Detta görs bara i mitten av de horisontella- eller vertikala
leden. Det andra steget är att multiplicera stickproven för att få ut den slutgiltiga gaussian
oskärpan, som ska appliceras på vyn. På grund av att tekniken använder två en-dimensionella
pass för att ta stickprov, kan antalet stickprov som behövs för att göra gaussian oskärpa
minskas. Det går att beräkna allt i ett svep, som standardversionen av gaussian, men då krävs
fler stickprov och därmed blir tekniken mindre arbetseffektiv.
Det finns andra metoder som kan användas i stället för gaussian, som till exempel box-filter.
Box-filter kan beräkna flera texel-värden med en stickprovstagning (se Figur 6), jämfört med
standardversionen av gaussian, vilket gör box-filter effektivare. Dock är box-filter lika
effektivt som den tidigare beskrivna två-stegs gaussian. Båda teknikerna är skiljbara, vilket
betyder att stickproven kan delas upp i flera pass för att multiplicera effekten av de olika
passen och för att slutligen få fram ett slutgiltigt pass.
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Stickprovstagning med hjälp av Box-filter. Stickproven är grå och
fyrkanterna är texlar. (Egenskapad bild)
Effekter som kan dra nytta av två-stegs gaussian eller box-filter för att bli mindre
prestandakrävande är skärpedjup och rörelseoskärpa.

2.2 Skärpedjup
Som tidigare nämnts används gaussian blur för att skapa skärpedjup. Anledningen till att
skärpedjup används i spel är för att skapa mer realism. Realismen av djup i spel görs genom
att få objekt att framstå som suddiga när de står i förgrund eller bakgrund. (Figur 7). I spel
handlar det om att veta när föremålet skall bli suddigt, för detta används två nivåer, en
förgrundsnivå och en bakgrundsnivå. Befinner sig föremålet mellan de två nivåerna syns det
tydligt.
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Skärpedjup (ST-Laurent, 2004)
Gaussian skärpedjup är inte den enda tekniken som används för att skapa djupeffekt. Två
andra tekniker är bokeh och cirkulärt skärpedjup. Skillnaden mellan dessa tre är tidpunkten
när de skapades och deras prestanda. Enligt Epic Games beskrivet på Unreal Engines
dokumentation är gaussian skärpedjup välanpassat för spel i vilka prestandan är viktig,
medan bokeh är mer krävande och ger en större filmkänsla över scenen. Avslutningsvis är det
cirkulära skärpedjupet bättre än bokeh i prestanda samt har bättre kvalitet (Epic Games,
2015).

2.3 Rörelseoskärpa
För att återskapa rörelseoskärpa räcker det med att vifta en hand framför ansiktet och titta
rakt fram. När detta görs hinner ögat inte med och handen uppfattas som utsmetad.
Rörelseoskärpa är ett vanligt förekommande fenomen, såväl i verkligheten som i spel- och
filmvärlden. Effekten kan användas för att göra spelgrafiken mer filmisk och/eller för att göra
animationer mer kontinuerliga (Sharrod, 2008). Hughes m.fl. (2014) nämner att
rörelseoskärpa kan ge effekten av hastighet och göra det svårare för spelaren att se artefakter
i spelet.

2.3.1 Tidigare arbeten och tekniker
William Reeves (1983) var en av de första som använde sig av rörelseoskärpa på partiklar för
att öka partikeleffektens realism i sitt arbete. För att förenkla beräkningsprocessen för
rörelseoskärpan skapade Reeves, i den scen som användes, alla partiklar som raka linjer
istället för punkter. Enligt Reeves var det svårt att använda rörelseoskärpa på rundade objekt,
så som punkter, med dåtidens kunskap och hårdvara.
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Halo reach, rörelseoksärpa (Microsoft Game studios, 2010)
1983 utvecklades datorgrafikens värld gällande rörelseoskärpan i och med att Reeves skapade
en metod att använda rörelseoskärpa på partiklar, men också att Korein och Badler (1983)
presenterade en teknik för att modellera rörelseoskärpa på konferensen SIGGRAPH ’83:
Proceeding of the 10th annual conference on Computer graphics and interactive techniques.
Där fanns också Potmesil och Chakravrty (1983) på plats, båda grupperna presenterade olika
tekniker för att modellera rörelseoskärpa. Det som skiljde sig mellan deras arbeten var att
Korein och Badler föreslog en teknik med analytisk parametriserad rörelse i en kontinuerlig
rörelseoskärpa. Potmesil och Chakravarty däremot, föreslog en teknik som använde sig av
image-space convolution av ett objekt med en rörelsebana. Båda teknikerna klassades som
analytiska tekniker.
Utöver de analytiska teknikerna presenterades det också tekniker som använde sig av
temporal super-sampling, som beräknar mer än ett stickprov per pixel för att skapa en
mjukare övergång med hjälp av färg. En av dessa tekniker togs fram av Korein och Badler
(1983) och Cook, Porter och Carpenter (1984). Skillnaden mellan dessa två tekniker är att
Korein och Badlers teknik renderar och ackumulerar hela bilder av ett objekt på flera supersampling instanser. Cook m.fl. använde sig däremot av pixelvärden som det slumpmässigt
tagits stickprov av vid olika tidpunkter. Tekniken skapad av Cook m.fl. ökade resultatet av
kontinuerlig rörelseoskärpa jämfört med Koreins och Balders teknik.
Ytterligare en metod, som var bildbaserad (image-based), dök upp bara ett år senare och
presenterades av Max och Lerner (1985). Tekniken använde sig av rörelsen på bildplanet
(image plane) vilket vill säga att tekniken använde sig av den bild som skulle renderas ut till
användarens skärm för att skapa rörelseoskärpa.
Det finns dessutom olika sätt att använda och hämta data till rörelseoskärpa. Tre av dessa sätt
nämner McGuire, m.fl. (2012) som använde sig av pixeldata, likt Korein m.fl. (1983) och Cook
m.fl. (1984). Det första är line-scatter, som tar en pixel och blandar den med närliggande
pixlars färger och innehåll som finns i rörelsens linje. Det andra är conservative disk-gather,
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som kontrollerar de pixlar som delvis kan ha täckt över den pixeln tekniken applicerats på.
Både line-scatter och disk-gather ger olika visuella resultat på hur rörelseoskärpan påverkar
objekten i spelrymden. Den tredje tekniken som McGuire, m.fl. (2012) presenterade, och som
är deras egen, är en kombination av line-scatter och disk-gather som kallas line-gather.
McGuire, m.fl. teknik kan klassas som bildbaserad, eftersom all information tas direkt från
bildplanet. Då line-gather använder sig av bildplanets pixeldata, kan den därför också
relateras till teknikerna skapade av Korein m.fl. (1983) och Cook m.fl. (1984).
Utöver de metoder som McGuire m.fl. (2012) presenterade och som använder sig av pixeldata
för rörelseoskärpa, nämnde de också Egan m.fl. (2009) stickprovsteknik. Egan m.fl. (2009)
nämnde å andra sidan andra stickprovstekniker mot vilka de jämförde sin egen teknik. Bland
dessa fanns stratified sampling baserad på Monte Carlo, som delar upp pixlar på skärmen i
grupper för att, ur dem ta slumpvisa stickprov. En annan stickprovsteknik, Multidimensionell
adaptive sampling av Hachisuka m.fl. (2008), är enligt Egan m.fl. mest lik deras egen
stickprovsteknik. Båda teknikerna hämtar data från pixlar. Att utgå från pixeldata för att skapa
rörelseoskärpa är idag en av de mest använda metoderna.
I boken GPU gem 3 (2007) presenterades en pixelbaseradteknik för rörelseoskärpa av Gilberto
Rosado. Tekniken använder sig av pixelvärden för att beräkna en hastighet som sedan
appliceras på föremålen som ska ha rörelseoskärpa. Utöver att använda sig av den beräknade
hastigheten, mellan pixelpositionerna, använde den sig också av en depth buffer (djupbuffert). Djup-buffert användes som en texturinmatning åt en pixel-shader för att generera en
scens nuvarande hastighetskarta. För att sedan beräkna den nuvarande vyns pixelposition
som användes för att beräkna rådande världsposition, användes en inverterad vy-matris.
Denna teknik är svårare att placera bland de tidigare nämnda, men det finns argument för att
det är en teknik lik den som skapades av Korein m.fl. (1983) och Cook m.fl. (1984), men också
att den har drag av Max och Lerners teknik. Djup-buffert kan klassas som en pixelbaserad
teknik då den modifierar pixlar och inte ett föremåls geometri. Pixelbaserade tekniker kan
även användas som en bredare term för alla tekniker som modifierar pixeldata.
Tekniken som presenterades av Rosado har också vidareutvecklats. En modifierad version
presenterades av Ben Padget (2009) i boken ShaderX7 och den använder sig av en
hastighetsvektor per objekt i en miljö istället för en hastighetskarta som lagras i en buffert så
som Rosados teknik gör. Enligt Padget dubblar metoden hastigheten som rörelseoskärpa kan
skapas på och minskar minnet den behöver använda. Därför blir den hälften så dyr, i
beräkningskostnad, jämfört med de tidigare metoder som behöver en hastighetskarta som
lagras i en buffert.
St-Laurent (2004) presenterade en teknik som använder interpolering mellan två texturer för
att skapa rörelseoskärpa, den ena texturen är den nuvarande bildrutan och den andra är den
föregående. Detta gör att två bildrutor måste hanteras samtidigt och St-Laurent
rekommenderar att detta görs i två pass. Det sista passet som St-Laurent rekommenderar,
används för att skicka tillbaka effekten utan att förändra färgerna i den. Jämfört med de
tidigare teknikerna innehåller denna färre komponenter då shader-koden inte behöver lagra
en hastighetskarta, djup-buffert eller världsposition. Istället styrs allt av den nuvarande och
den föregående bildrutan, mellan vilka det interpoleras. Dock kan interpoleringen mellan
dessa två skapa färgproblem.
Sherrod (2008) nämnde tre olika tekniker för rörelseoskärpa fast motion blur, geometrybased motion blur och pixel-based motion blur, bland vilka geometry-based motion blur är
9

den enda geometribaserade rörelseoskärpan. De tre tidigare nämnda teknikerna av Rosado
(2007), Padget (2009) och St-Laurent (2004) är pixelbaserade. Vissa av de teknikerna har
dock haft vissa likheter med fast motion blur. Det beror på att de använder sig av bufferts för
att skapa effekten av rörelseoskärpa. När det gäller skillnader mellan pixelbaserade och
geometribaserade rörelseskärpor, använder den senare sig av extruded geometry (Sherrod
2008, s. 471). Extruded geometry genererar tringlar i riktningen som geometrin rör sig med
hjälp av en geometri-shader istället för en pixel-shader. Denna geometri-shader ger olika
alfavärden till trianglarna. Värdet varierar beroende på hur mycket tid som har gått sedan
triangeln i bildrutan skapades (Figur 9). Det genereras då en triangelremsa som blir
genomskinlig efter en kort tid. Denna teknik är oberoende av bildhastigheten till skillnad från
de pixelbaserade teknikerna.

Skapandet av geometrisk rörelseoskärpaeffekt. (Figur skapad av
skribenten)
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3 Problemformulering
Spel som Metal Gear Solid 4, Crysis och Halo 3(Sherrod, 2008, s. 470) med flera, använder
sig av rörelseoskärpa för att antingen ge känslan av hastighet, eller för att göra spelvärlden
mer realistisk. Dessa spel byggdes med rörelseoskärpa för de plattformar de spelas på, men
hur mycket påverkar rörelseoskärpan spelens prestanda? Hur stor skillnad är det mellan olika
tekniker som skapar oskärpa och är det någon större skillnad mellan geometriskt baserad
rörelseoskärpa och pixelbaserad rörelseoskärpa i prestanda? Detta arbete har undersökt dessa
frågor.
För att utvärdera dessa frågor användes Rosados teknik (2007), samt en geometrisk teknik
likt den Sherrod (2008) nämnde, gjord av Simon Green (2003). Dessa tekniker testades och
utvärderades efter vilken som presterade bäst i jämförelse med ett basfall. För
implementeringen av dessa tekniker användes programmet Unity och shader-språket Cg.
Språket Cg är en variant av språket HLSL (High-Level Shader Language), vilket medför att
shaders kan användas på fler plattformar och inte är begränsat till Microsoft Windows OS.
Unity har redskap för att bygga en scen eller en större samling gratismiljöer i vilka testerna
kunde äga rum. Samtidigt kunde Unity bistå med kollisionsdetektering och
kollisionshantering.
Detta arbete bygger på följande hypotes:


Rosados (2007) rörelseoskärpa ligger närmast basfallets prestanda enligt de flesta
mätvärdena. Således har Rosados rörelseoskärpa den bästa prestandan.

Denna hypotes framtogs efter granskning av tidigare forskning inom ämnet som refereras i
föreliggande arbete. Hypotesens ursprung baserade sig på att Rosados teknik inte behöver
modifiera geometrin utan modifierar endast pixeldata, till skillnad från tekniken utvecklad av
Green som måste beräkna och lagra extruded geometry.
Som inspiration till detta arbete användes en studie av Navarro, Castillo, Serón och Gutierrez
(2011). De undersökte hur mycket ett föremåls material, hastighet, slutartid och
kantutjämningsnivåer påverkar bildkvalitén i olika scener. Syftet med deras studie var att hitta
nya sätt att minska samplings artefakter och styrning av beräkningar till den viktigaste
dimensionens renderingsekvation. Skillnaden mellan Navarro m.fl. studie och föreliggande
arbete är valet av mätvärden (se Metodbeskrivning) och att fokus ligger på att utvärdera olika
teknikers prestanda mot varandra.

3.1 Metodbeskrivning
Metoden som användes för att utvärdera en tekniks prestanda, var genom mätningar av GPU
och CPU belastning och minnesanvändning, GPU minne och RAM. Detta representeras i
procentuella värden och mätningarna togs med hjälp av MSI Afterburner. Dessa mätvärden
togs i enlighet med Padget (2009) som nämner att rörelseoskärpa använder sig av CPU, GPU
och minnet för specifika syften. Dessa värden måste mätas för att kunna fastslå vilken av de
olika teknikerna som presterar bäst och besvarar föreliggande arbetes syfte.
Definitionen av prestanda, för detta arbete, är vilken teknik som är närmast basfallets
medelvärden. Basfallen innehåller ingen rörelseoskärpateknik och utgick från samma miljöer
som teknikerna testades i. Till detta arbete producerades två Unity-scener med två miljöer,
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shader-kod och skript som skickade data till dessa shaders. I dessa miljöer kunde inte kameran
röra sig fritt, utan var tvungen att gå från punkt A till B. Detta skedde med hjälp av skript, som
automatiserade all rörelse för att göra testarna likvärdiga och för att eliminera eventuella
avvikelser som kan uppstå med rörelser gjorda av en människas inmatning.
På grund av den tid som var avsatt för detta arbete kom testerna att begränsas till två miljöer.
Med detta menas att alla tester utfördes i två scener med varierande miljö. Första miljön var
en stadsmiljö eftersom många använder sig av en sådan miljö när de testar olika principer av
rörelseoskärpa, bland annat McGuire m.fl. (2012) och Egan m.fl. (2009). Den andra miljön
var istället en blandning av byggnader och skog eftersom träd brukar vara uppbyggda med
flera objekt för att representera lövverk. Denna miljö borde, på grund av antalet träd, vara mer
krävande för teknikerna än stadsmiljön.
För att hämta mätvärdena kördes varje teknik 30 gånger, inklusive basfallet. Datan
sammanställdes för att fastställa medelvärden för varje mätvärde för att se vilken teknik som
kom närmast basfallet. Valet att köra 30 omgångar grundade sig på Hogg, Tanis, Zimmerman
(2015) som menar att detta antal omgångar ger en bra approximation och minskar risken för
underliggande störningar.
[...] the mean and the variance of the underlying distribution from which the
sample arose. Generally, if n is greater than 25 or 30, these approximations
will be good. However, if the underlying distribution is symmetric, unimodal,
and of the continuous type, a value of n as small as 4 or 5 can yield an
adequate approximation.
Hogg, Tanis, Zimmerman 2015, s. 202
Programmet MSI Afterburner användes för att hämta data för mätvärden, eftersom det gick
att konfigurera för att hämta de valda värdena. Programmet har en inbyggd loggningsfunktion
som ger data i en .hml fil och som ställer upp datan i spalter för vardera värde. Filen innehåller
bara valda loggningsobjekt och sammanställdes för att få medelvärdet från testomgångarna.
Till presentationen av mätresultaten har varje mätvärde en egen tabell och två diagram för en
tydlig sammanställning av resultaten.
Hårdvaran som alla tester utfördes på är en ASUS GeForce STRIX GTX 970 4GB, en Intel Core
i7-4770k(3.50GHz) och 16 GB RAM av Corsair DDR3 1600Mhz på plattformen Windows 10
Pro N.

3.2 Metoddiskussion
Valet att använda Unity gjordes på grund av att plattformen använder en variant av HLSL.
Denna variant gav möjligheten att bygga och testa de valda teknikerna på flera plattformar om
behov fanns. Unity är ett äldre program som fortfarande underhålls och uppdateras. Det har
en stor databas med dokumentation och ett aktivt forum som kan bistå med hjälp om det
behövs. Utöver det finns det många andra hemsidor som kan ge hjälp och bidra med
dokumentation vilket gjorde att plattformen Unity var attraktiv att använda och kunde bidra
med många objekt såsom miljöer i vilka testningen kunde äga rum. Unity har också vissa
nackdelar, en av dessa är att den alltid ökar belastningen på programmet och alltid är i
bakgrunden på datorn till skillnad från ett program skrivet i Visual studio med hjälp av C#
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och HLSL. Däremot gör Visual studio det betydligt svårare att bygga testmiljöerna eftersom
det inte är en färdig spelmotor som erbjuder en 3D-rymd med modulering.
Om dessa tester inte hade haft skript som styrde rörelsen mellan två punkter eller flera skulle
arbetet ha varit svårare och mer tidskrävande. Det beror på att rörelsen blir svårare att
repetera om en människa gör input jämfört med förbestämd data, som ett skript kan ha. Det
betyder också att alla rörelser som görs genom ett skript alltid är lika i samma scen, utan
möjlighet till variation, vilket eliminerar eventuella avvikelser som en människa hade kunnat
orsaka.
MSI Afterburner valdes eftersom det var enkelt att konfigurera och filterara ut data som inte
skulle användas för undersökningen. MSI Afterburner är ett verktyg som har använts i många
år för att mäta belastning på CPU och GPU under körning. Det har en loggningsfunktion för
att ta mätvärden som sparas i en fil som en vanlig webbläsare kan öppna. Det arbetade i
bakgrunden av testningarna och gav en eventuellt större belastning än vad Unity skulle ha
gjort med sin profiler. Dock erbjuder Unity inte sin profiler när programmet testas utanför
dess arbetsmiljö, till exempel när det byggs för ett operativsystem. På grund av att MSI
Afterburner påverkade mätningarna, vilket kunde ha undvikits med hjälp av ett
mätningsskript. Ett sådant skript är dock mer tidskrävande att skapa för mätvärdena, än att
använda MSI Afterburner. Programmet utgör förvisso en belastning som var välkänd och
därför fanns det ett basfall för varje miljö, där MSI Afterburner ingick i basfallets data för att
kunna eliminera dess påverkan på rörelseoskärpateknikerna, vilket inte skulle ha gått att göra
om inte ett basfall hade använts. Om mätvärdena hade tagits utan ett basfall hade MSI
Afterburners påverkan funnits i resultaten av rörelseoskärpateknikerna. Dessutom
representerar basfallet en persondators värden på grund av att alla processer inte går att
stänga av i en dator.
Mätningsvärdena som togs med hjälp av MSI Afterburner från GPU, CPU och minne blev
maskinbundna. Detta betyder att alla tester behövde genomföras på en och samma dator med
hård- och mjukvaran som specificerades i Metodbeskrivningen. Skulle istället flera datorer
ha använts hade värdena kunnat bli felaktiga på grund av hårdvaru- och mjukvaruskillnader.
Varför detta är relevant beror på att detta arbete inte är en undersökning av skillnader mellan
datorers hårdvara, utan en undersökning av skillnader i prestanda på specifika tekniker. Att
utföra mätningarna på en och samma dator minskade därför risken för fluktuerande värden.
Valet att använda medelvärden för arbetet grundar sig på att datainsamlingen skedde över tid.
Hade det tagits ett slumpmässigt stickprov ur vardera tekniks mätvärden skulle det ha funnits
en risk för att stickprovet hade givit en missvisande bild av verkligheten då
bakgrundsprocesser ständigt påverkar datorns arbetskapacitet. Medelvärdet användes för att
analysera resultaten, speciellt medelvärdesavvikelsen från basfallet och hur mycket
teknikerna kräver för att producera sin effekt i olika omständigheter. Dessa omständigheter
varierade per miljö, men att vyer förändras är vanligt förekommande i kommersiella spel på
grund av att omständigheterna, de olika vyerna som kameran ser, förändras. Detta gör att
medelvärdet presenterar en prestandapåverkan för rörelseoskärpaeffekterna, också när de
inte producerar en effekt. Det som går att relatera till detta är benchmarking där man går
igenom flera olika scener i ett kontrollerat förhållande, för att testa en dators prestanda. Det
kan ske när inte alla bakgrundsprocesser är avstängda, på grund av att allt inte allokeras till
en process som testar datorn. Ett sådant program är Vally av Unigine (2013, se Figur 10), där
kameran åker genom flera olika vyer med varierande mängd föremål och avstånd till dem.
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Vally mäter i detta fall FPS och presenterar i slutet av körningen en sammanställning av all
data som har samlats ihop. Det är dock viktigt att påpeka att all testning skedde under samma
kontrollerade förhållanden i föreliggande arbete.

Vally av Ungine (2013). Bild tagen under körning.
De valda miljöerna var statiska och kunde inte bli påverkade under körning av en användares
interaktion eftersom styrningen skedde automatiskt av ett skript. Alla tester kunde därmed
ske under samma kontrollerade förhållanden. Varför arbetet inte använde sig av interaktiva
spelmiljöer berodde på att det kunde ge irrelevant data. Denna data skulle ha kunnat innehålla
rörelser som inte var exakt samma för varje testfall, vilket kunde ha påverkat resultaten. Själva
mätvärdena skulle ha blivit realistiska i ett spelvärldssammanhang, men skulle inte ha givit en
bra jämförelse för varje teknik vad gäller prestanda.

3.2.1 Alternativa metoder
Alternativa metoder som övervägdes, var fps-mätningar, makro-rörelse, enkätstudie med
bildjämförelse eller filmjämförelse samt en annan arbetsmiljö.
Fps-mätningar valdes inte på grund av att ingen av de tidigare nämnda arbetena har använt
Fps-mätningar och de har heller inte nämnts i litteraturen förutom det som Sherrod (2008)
beskrev om geometribaserad rörelseoskärpa. En annan anledning till att inte välja Fpsmätningar var att de inte nämns i ShaderX7 (Padget 2009).
Makro-rörelse har sina fördelar jämfört med ett skript som utför en rörelse. En av dessa är att
programmet tillåter att rörelser spelas in under körning, för att sedan kunna spela upp dem
igen under testningsomgångar. Nackdelen med makro-rörelse, och anledningen till varför den
inte valdes, var att ytterligare ett program skulle behöva gå i bakgrunden av testerna, utöver
MSI Afterburner. För att inte lägga till fler faktorer som skulle belasta systemet valdes därför
makro-rörelse bort.
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Filmjämförelsetekniken med hjälp av en enkät var en teknik som var aktuell under en
betydande del av arbetets gång. Tekniken skulle ha visat effekten av rörelseoskärpa i realtid
på internet och den verkade lovande på grund av att effekten visas i realtid, utan att behöva
ladda hem ett program. Dessutom skulle den ha gett den hypotetiska deltagaren i
undersökningen möjligheten att navigera filmernas tidslinjer vilket skulle ha gett en bättre
uppfattning om hur rörelseoskärporna beter sig i olika situationer. Den skulle ha kunnat
besvara frågan om vilken effekt av rörelseoskärpa som en spelare mest tycker om, men då
denna typ av undersökning inte skulle ha kunnat relateras till forskning valdes den bort.
Dock fanns också bildjämförelse som ett alternativ vilket också hade varit en metod att bygga
en enkätstudie på. Bildjämförelse skulle kräva mer tid än att göra den tidigare nämnda
filmjämförelsetekniken. Det beror på att flertalet skärmdumpar på exakta punkter skulle
behöva produceras under körningen av de olika teknikerna och sedan skulle samma punkter
behöva förstoras på varje bild som därefter hade kunnat ingå i en enkät. Enkäten, som skulle
ha skapats med hjälp av denna teknik, skulle ha haft större fokus på effekten på vissa områden
istället för på helheten. En ytterligare faktor som gjorde att enkäter som undersökningsform
valdes bort var att Sharan, m.fl. (2013) arbete visade att rörelseoskärpa inte ger någon bättre
realistisk upplevelse för spelare.
Sista metoden som övervägdes, och nästan valdes, var användandet av Unreal Engine 4,
istället för Unity. Nackdelen med Unreal Engine 4 var att det inte ger möjlighet att skriva
HLSL shaders i editorn. Istället måste shadern skrivas in i installationsmappen samtidigt som
motorns grundfil förändras för att den skall fungera. Det skulle ha medfört en hel del
extraarbete, speciellt för vissa typer av geometri-shaders. För att kunna verifiera detta arbetes
hypotes kunde inte heller geometri-shaders uteslutas. Sammanfattningsvis valdes inte Unreal
Engine 4 på grund av att det saknas dokumentation på hur förändringen av motorns grundfil
skulle göras, utan att orsaka att filer blev oanvändbara och att hela programmet måste
ominstalleras.

15

4 Genomförande
Detta kapitel kommer att gå igenom hur programmet formades, vilka val som gjordes och hur
utvärderingen skedde.

4.1 Artefakten
Artefakten som skapades för arbetet utvecklades i Unity 5.3.3f1. Versionen valdes på grund av
att det var den nyaste versionen vid projektstarten. Versionen förändrades aldrig på grund av
eventuella problem som skulle kunnat uppstå. Den största risken som fanns var att de
implementerade shaders inte skulle fungera i de nyare versionerna. Denna version av Unity
uppvisar inte större skillnader i hur den hanterar C# och Cg, jämfört med tidigare versioner
som skribentens erfarenheter härstammar ifrån. För att kompensera dessa skillnader
behövdes en förstudie göras innan utvecklingen kunde påbörjas. Förstudien skedde med hjälp
av Fernando, Kilgard (2003) och Unity dokumentationen.
Under utvecklingen av artefakterna uppstod flera problem med tekniker, implementering och
miljöer som förorsakade förseningar och som presenteras i följande delkapitel. På grund av
dessa problem ändrades kapitlet Problemformulering för att reflektera händelseförloppet.

4.1.1 Miljö & Styrning
Flera val behövde göras för att lösa problemen i miljöerna och implementeringen för den
automatiska styrningen. Det största valet var om koordinater skulle skrivas i koden, för att
beordra när styrningen skulle agera eller om ett annat system skulle användas. Valet föll på
att använda ett annat styrningssystem än koordinater, på grund av att koordinatsystemet inte
agerade vid de skrivna punkterna. Detta beror på att Unity använder flyttalsprecision för
koordinater. Lösningen på problemet med styrsystemet gjorde att miljöerna behövde
förändras. Osynliga lådor placerades ut som signalerade att kameran var inuti en eller flera
lådor för att börja rotera kameran, eller stanna den (se Figur 11).

Osynlig låda, markerad
Lådorna var ett av de miljöpåverkande valen som gjordes. Det andra valet var att förändra
stadsmiljön och innebar att förlänga, eller inte förlänga, miljöns teststräcka. Tanken kring en
förlängd teststräcka var att öka mängden data för att uppnå en liknande mängd som i
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skogsmiljön. För att få mer data förlängdes sträckan från A till B genom att byggstenarna,
såsom till exempel hus och vägar duplicerades och lades ut i scenen.

4.1.2 Shader
För att programmet skulle uppfylla de ställda kraven, behövdes de valda
rörelseoskärpateknikerna implementeras och detta utgjorde ett problem. Vissa problem var
missförstånd om hur Unity hanterade värden i shaders. Lösningen till ett fåtal av
missförstånden var att undersöka de shader som Unity tillhandahöll och deras
dokumentation på hemsidan.
För att skapa de tekniker som Padget (2009), ST-Laurent(2004), Engel, m.fl.(2008) och
Rosado (2007) presenterar behövdes det implementeras shader filer med CG kod och C#
skript som skickade data till teknikerna (se Figur 12). Detta skapade problem som behövde
lösas.

Simplifierad datahämtning och vidarebefordran till shader.
Många av problemen härstammade från rörelseoskärpateknikernas shader filer, bland dessa
visade det sig att tekniker inte stöddes av Unity på grund av ett flertal faktorer. Padget (2009),
ST-Laurent(2004) och Engel, m.fl.(2008) var bland de tekniker som inte kunde realiseras och
blev förkastade för att arbetet skulle kunna fortskrida. Padgets teknik (2009) förkastades på
grund av att inte stencils kunde användas för syftet såsom Padget beskrev. Resultatet blev att
shader koden skrevs om till en version som liknande grunden, men som agerade helt
annorlunda än så som Padget beskrev och följden blev att programmet frös såväl i pilotfasen
som i utvecklingsfasen, vilket också bidrog till att Padgets teknik förkastades.
St-Laurents teknik valdes bort på grund av att den inte gjorde Unitys 3D-rymd, men fungerade
utan några problem i RenderMonkey.
Sista tekniken som valdes bort var Engel, m.fl. (2008). Tekniken verkade lovande när den gav
temporära resultat som dock var en inkomplett implementation av tekniken och som orsakade
kraschade grafikdrivrutiner. När implementeringen började nå sitt slutskede visade det sig att
tekniken skulle implementeras i flera shader pass. När detta var gjort upprepades krascherna
av grafikdrivrutinerna så fort som effekten applicerades på kameran, utanför och inuti
körning, vilket skapade icke återhämtningsbara krascher. En tillbakagång till en tidigare
version, där tekniken inte var fullständigt implementerad blev då nödvändig.
Mycket av det som ledde till att teknikerna blev förkastade berodde på implementationerna
hade buggar, men också tidsbrist samt bristande beskrivningar i det ursprungliga
källmaterialet. Det som menas med bristande beskrivningar är att källmaterialet saknade
förklaringar kring vad vissa värden i deras originalkod gjorde. Det förekom också att nya
variabelnamn plötsligt dök upp i koden, vissa av dem var i själva verket tidigare variabler men
med ett annat namn. Originalkoderna blev då svårtydda och mer tid behövde användas för att
tyda dem. Att göra en översättning till CG blev mer komplicerat och det blev vid vissa tillfällen
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nödvändigt att delvis gissa sig till översättningen då inte originalprogrammeringsspråkets
funktionsdefinition fanns. Det blev också nödvändigt att göra mycket efterforskning kring
shaders. Det gav inte alltid resultat att göra detta, vilket bidrog till att mycket tid slösades bort,
och vissa av kodöversättningarna ledde istället till buggar. Detta var till stor del anledningen
till att de tidigare nämnda teknikerna förkastades.
Den enda tekniken som inte skapade problem var, som tidigare nämnts, Rosado (2007).
Rosados teknik var istället väldokumenterad, vilket gjorde att eventuella buggar som uppstod
kunde åtgärdas med hjälp av Rosados dokumentation av tekniken. Den tydliga beskrivningen
underlättade arbetet betydligt.
På grund av att Engel, m.fl (2008) teknik förkastades och var den enda geometritekniken blev
det nödvändigt att hitta en ny. Valet föll på den teknik som Engel, m.fl från början hade baserat
sin egen teknik på. Den valda tekniken presenterades av Simon Green (2003). Istället för att
behöva två pass behöver Greens teknik ett pass och dessutom orsakade den inga av de problem
som Engel, m.fl. teknik skapade.

4.2 Utvärderingsmetod
Undersökningen genomfördes genom att låta en kamera gå från punkt A till B med
automatiserad rörelse 30 gånger såväl för varje rörelseoskärpateknik som för basfallet. Syftet
var att utvärdera vilken av rörelseoskärpateknikerna som kom närmast basfallets prestanda
samt att undersöka vilken av teknikerna som var minst prestandakrävande. Utvärderingen
gjordes med hjälp av insamlad data som hämtades vid varje körning. De data som samlades
in och användes som mätvärden var GPU, CPU belastning, GPU minne och RAM användning,
och de sparades under körning i en fil med hjälp av MSI Afterburner. Efter att de tre
omgångarna med 30 körningar hade genomförts hämtades de data som fanns för att beräkna
mätvärdens medelvärden.
Beräkningen för att evaluera basfallet och teknikernas prestanda under respektive körning
skedde genom att lägga all data i en Excelfil som beräknade de 30 körningarnas medelvärde
för varje mätvärde. De beräknande medelvärdena för teknikerna användes för att beräkna
deras procentuella avvikelse från basfallets medelvärden och presenteras i en tabell. Tabell 1
visar ett exempel med data hämtade från pilotstudien.
Tabell 1 Exempeltabell för procentuell avvikelse från basfallet
Tekniker
Skogsmiljö

GPU
belastning

CPU
belastning

GPU
minnesanvän
dning

RAM
användning

Rosado (2007)

1,82 %

– 0,14 %

– 0,02 %

0,13 %

Green (2003)

0,62 %

– 0,14 %

– 0,25 %

0,23 %

4.3 Pilotstudie
För att visa hur utvärderingsmetoden fungerade gjordes en pilotstudie med ett reducerat antal
körningar, närmare bestämt 10 körningar istället för 30 och i endast en miljö.
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4.3.1 Genomförandet av pilotstudien
För att pilotstudien skulle kunna genomföras behövdes vissa värden ändras. De osynliga
lådorna sattes ut enligt koordinater (se Figur 13 samt för koordinater se Appendix A - ). Antalet
gånger kameran gick från punkt A till B sattes i stoppunktens skript där antalet omladdningar
ändras.

Osynliga lådors positioner
För att göra pilotstudien behövde en teknik åt gången appliceras på kameran, med värdena
från Figur 14 (Rosados teknik) eller Figur 15 (Greens teknik).

Rosados teknik, skript med shader
Värdena som syns i Figur 14 bestämmer hur effekten påverkade körningen. Den första,
shader, är vilken shader som all data skulle skickas till. Den andra, Sample loops, bestämmer
hur många gånger shader:n skulle ta stickprov. Sample_loops påverkades av det följande
värdet Strength. Strength funktion var att variera styrkan av effekten, ett mindre tal
resulterade i en starkare effekt.

Greens teknik, skript med shader
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Värdena som syns i Figur 15 fungerar på samma sätt som i Figur 14, men är omplacerade. Blur
Scale fungerade som Strength och SAMPLES bestämde hur många stickprov Greens shader
skulle ta.
När en körbar fil med den ena tekniken innehållande en kamera hade skapats, byttes tekniken
ut mot den andra. Efter att den sista teknikens fil hade skapats byggdes ytterligare en körbar
fil utan rörelseoskärpatekniker för att skapa basfallet. Därefter startades och konfigurerades
MSI Afterburner för att kunna mäta de specificerade värdena. Detta betyder att bara de
specificerade värdena i kapitlet Metodbeskrivning fick synas i MSI Afterburners
hårdvarumonitor. Om andra värden förutom de som presenteras i kapitlet Metodbeskrivning
skulle synas i monitorn skulle de bli nedskrivna i Afterburners fil. Intervallet som MSI
Afterburner använde för att hämta data sattes till 500 millisekunder (se Appendix B - för
konfigurationsbilder).
När allt ovan hade genomförts kunde pilotstudien utföras. Den gjordes genom att beordra MSI
Afterburner att skriva till filen, Log history to file, och starta den första körbara filen. För att
stoppa MSI Afterburner från att skriva till filen behövdes det utföras ytterligare en order,
genom att klicka på Log to file ytterligare en gång. Filen kunde därefter flyttas ut ur MSI
Afterburners installationsmapp efter varje färdig omgång, annars hade den skrivit till samma
fil för varje tekniks köromgång. Det gick också att döpa om filen till ett annat namn. Efter att
MSI Afterburner-filen hade flyttats ut eller döpts om kunde nästa körbara fil startas.
När all data hade samlats in i respektive MSI Afterburner-fil behövde de öppnas för att flytta
datan till ett Exceldokument för att konvertera de värden som inte var procentuella tal och för
att beräkna köromgångarnas medelvärden. För att konvertera de värden som inte var
procentuella till procentuella tal behövde Excelfilen veta hur mycket RAM och GPU minne
som datorn hade maximalt tillgängligt. Därefter kunde konverteringen utföras till ett
procentuellt värde som motsvarade användningen av RAM eller GPU minne. När
konverteringen hade genomförts kunde medelvärdena beräknas och den procentuella
avvikelsen från basfallet fastställas.
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5 Utvärdering
5.1 Presentation av undersökning
I undersökningen samlades mätvärden från två olika tekniker och ett basfall ihop i två miljöer
(Figur 16, Figur 17). Över trettio körningar gjordes för att sammanställa teknikernas och
basfallets data och utvärdera vilken av teknikerna som kom närmast basfallets prestanda.
Dessutom jämfördes de båda teknikernas data för att se skillnaden mellan dem. Totalt
utfördes 90 genomgångar från punkt A till B per miljö på en automatiserad rutt från vilken
det inte var möjligt att avvika.

Skogsmiljö skapad av Profi Developers (2013, egenskapad bild)

Stadsmiljö skapad av Sinister Games (2013, egenskapad bild)
Under undersökningen visade det sig att Greens (2003) teknik inte hade någon visuell effekt
på grund av hur tekniken använde sig av sitt data. Detta betyder att ingen effekt renderades,
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vilket gör att Greens teknik presterade bättre för mätvärdet GPU belastning jämfört med
Rosado (2007).

5.2 Analys
I detta kapitel presenteras varje tekniks prestandaavvikelse från basfallet för varje specifik
testmiljö. Varje miljö har sitt eget underkapitel i vilket avvikelsen från basfallet presenteras
med hjälp av Tabell 2 och Tabell 3. Dessa tabeller inkluderar stapeldiagram för att ge en lättare
överblick över resultaten och deras avvikelse från basfallet.
Mätningarna utfördes på en ASUS GeForce STRIX GTX 970 4GB, en Intel Core i74770k(3.50GHz), 16 GB RAM av Corsair DDR3 1600Mhz och på plattformen Windows 10 Pro
N.
Vad som är viktigt för denna studie var att undersöka vilken av teknikerna som kom närmast
basfallets prestanda i de statiska miljöerna, för att avgöra vilken av teknikerna som var minst
krävande i olika miljöer och med olika förhållanden. Samtidigt var det viktigt att se skillnaden
mellan teknikerna.
På grund av att Greens teknik inte gav någon synbar visuell effekt blev mätvärdet för GPU
belastningen mindre relevant och endast spekulationer kan säga hur stor skillnad det
egentligen skulle vara om tekniken hade visat en synlig effekt i de utvalda miljöerna. Detta
gjorde att fokus låg mer på de resterande tre mätvärdena, för att se hur nära de kom basfallets
prestanda, men GPU belastningen kommer även i fortsättningen av detta arbete att behandlas
och diskuteras.

5.2.1 Skogsmiljö
Skogsmiljön har flera omväxlande vyer, såsom öppna ytor eller vyer med träd och ytor med
byggnader med vissa genomskinliga partier. Valet av en omväxlande skogsmiljö gjordes för
att testa teknikerna på en varierad mängd vyer, i vilka det kunde finnas mindre föremål, såsom
lövverk samt föremål med viss genomskinlighet.
Resultatet visade att i skogsmiljön låg båda teknikerna nära varandras mätvärden med knappt
en halv procent i tre av de fyra mätvärdena (se Tabell 2, Figur 18). GPU belastningen däremot,
uppvisade en betydligt större skillnad, ungefär 3 %, vilket beror på att Rosados teknik
producerar en visuell effekt som en användare kan se med blotta ögat. Greens teknik däremot
renderade inte ut en effekt som var synlig, vilket gjorde att belastningen blev mindre för
grafikkortet. Det kunde fastslås att båda teknikerna behöver mer beräkningskraft och
minnesanvändning än basfallet.
Greens teknik behövde fortfarande lagra geometrin, som den skulle utföra sina beräkningar
på, för varje bildruta som kördes under undersökningen, trots att den inte behövde rendera
en visuell effekt. Detta resulterade i att Greens teknik generellt behövde en större andel RAM
men inte lika mycket av GPU minnet på grund av att de öppna ytorna hade mindre geometri
att lagra. Att vyerna hade mindre geometri betydde inte att Rosados teknik behövde lagra
mindre data i djup-bufferten för att beräkna världspositionen och hastighetskartan för vyn.
Differensen mellan den tidigare bildrutans vy och den nuvarande kunde sedan beräknas för
att generera varje pixels hastighetsvärde. Följden för Rosado blev att mer data lagrades på
grafikkortet, då djup-bufferten skapades med- och lagrades på grafikkortet, medan Greens
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teknik inte använde sig av djup-bufferten. Rosados teknik krävde således mer GPU minne och
mindre RAM än Greens teknik.
Tabell 2 Procentuell avvikelse från basfallet, skogsmiljö. Ju mindre avvikelse desto närmare
basfallet.
Tekniker

GPU
belastning

CPU
belastning

GPU
minnesanvän
dning

RAM
användning

Rosado (2007)

4,03 %

0,07 %

0,50 %

0,10 %

Green (2003)

1,38 %

0,28 %

0,46 %

0,38 %

Medelvärdes avvikelse från basfallet (%)
0,38
0,10

RAM använding(%)

0,28
0,07

CPU belastning(%)

0,46
0,50

GPU minnesanvändning(%)

1,38

GPU belastning(%)
-

4,03

0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50
Green (2003)

Rosado (2007)

Teknikernas avvikelse beräknad. Ju mindre avvikelse desto närmare
basfallet.
Figur 19 nedan visar de två teknikerna och basfallets totala användning av hårdvaran. I denna
miljö skiljer sig teknikerna och basfallet inte mycket från varandras värden, trots att de
använde olika mycket av varje mätvärde. Det som dock är synligt i Figur 19 är att teknikerna
använde en relativt begränsad mängd av processorns (CPU) kapacitet för beräkningarna och
att teknikerna använde mer RAM än grafikkortsminnet (GPU minne) för hantering av data.
Det som huvudsakligen användes för beräkningarna var grafikkortet, vilket skedde på grund
av Unity som utför shader beräkningar på grafikkortet och resultatet blev en större skillnad
på grafikkortsbelastningen (GPU belastning). Det var också återkommande att Unity valde att
använda mer culling när en av teknikerna var aktiva på kameran.
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Medelvärden (%)
17,49
17,21
17,12

RAM använding(%)

10,29
10,08
10,00

CPU belastning(%)

7,67
7,70
7,21

GPU minnesanvändning(%)

67,96
70,61
66,58

GPU belastning(%)
-

10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00

Green (2003)

Rosado (2007)

Basfall

Medelvärden för teknikerna och basfallet.
För ytterligare grafer gällande undersökningen i skogsmiljön se Appendix C - .

5.2.2 Stadsmiljö
Istället för öppna ytor och föremål med lövverk hade staden många ljuskällor och många
reflekterande ytor på ett mindre utrymme. Anledningen till detta var att kunna undersöka hur
teknikerna påverkades av andra visuella effekter och objekt som fungerade som ljuskällor.
Resultatet av stadsmiljöns data, som kan ses i Tabell 3 och Figur 20, visar att
rörelseoskärpateknikerna hade liknande avvikelse till medelvärdet jämfört med skogsmiljöns
resultat. Den största påverkan från stadsmiljöns effekter på grafikkortsbelastningen går att se
på Greens teknik som var nästan 1 % (0,9 %) högre än skogsmiljöns medelvärdesavvikelse.
Skillnaden i GPU belastning mellan stadsmiljön och skogsmiljön kommer från extraeffekterna
i stadsmiljön, vilket ökade variationen i data som behövde beräknas. Variationen bestod dels
av ljussättningen som påverkade föremål olika beroende på avståndet till ljuskällan och dels
reflexionerna som skapade varierande data beroende på vad som reflekterades i dem.
Det som kunde observeras när det gäller grafikkortets minnesanvändning var att båda
teknikerna var ytterst nära basfallet, trots att det existerade en större del föremål i stadsmiljön
som hade kunnat påverka grafikkortets minnesanvändning för båda teknikerna. Utifrån de
data som samlades in kunde det konstateras att djupvariationen för Rosados teknik minskade
på grund av de mindre ytorna och att djupvariationen som fanns i stadsmiljön inte var lika
stor som djupvariationen som fanns i skogsmiljön för medelvärdesavvikelsen. Detta gällde
också för Greens teknik, nämligen att de mindre ytorna dolde mer geometri som då inte
behövde lagras på grafikkortet för beräkningar på grund av att de inte var synliga i vyn. Dock
var den geometri som behövde lagras större än djupvariationen och därför använde Greens
teknik mer av grafikortminnet än Rosados teknik.
Istället för att lagra den största mängden data på grafikkortet lagrades den största delen på
RAM vilket gjorde att RAM användningen ökade. Denna ökning kom från de föremål och
effekter som fanns i stadsmiljön under undersökningen. På grund av att Greens teknik
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huvudsakligen lagrar data på RAM kunde det konstateras att Greens teknik behöver mer RAM
än Rosados teknik. Rosados teknik, vilken använde mindre RAM, behövde fortfarande lagra
data som effekterna i stadsmiljön skapade vilket resulterade i att den huvudsakliga lagringen
skedde på RAM.
Stadsmiljöns inbyggda visuella effekter och mängden föremål medförde att en del av
processorn användes av båda teknikerna för att utföra sina beräkningar. I jämförelse med
skogsmiljön användes det mer av processorn för beräkningen av rörelseoskärpateknikerna i
stadsmiljön och trots att mer beräkningskraft hos processorn användes var det fortfarande en
mindre del jämfört med de beräkningar som skedde på grafikkortet.
Tabell 3 Procentuell avvikelse från basfallet, stadsmiljön. Ju mindre avvikelse desto
närmare basfallet.
Tekniker

GPU
belastning

CPU
belastning

GPU
minnesanvän
dning

RAM
användning

Rosado (2007)

4,51 %

0,54 %

0,01 %

3,74 %

Green (2003)

2,28 %

0,82 %

0,02 %

4,02 %

Medelvärdes avvikelse från basfall (%)
4,02
3,74

RAM använding(%)

0,82
0,54

CPU belastning(%)

0,02
0,01

GPU minnesanvändning(%)

2,28

GPU belastning(%)
-

1,00

2,00

Green (2003)

4,51
3,00

4,00

5,00

Rosado (2007)

De två teknikernas avvikelse beräknad. Ju mindre avvikelse desto
närmare basfallet.
Det som kan ses i Figur 20 och Figur 21 är att teknikerna ligger relativt nära basfallet i två av
fyra mätvärden. Mätvärdena som skiljde sig mest från basfallet var grafikkortsbelastningen
och RAM användningen för Rosados teknik (2007)
vilket var 4,51 % för
grafikortsbelastningen och 3,74 % för RAM användningen. Största skillnaden från basfallet
var RAM användningen för Greens teknik (2003) som låg på 4,02 %.
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Medelvärden (%)
18,84
18,57
14,83

RAM använding(%)

15,08
14,80
14,26

CPU belastning(%)

14,29
14,28
14,27

GPU minnesanvändning(%)

50,70
52,93
48,42

GPU belastning(%)
-

10,00

Green (2003)

20,00

30,00

Rosado (2007)

40,00

50,00

60,00

Basfall

Medelvärden för de två teknikerna och basfallet.
För ytterligare grafer gällande undersökningen i stadsmiljön se Appendix D - .

5.3 Slutsatser
Utifrån de data som samlades in och sammanställdes till resultaten, var differensen mellan de
två teknikerna liten för majoriteten av mätvärdena, vilket visade en relativt liten skillnad
mellan teknikerna i å ena sidan skogsmiljön och å andra sidan stadsmiljön. Det som var
återkommande var att Rosado alltid var närmast basfallet i båda miljöerna för CPU belastning
och RAM användning. Den är därför en teknik som lämpar sig till system där
processorberäkningar och RAM behöver användas till andra procedurer. Greens teknik var
istället den teknik som kom närmast basfallet för grafikkortsbelastningen, vilket beror på dess
egenskap att inte generera någon effekt i de använda miljöerna.
Orsaken till att Greens teknik inte behövde rendera ut sin effekt var på grund av att det inte
existerade något föremål som rörde sig av sin egen kraft i vyn, vilket tekniken är beroende av
för att kunna sträcka ut geometrin. Detta gjorde att belastningen på grafikkortet minskades.
Greens teknik behövde fortfarande utföra sina beräkningar på den hämtade geometrin som
syns i vyn. Detta resulterade dock inte i någon visuell effekt och på grund av detta kommer
den alltid att prestera bättre i en statisk miljö. Greens teknik behövde fortfarande lagra
föremålets geometri för den nuvarande och den dåvarande bildrutan för att kunna utföra sina
beräkningar. Detta gjorde att den behövde använda mer minne för att lagra värdena än vad
Rosados teknik behövde i miljöer med flera objekt. Greens teknik klarade sig dock betydligt
bättre i miljöer med färre föremål.
Grafikkortets minnesanvändning förändrades beroende på miljöerna och den valda tekniken.
Om miljöerna hade flera objekt var resultatet sämre för Greens teknik då den fortfarande
behövde lagra den geometri som fanns i vyn. Något som skulle kunna uppfattas som en
nackdel var att en sådan miljö inte var mindre krävande för Rosados teknik, då föremålen
ökade djupvariationen som användes för beräkningarna av pixlarna i vyn och som kan skapa
mer lagringsbar data. Dock var öppnare ytor mindre krävande för Greens teknik. Vad som kan
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konstateras var att teknikernas skillnader för detta mätvärde var mycket små för de utvalda
miljöerna och det är svårt att säga vilken som är den definitivt bästa tekniken för båda
miljöerna.
Det som går att säga är de två valda teknikerna uppvisade mindre skillnader i de flesta
mätvärdena förutom ett, men det går inte att säga vilken som är definitivt en bättre teknik för
båda miljöerna. Vad som går att fastställa är att båda teknikerna påverkar ett spels prestanda
på olika sätt, men det mest tydliga är att de ökar grafikkortsbelastningen med en större andel
än vad de gör för de andra mätvärdena.
Detta arbetes hypotes löd att Rosados rörelseoskärpa kommer att ligga närmast basfallets
prestanda, enligt de flesta mätvärdena och att Rosados rörelseoskärpa således har den bästa
prestandan. Föreliggande arbete bekräftar således hypotesen eftersom Rosados teknik kom
närmast basfallet i de flesta mätvärdena, då den hade tre av fyra värden i stadsmiljö och två
av fyra i skogsmiljö. Dock är den inte en definitivt bättre teknik i båda miljöerna då den, som
tidigare nämnts, uppvisar vissa nackdelar.
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6 Avslutande diskussion
6.1 Sammanfattning
I spelvärlden används det olika tekniker för att skapa fenomenet rörelseoskärpa, för att öka
känslan av hastighet och till viss del skapa realism. Frågan som kan ställas är hur stor skillnad
det är mellan olika rörelseoskärpatekniker och hur mycket mer prestandakrävande är
rörelseoskärpa jämfört med en rörelse som framställs utan oskärpa? Teknikerna för att skapa
rörelseoskärpa kan delas in i två olika grupper. En grupp som påverkar pixlar på den vy som
spelaren ser (pixelbaserad) och den andra som behandlar ett föremåls geometri genom att
generera triangelremsor eller sträcka ut den existerande geometrin (geometribaserad).
För att undersöka vilken av dessa rörelseoskärpatekniker som kommer närmast basfallet och
för att se skillnaden mellan teknikerna, valdes olika statiska miljöer ut i vilka
rörelseoskärpatekniker kunde testas. Dessa miljöer valdes baserat på vanligt förekommande
miljöer i spel och andra studier kring rörelseoskärpa.
I samband med detta definierades hypotesen och mätvärdena som skulle undersökas för att
besvara frågorna. Hypotesen löd: ”Rosados (2007) rörelseoskärpa ligger närmast basfallets
prestanda enligt de flesta mätvärdena. Således har Rosados rörelseoskärpa den bästa
prestandan”. Hypotesen baserades på att tekniken inte behöver modifiera geometrin och lagra
den, utan endast behöver modifiera pixeldata.
Implementeringen skedde med hjälp av programmet Unity version 5.3.3f1 dit miljöerna
importerades. Miljöerna förändrades för att härbägera automatiserad rörelse och stadsmiljön
förändrades för att samla in mer data. Under tiden detta skedde implementerades ett
rörelseskript och ett rotationsskript i C#, samtidigt som rörelseoskärpatekniker
implementerades i språket CG. Implementeringen av teknikerna medförde vissa
kompromisser då det tidigare hade valts ut fyra tekniker och flera av dem orsakade buggar
som inte kunde lösas under arbetets gång. Detta gjorde att flera av teknikerna förkastades och
tekniken av Simon Green (2003) valdes ut som en ersättare till den tidigare valda
geometribaserade tekniken. På grund av detta krympte testgruppen till två tekniker.
Pilotstudiens undersökning visade att de utvalda teknikerna uppvisade skillnader som kunde
observeras i de insamlade mätvärdena, vilket ledde till att undersökningen kunde genomföras.
Under undersökningen och pilotstudien visade det sig att geometritekniken inte skapade
någon visuell effekt. Geometritekniken skapade dock data som kunde hämtas från tekniken
och som visade att tekniken utförde beräkningar. På grund av att geometritekniken inte
renderade någon visuell effekt blev den alltid närmast basfallet i ett av de fyra mätvärdena i
varje miljö och skillnaden på detta värde varierade beroende på miljön.
För resterande mätvärden visade det sig att skillnaden dem emellan var liten. På grund av
detta var det svårt att säga vilken rörelseoskärpateknik som var minst prestandakrävande för
båda miljöerna. Anledningen var att geometritekniken hade hälften av alla mätvärden för
skogen och 25 % av alla mätvärden i stadsmiljön. Pixeltekniken däremot, hade 75 % av
mätvärdena för staden och hälften av mätvärdena i skogen.
Det som gick att fastställa av undersökningen var att pixeltekniken var överlag närmare
basfallet och visade sig behöva mindre av processorn och RAM i båda miljöerna. Pixeltekniken
behövde dock använda mer av grafikkortet för teknikens beräkningar i alla miljöer och dess
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minnesanvändning varierade mellan miljöerna. Geometritekniken visade sig istället vara
närmare basfallet för GPU belastningen, men krävde mer i de andra mätvärden beroende på
omständigheterna i miljön.
Resultatet bekräftar att hypotesen stämmer för pixeltekniken, dock är den inte en definitivt
bättre teknik i båda miljöerna.

6.2 Diskussion
Före arbetets start antogs det att det skulle vara större skillnad mellan de utvalda teknikerna
och att alla skulle visa en visuell effekt. Detta motbevisades dock både i pilotstudien och i
undersökningen då Greens (2003) teknik inte skapade någon synbar effekt. På grund av att
Greens teknik inte skapade någon visuell effekt under undersökningarna, gjordes det
ytterligare faktaundersökningar för att öka förståelsen för geometribaserade rörelseoskärpor.
Fakta samlades in genom att studera liknande tekniker som beskrev att Greens teknik måste
ha rörliga föremål i vyn för att kunna skapa en effekt. För att undersöka sanningshalten i detta
påstående, utfördes ett enklare test med en boll som gick från ena sidan av skärmen till den
andra (se Figur 22). Testet visade att Greens teknik skapade en effekt medan Rosados teknik
(2007) inte skapade någon effekt, eftersom den sistnämnda är beroende av kamerans
hastighet och skapar en effekt så fort kameran roteras. På grund av att Greens teknik behöver
något som rör sig i vyn kan den utföra sin rörelseoskärpa och är därmed beroende av ett objekt,
vilket gör att den kallas per-object motion blur (POMB)(Chapman, 2013). Rosados teknik, å
andra sidan, är beroende av kamerans rörelse för att skapa effekten, vilket gör att den fått
namnet camera motion blur (CMB).

Boll som förflyttas åt höger över skärmen. Rosados teknik till vänster,
ingen visuell effekt skapas. Greens teknik till höger skapar en visuell effekt.
Det som skiljer POMB och CMB är att POMB behöver ett föremåls rörelseriktning för att skapa
en effekt som kan bestå av genererade triangelremsor, utsträckt geometri eller liknande. CMB
behöver istället en kamerans hastighet och rörelser. Detta betyder att CMBs visuella effekt
skapas när kameran rör sig fram och tillbaka eller roteras, men inte om ett föremål flyger förbi
kameran.
På grund av att Greens teknik är objektsberoende lämpar sig tekniken bättre att testa i miljöer
med rörliga föremål och livliga effekter och resultatet skulle reflektera en spelvärld som är mer
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realistisk än de statiska miljöer som användes i detta arbete. Lämpliga testmiljöer för att
undersöka Greens teknik skulle kunna vara Halo Reach, Call of Duty, Metal Gear Solid 4 eller
liknande då de karaktäriseras av mycket rörelse; datorkaraktärer springer förbi och skott
flyger igenom luften.
Metoden som användes för att hämta data, MSI Afterburner, visade sig vara en acceptabel
kompromiss för att hämta mätvärden, trots att programmet medförde en viss belastning i
form av pågående applikationer eller program, vilket är vanligt förekommande när testning
sker på en persondator. Denna risk för extra belastning eliminerades under undersökningen
genom att jämföra rörelseoskärpateknikerna mot basfallen i vilken den extra belastningen är
inkluderad. Detta gjordes för att kunna eliminera de underliggande programmens påverkan
på rörelseoskärpateknikerna när de jämfördes med basfallen.
Själva programmet MSI Afterburner kunde ha fungerat bättre om det bara hade fokuserat på
undersökningens artefakter i stället för på hela datorn. Trots det gav det data som hämtades
med MSI Afterburner en bra översikt över vad som kan förväntas av Rosados (2007) och
Greens (2003) teknik när det gäller prestandaökning på grund av att medelvärdet förmedlar
en överblick över hur mycket teknikerna använder överlag för att utföra sin beräknings- och
renderingskostnad, både när de producerar, och inte producerar, en effekt. Det finns dock fall
då medelvärden inte är det bästa att använda, som till exempel när värdena skiljer sig markant
från varandra, vilket inte sker i detta arbete (se Tabell 4 & Tabell 5). Om värdena skulle ha
skiljt sig mer än vad som var fallet, skulle medianen istället ha använts som ett värde för att se
prestandaskillnaden, eller ett helt annat mätvärde som till exempel standardavvikelsen, se
tabell 6 & Tabell 7.
Tabell 4 Medelvärden, Median för Stadsmiljön
Medel
Basfall
Rosado
(2007)
Green (2003)
Median
Basfall
Rosado
(2007)
Green (2003)

GPU
GPU
CPU
RAM
belastning(%)
minnesanvändning(%)
belastning(%)
användning(%)
48,42154
14,27179
14,26223
14,82644
52,92970
14,27758
14,80389
18,56563
50,70367

14,28787

15,08138

18,84405

GPU
GPU
CPU
RAM
belastning(%)
minnesanvändning(%)
belastning(%)
användning(%)
47,00000
14,26763
13,47700
14,81323
52,00000
14,28823
14,59300
18,59741
49,00000

14,28823
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14,84400

18,65234

Tabell 5 Medelvärden, Median för Skogsmiljön
Medel
Basfall
Rosado
(2007)
Green (2003)
Median
Basfall
Rosado
(2007)
Green (2003)

GPU
GPU
CPU
RAM
belastning(%)
minnesanvändning(%)
belastning(%)
användning(%)
66,58186
7,208225
10,00448
17,11557
70,61221
7,703256
10,07923
17,21075
67,96137

7,670016

10,28623

17,49251

GPU
GPU
CPU
RAM
belastning(%)
minnesanvändning(%)
belastning(%)
användning(%)
67,00000
7,209741
9,96100
17,11426
71,00000
7,735815
10,03300
17,23022
68,00000

7,680029

10,15600

17,43774

Tabell 6 Stadsmiljö standardavvikelsen
Standardavvikelse GPU belastning
Basfall
Rosado (2007)
Green (2003)

GPU
CPU belastning RAM användning
minnesanvändning
8,700948
0,195452
6,817186
0,090460
8,637345
0,101445
6,579007
0,107848
8,689060
0,112523
6,911067
0,387840

Tabell 7 Skogsmiljö standardavvikelsen
Standardavvikelse GPU belastning
Basfall
Rosado (2007)
Green (2003)

GPU
CPU belastning RAM användning
minnesanvändning
7,528988
0,056959
2,176208
0,091005
9,775799
0,134091
2,000133
0,099827
6,855667
0,144186
2,360762
0,173853

Föreliggande undersökningsteknik att jämföra data (medelvärden) är olik den som använts i
tidigare nämnda arbeten (se kapitel 2). Dessa arbeten har undersökt olika tekniker genom att
analysera och jämföra stickprov av bilder som manipulerats med liknande tekniker. Tanken
med dessa stickprovsanalyser var att undersöka andra tekniker för att skapa en mer
verklighetstrogen rörelseoskärpa.
Den samhälleliga nyttan med föreliggande arbete kan vara att skapa en förståelse för hur
mycket hårdvara som krävs för att använda en effekt såsom rörelseoskärpa. Förståelsen
uppnås genom att studera teknikernas medelvärden, men arbetet hjälper också framtida
utvecklare att överväga vilken rörelseoskärpateknik som de bäst kan använda i sina projekt.
Föreliggande arbete kunde genomföras eftersom två tekniker med tillräcklig dokumentation
för att kunna undersöka deras prestandapåverkan påträffades, vilket visade sig svårare än
förväntat på grund av att forskningen som genomförts inom ämnet synes vara ofullständigt
dokumenterad. Dessutom saknar de texter som beskriver fenomenet i hög grad
uppdateringar, vilket gör att den kunskap som de förmedlar snabbt blir föråldrad. Det finns å
andra sidan flera nyare förbättrade tekniker, som till exempel Padget (2009) eller McGuire,
med flera (2012), dock är även dokumentationen i dessa fall begränsad.
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Om nyttan av arbetet betraktas i vidare bemärkelse går teknikerna att använda för andra
syften, som till exempel att hjälpa personer att identifiera om de är i riskzonen för att drabbas
av åksjuka/sjösjuka med hjälp av VR (Virtual Reality). De personer som är känsliga för
rörelseförändringar i synfältet kan därefter bli rekommenderade receptfria läkemedel eller få
generella råd för att underlätta en resa (1177 Vårdguiden, 2017). Praktiskt skulle detta kunna
genomföras genom en simulering med hjälp av VR av en bil- eller båtfärd med Rosados eller
Greens rörelseoskärpateknik. Det finns dock en risk även med dessa virtuella åksjuketester.
De skulle kunna börja användas i annat syfte än att hjälpa människor och istället utnyttjas för
att utsätta personer för lidande, till exempel som en oetisk förhörsmetod.
För övrigt är det komplicerat att diskutera etiska frågeställningar i relation till detta arbete, på
grund av att de sällan passar in ett arbete som undersöker prestandajämförelse av
rörelseoskärpatekniker. Det existerade inte några spelkaraktärer i undersökningen, inga
människor var involverade i den och kameran var ett osynligt föremål med en låda under sig
för att hålla avståndet till marken.
I alla vetenskapliga arbeten är det viktigt att den genomförda undersökningen har validitet.
Detta kontrolleras genom att reflektera över om undersökningen uppfyllt sitt syfte, det vill
säga att det som skulle undersökas verkligen har undersökts (Hellspong, 2014). Föreliggande
arbete hade som syfte att analysera två rörelseoskärpateknikers prestandapåverkan på
hårdvaran genom att studera rörelseoskärpans differens från ett basfall. Det kan konstateras
att detta är genomfört varför validiteten därför kan sägas vara säkrad.
Reliabilitet, det vill säga pålitlighet, är en annan aspekt som bör kontrolleras i vetenskapliga
arbeten. Undersökningen skall kunna ske utan störande inverkan av utomstående faktorer.
Dessutom måste resultatet bli detsamma om undersökningen görs om (Hellspong, 2014).
Anledningen till att ett basfall användes för denna undersökning var för att minska störningar
av bakomliggande processer för att få en så exakt påverkan som möjligt av
rörelseoskärpateknikerna på hårdvaran. Automatiserade rörelser användes för att inget skulle
kunna påverka hur kameran går i de olika miljöerna. På grund av att de miljöer som användes
var statiska är reliabiliteten hög. Å andra sidan hade de båda teknikerna inte samma
förutsättningar att skapa sin visuella effekt på grund av de hade olika krav på miljön som de
testades i (POMB & CMB). Trots detta skulle resultatet bli detsamma för såväl Greens som
Rosados teknik i statiska miljöer, vilket gör att reliabiliteten kan sägas vara hög.
Om undersökningen skulle ha utförts i en mer interaktiv och livlig miljö, som till exempel i
spelmiljöerna som kan ses i spelen Halo Reach, Call of Duty, Metal Gear Solid 4 skulle båda
teknikerna ha samma förutsättningar att skapa en visuell effekt och det kan spekuleras om
vilken av teknikerna som hade varit minst prestandakrävande.

6.3 Framtida arbete
För framtida forskning rekommenderas det att hitta ett annat mätinstrument som kan
fokusera på artefaktens påverkan och också att använda en miljö som ”lever”, det vill säga inte
är statisk, för att utföra vidare tester. Det rekommenderas också att studera vyernas påverkan
mer i detalj, men med samma tekniker som har studerats i detta arbete.
Att byta plattform är också ett alternativ för att utvärdera skillnaderna på plattformarna då
Unity och liknande motorer stödjer flera plattformar i dagsläget. I detta fall måste man hitta
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ett annat mätinstrument för att hämta och lagra data än MSI Afterburner, då detta i nuläget
existerar bara för datorer och mobila enheter.
Ett framtida forskningsarbete av mindre omfattning är att de valda mätvärdena skulle kunna
bytas ut mot liknande mätvärden som de som presenterats av Navarro m.fl (2011). En annan
möjlighet vore att göra en jämförelse av olika teknikers tidsåtgång för att rendera en bildruta.
Dessa bildrutor skulle då kunna jämföras med varandra för att se vilken av effekterna som är
mest verklighetstrogen, likt enkätstudien utförd av Lars Johansson (2015). En annan
möjlighet är att efterlikna benchmarkingprogrammet Vally av Unigine (2013) som mäter
bildrutefrekvensen (FPS).
En annan möjlighet vore att jämföra tekniker som har många egenskaper gemensamt. Det
skulle till exempel vara intressant att jämföra Rosados teknik med liknande tekniker som
använder sig av pixeldata och är CMB baserade, alternativt att jämföra Greens teknik mot
Chapmans (2013) som är POMB baserad. I fallet för POMB rekommenderas det då att utföra
testerna i en icke-statisk miljö, vilket också kan göras för CMB teknikerna. För CMB
teknikerna skulle det gå att jämföra dem i två olika miljöer, en helt statisk miljö och en ickestatisk med flera rörliga föremål, för att se hur de påverkar resultaten.
Om utrymme finns för ett större projekt rekommenderas det att undersöka om rörelseoskärpa
kan hjälpa till att identifiera individers känslighet för åksjuka, för att se om de reagerar
negativt på att inte ha fokus på föremålen som rör sig förbi deras ögon. Ett annat längre projekt
skulle kunna vara att undersöka om en individs immersion i rörelseoskärpa uppfattas mer
verklighetstroget samt ökar känslan av hastighet om den kombineras med Tobii eye tracking
(2017), som nyligen har släppts till HTC Vive för VR utveckling. McGuire, m.fl. (2012) nämner
att en människa inte stirrar rakt ut när hen snurrar runt på plats och att, beroende på vad en
människa fokuserar på, borde objektet uppfattas med tydlighet, samt det som Sharan m.fl.
forskare (2014) kom fram till, nämligen att rörelseoskärpa inte ökade immersionen i deras
arbete (ibid).
[…] a human viewer’s attention shifts within the frame and is hard to predict.
For example, a person spinning in real life does not stare radially outward,
but instead rapidly shifts focus between fixed scene points. […]
McGuire, m.fl., 2012, s. 140
Om intresse finns för att utföra föreliggande arbetes undersökningar med en annan
utvärderingsmetod rekommenderas det att använda en variansanalys (ANOVA) om det är fler
än två tekniker. Om det däremot endast är två tekniker kan ett t-test användas. Själva testerna
undersöker om det är någon egentlig skillnad på teknikerna mot en nollhypotes. I detta fall
rekommenderas det att använda ett annat mätinstrument än MSI Afterburner.
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Appendix A - Lådor information
Tabell 1 Osynliga lådor koordinater, rotation och skalning för skogsmiljön
Namn

Rotation X, Y, Z (Position)
Speed

X, Y, Z
(Rotation)

X, Y, Z (Skala)

RightRotator

1

361.4, -2.56, 273.67

0, 0, 0

6.743336,
4.827133, 12.18565

RightRotator (1)

1

308.97,-2.84, 284.23

0, 0, 0

8.108459,
4.827133, 12.18565

RightRotator (2) 1

447.33, -1.42, 41.562

0, 0, 0

10.53607,
1.973648, 7.031479

RightRotator (3) 1

462.91, -1.42, 216.03

0, 0, 0

5.302073,
1.973648,
9.960376

RightRotator (4) 1

448.76, -0.71, 175.74

0, 0, 0

5.302073,
1.973648,
9.960376

LeftRotator

1

373.62, 0.72, 257.91

0, 45.3983, 0

6.743336,
4.263841, 12.18565

LeftRotator (1)

1

290, -0.81, 278.74

0, 45.3983

6.743336,
4.263841, 12.18565

LeftRotator (2)

1

413.8, -1.13, 153.21

0, 45.3983, 0

6.743336,
4.263841, 12.18565

LeftRotator (3)

1

417.87, -1.13, 88.79

0, 0, 0

6.743336,
4.263841, 12.18565

LeftRotator (4)

1

438.61, -1.13, 76.09

0, 0, 0

3.683656,
4.263841, 1.787371

LeftRotator (5)

1

490.34, -1.13, 67.97

0, 0, 0

0.5641677,
4.263841, 1.787371

LeftRotator (6)

2

601.35, -1.13, 62.86

0, 0, 0,

8.261407,
4.263841, 4.263841

LeftRotator (8)

1

647.1, -2.47, 175.11

0, 0, 0

8.261407,
4.263841, 6.959811

LeftRotator (9)

1

632.7, -0.79, 229.78

0, 0, 0

8.261407,
4.263841,
3.310023

I

Stop

606.76, -0.7, 264.84

0, -115, 0

3.858022,
4.263841,
3.544003

Tabell 2 Osynliga lådor koordinater, rotation och skalning för stadsmiljön
Namn

Rotation X, Y, Z (Position)
Speed

RightRotator

1

-145.73,
71.53

2.527266,

X,
Y,
Z X, Y, Z (Skala)
(Rotation)
- 0, -38.8753, 6.743336,
0
4.827133, 12.18565

RightRotator (1) 1

-153.2402, 2.488833, - 0, 49.5835, 0
34.02

6.743336,
4.827133, 12.18565

RightRotator
(2)

2

-142.3, 2.548657, 54.61

0, 0, 0

6.743336,
4.827133, 12.18565

RightRotator
(3)

2,75

-82.63,
136.0862

2.455338, 0, 0, 0

6.743336,
4.827133, 12.18565

RightRotator
(4)

1

-62, 2.641159, 57.40721

LeftRotator

1

-142.2,
24.69

LeftRotator (1)

1

-96.54, 2.203752, 81.23

0, 45.3983, 0

6.743336,
4.263841, 11

LeftRotator (2)

2,5

-99.11, 2.173691, 144.96

0, 0, 0

6.743336,
4.263841, 4.263841

LeftRotator (3)

2

-168.8514,
146.8996

2.207216, 0, 45.3983, 0

6.743336,
4.263841, 12.18565

LeftRotator (4)

1,5

-167.9,
136.83

2.207215, 0, -90, 0

6.743336,
4.263841, 13

LeftRotator (5)

1,75

-83.90194,
69.76

2.173692, 0, 0, 0

6.743336,
4.827133, 12.18565

Stop

2.207196,

-88.79, 2.156516, 11.93

II

0, 0, 0

- 0, -1.6354, 0

0, 0, 0

6.743336,
4.827133, 12.18565
6.743336,
4.2638410, 14

3.858022,
4.263841, 13.29936

Appendix B - MSI Afterburner

MSI Afterburner Hardware Monitor

I

MSI Afterburner konfiguration

II

MSI Afterburner Log to file start och stop

III

Appendix C - Skogsmiljö – Grafer
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Appendix D - Stadsmiljö – Grafer
CPU belastning
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0
-0,01

0

10

20

30

Distribution - Basfall

40

50

60

Distribution - Rosado (2007)

Distribution - Green (2003)

CPU belastning distribution, vanligaste förkommande värde

GPU minnesanvändning
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
-0,5 0

2

4

6

8

10

Distribution - Basfall

12

14

16

18

Distribution - Rosado (2007)

Distribution - Green (2003)

GPU minnesanvändning distribution, vanligaste förkommande värde

I

GPU belastning
0,05
0,045
0,04
0,035
0,03
0,025
0,02
0,015
0,01
0,005
0
0

20

40

60

Distribution - Basfall

80

100

120

Distribution - Rosado (2007)

Distribution - Green (2003)

GPU belastning distribution, vanligaste förkommande värde

RAM använding
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

5

10

15

Distribution - Basfall

20

25

Distribution - Rosado (2007)

Distribution - Green (2003)

RAM användning distribution, vanligaste förkommande värde

II

00:00:00
00:01:07
00:02:13
00:03:20
00:04:26
00:05:33
00:06:39
00:07:46
00:08:52
00:09:59
00:11:05
00:12:12
00:13:18
00:14:25
00:15:31
00:16:38
00:17:44
00:18:51
00:19:57
00:21:04
00:22:10
00:23:17
00:24:23
00:25:30
00:26:36
00:27:43
00:28:49
00:29:56
00:31:02
00:32:09
00:33:15
00:34:22
00:00:00
00:01:09
00:02:17
00:03:26
00:04:34
00:05:43
00:06:51
00:08:00
00:09:08
00:10:17
00:11:25
00:12:34
00:13:42
00:14:51
00:15:59
00:17:08
00:18:16
00:19:25
00:20:33
00:21:42
00:22:50
00:23:59
00:25:07
00:26:16
00:27:24
00:28:33
00:29:41
00:30:50
00:31:58
00:33:07
00:34:15

GPU belastning

Basfall GPU belastning(%)
Rosado (2007) GPU belastning(%)

Green (2003) GPU belastning(%)

120

100

80

60

40

20

0

GPU belastning under undersökningsperioden

CPU belastning

Basfall CPU belastning(%)
Rosado (2007) CPU belastning(%)

Green (2003) CPU belastning(%)

60

50

40

30

20

10

0

CPU belastning under undersökningsperioden

III

00:00:00
00:01:07
00:02:13
00:03:20
00:04:26
00:05:33
00:06:39
00:07:46
00:08:52
00:09:59
00:11:05
00:12:12
00:13:18
00:14:25
00:15:31
00:16:38
00:17:44
00:18:51
00:19:57
00:21:04
00:22:10
00:23:17
00:24:23
00:25:30
00:26:36
00:27:43
00:28:49
00:29:56
00:31:02
00:32:09
00:33:15
00:34:22

00:00:00
00:01:07
00:02:13
00:03:20
00:04:26
00:05:33
00:06:39
00:07:46
00:08:52
00:09:59
00:11:05
00:12:12
00:13:18
00:14:25
00:15:31
00:16:38
00:17:44
00:18:51
00:19:57
00:21:04
00:22:10
00:23:17
00:24:23
00:25:30
00:26:36
00:27:43
00:28:49
00:29:56
00:31:02
00:32:09
00:33:15
00:34:22

GPU minnesanvändning
Basfall GPU minnesanvändning(%)

Rosado (2007) GPU minnesanvändning(%)

Green (2003) GPU minnesanvändning(%)

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

GPU minnesanvändning under undersökningsperioden

RAM användning

Basfall RAM använding(%)
Rosado (2007) RAM använding(%)

Green (2003) RAM använding(%)

25

20

15

10

5

0

RAM användning under undersökningsperioden

IV

