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Sammanfattning 

Rapporten beskriver design, utveckling och testning av det funktionella shaderspråket 
FSL i syftet att avgöra om funktionell paradigm gör shaderspråk enklare att förstå och 
använda än den existerande imperativa paradigmen. Implementationen presenterar 
tekniker för att kompilera de funktionella språkkonstruktionerna typinferens, 
funktionsvärden och automatisk generalisering till HLSL. För jämförelse introduceras 
också språket PSL, en imperativ motsvarighet till FSL. Resultatet bedöms genom ett 
blindtest där FSL och PSL presenteras till två separata grupper och testas genom tre 
provuppgifter. Undersökningen visade att personer som testade det funktionella 
språket svarade mer negativt på språkets designbeslut, men att båda grupperna 
presterade lika bra på uppgifterna. Förslag på hur arbetet kan användas som grund för 
en djupare studie om funktionell grafikprogrammering presenteras. Till sist diskuteras 
olika sätt att bygga på FSLs tekniska bas för att implementera andra funktionella 
språkverktyg. 
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1. Introduktion 
Sen den programmerbara pipelinens introduktion har grafikprocessorn (GPU) tagit över allt 
större ansvar från centralprocessorn (CPU) inom allt från komplex rendering till rena 
dataalgoritmer. Inom spelutveckling används främst shaderspråk för att facilitera den här 
utvecklingen. Idag stödjer allt från de dyraste korten på marknaden till smartphones 
avancerade funktioner som GPGPU, och stora ramverk som CUDA har växt fram för att 
hjälpa utvecklare att utnyttja dem. De populära shaderspråken ser dock nästan likadana ut 
idag som när de introducerades. De är imperativa språk med C-liknande syntax vars 
simplicitet gör det svårt att konstruera avancerade program eller återanvända kod.  

De första shaderspråken designades som C för att vara enkla att förstå för vana 
programmerare. Kritiker menar dock att en bättre inspirationskälla hade varit språk som 
Haskell och att grafikprocessorer har en naturlig fallenhet för funktionell programmering. 
Inom funktionell programmering byggs program genom att sammansätta enkla funktioner 
till komplexa strukturer. Funktioner är rena, vilket innebär att de inte tillåts ha sidoeffekter. 
De får läsa sina argument och returnera ett resultat men inte ändra programmets tillstånd. 
Variabler som har satts får inte ändras utan är bundna till sitt initialvärde. Eftersom 
paradigmen garanterar att alla funktioner är rena kan den alltid garantera att funktioner 
med matchande typer kan sammansättas hur som helst utan att ändra deras effekt. Vidare 
behandlar de funktioner som vanliga värden, vilket låter funktioner ta andra funktioner som 
argument och bilda funktioner av högre ordning. För program som fokuserar på 
transformationer från indata till utdata blir det ett naturligt, säkert och mycket skalbart sätt 
att utveckla komplexa algoritmer på. 

Det här arbetet presenterar shaderspråket Functional Shading Language (FSL) en 
implementation av de funktionella koncepten generiska funktioner, funktioner av högre 
ordning och typinferens som ett förkompileringssteg för shaderspråket HLSL. För att 
bedöma språkets användbarhet utfördes ett blindtest med två grupper som har tidigare 
erfarenhet med shaderspråk men inte FSL eller funktionell programmering. Den ena 
gruppen testade FSL, den andra ett nytt imperativt språk som liknar FSL syntaktiskt. 
Språket agerar som en placebo för FSL som isolerar effekten paradigmen har. De två 
grupperna gavs en introduktion till respektive språk, varpå de gavs ett kort prov för att testa 
hur väl de kunde läsa och använda dem. Slutligen gavs varje deltagare ett frågeformulär om 
hur de upplevde språket i förhållande till andra språk de har använt. 
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2. Bakgrund 
Under årt iondena ef ter de första datorerna introducerades utvecklades 
programmeringsspråk i steg som gradvis gjorde dem enklare att arbeta med. 
Assemblerspråk lämnade väg för strukturella språk som Fortran och C, som utvecklades till 
de objektorienterade språken som dominerar idag. Utvecklingen drevs av allt större behov 
för allt komplexare mjukvara i allt fler användningssammanhang. Under det senaste 
årtiondet har det ökande intresset för allt mer detaljerad realtidsrendering och massivt 
parallella processer på grafikprocessorn öppnat frågeställningar om en liknande utveckling.  
Idén om särskilda programmeringsspråk för rendering började med Cook’s Shade Trees 
(1984) men tog fart när Pixar introducerade det C-liknande RenderMan Shading Language 
(Apodaca & Mantle, 1990). Idéerna de introducerade utvecklades eventuellt till shaderspråk 
för realltidsrendering som Cg, HLSL och GLSL. Grafikprocessorer är idag mångsidiga nog att 
hantera beräkningar av alla slag, och särskilda ramverk som CUDA och OpenCL har 
utvecklats specifikt för att göra det enkelt att utnyttja deras kraft för generella beräkningar. 

Valet att efterlikna C (Mark, Glanville, Akeley & Kilgard, 2003) härstammar både från 
språkets popularitet och från dess ursprungliga designmål: Det är enkelt att skriva men 
tillräckligt likt maskinkod att programmeraren enkelt kan förstå hur hens kod kommer 
översättas. C används fortfarande inom många fält för att det passar väl för situationer där 
prestanda måste komma först. Inom storskalig utveckling ersattes C dock eventuellt av C++ 
för att bättre hantera komplexitet. C++ är ett objektorienterat språk som använder 
koncepten inkapsling, arv och polymorfism för att modularisera kod. Liknande koncept har 
föreslagits för shaderspråk, och HLSL har redan introducerat klasser inspirerade av C++ 
som en del av Shader Model 5 (Microsoft, u.å).  

Imperativa och objektorienterade språk som C++ har dock en ökänd svaghet i att de är 
mycket svåra att parallelisera. Imperativa språk låter användaren specificera hur varje steg 
av programmet ska köras, vilket gör det svårt att leva upp till de garantier som parallella 
processer kräver. Parallella instanser måste vara oberoende av varandra för att inte 
introducera låsningar eller flaskhalsar. Språk som C++ har många gömda delar men sällan 
garantier för hur dessa kommer bete sig i större sammanhang. Samma egenskap gör också 
att program tenderar att bli otympliga när de växer. 

För att hantera parallellism har många stora utvecklare börjat utforska funktionell 
programmering. Ett välkänt exempel är Google’s MapReduce-modell (Dean & Ghemawat, 
2004), som bygger på de funktionella koncepten map och reduce. Funktionell 
programmering erbjuder en alternativ metod för att hantera komplexitet gentemot den 
objektorienterade modellen. Genom att bara tillåta rena funktioner och oföränderliga 
värdebindningar kan de garantera att varje funktion saknar sidoeffekter. Om en del kan visas 
fungera isolerad är den garanterad att fungera på samma sätt oavsett hur den används av 
resten av programmet. Funktionskomposition blir därför ett naturligt och förutsägbart sätt 
att bygga stora program av små delar.  

Det ter sig därför naturligt att utforska möjligheter för att programmera grafikprocessorn 
funktionellt. Ett flertal inbyggda språk har designats för att tillåta generella beräkningar på 
grafikprocessorn i Haskell. Flera av dessa är direkta abstraktionslager på populära språk 
som CUDA vilket ger dem en bred användningsrymd, men ingen av dem haft meningsfull 
inverkan på hur kommersiella verktyg designas. Andra funktionella språk som F# har dock 
likande bibliotek tillgängliga som används i begränsad utsträckning. 
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2.1. Shaderspråk för realtidsrendering 
Ett vanligt sätt att arbeta med grafikprocessorn är genom shaderspråk som HLSL, GLSL och 
Cg. De hör ofta till ett särskilt grafikbibliotek, som GLSL till OpenGL och HLSL till 
Microsofts DirectX. Biblioteken erbjuder en generell struktur för hantering av objekt och 
scener. Shaders används för att konfigurera särskilda delar av renderingspipelinen och har 
historiskt används främst för att rendera utseenden på olika material. Språken är 
förhållandevis enkla eftersom de används i begränsade sammanhang och påminner 
syntaktiskt om en begränsad version av C. 

Rendering i realtid sker vanligtvis i ett antal steg. Detta kallas renderingspipelinen och 
illustreras i figur 1. 

1. Renderingspipelinen 

Ursprungligen tillät grafikprocessorer användare att ställa om fasta inställningar bestämda 
av tillverkaren för att konstruera olika renderingsstilar. Detta kallas för en fixed function 
pipeline. Dessa ersattes eventuellt av grafikprocessorer som lät användare konfigurera vertex 
shading och pixel shading-stegen programmatiskt med hjälp av vertex shaders och pixel 
shaders (Akenine-Moller, Haines & Hoffman, 2008). Stegen kan ses som funktioner som 
körs för varje vertex respektive pixel i scenen. Varje instans ges argument som beskriver dess 
omgivning, tillexempel dess position eller information om ljuskällor i scenen. Vilka 
parametrar de två funktionerna har kan konfigureras, och information kan passeras från 
vertex shadern till pixel shadern vid behov. Traditionellt används vertex shadern för enkla 
ljusberäkningar och för att konfigurera renderingsdata som skickas vidare till pixel shadern, 
där finare detalj renderas. Deras programmerbara natur låter dem dock användas för en 
mängd andra syften, från procedurell animation (Guerraz, Perbet, Raulo, Faure & Cani, 
2003) till vätskesimulering (Chentanez, Müller, 2011). Många problem som är naturligt 
parallella ter sig väl till den här strukturen.  

Idag stödjer många kort också Geometry Shaders och Compute Shaders. Även om pixel och 
vertex shaders kan programmeras har de vissa begränsningar eftersom deras utdata alltid 
måste vara vertexdata eller en pixelfärg. Geometry shaders motsvarar geometristeget i 
pipelinen och låter användaren lägga till eller ta bort delar av geometrin, till skillnad från 
vertex shadern som bara tillåter att existerande vertexar flyttas. Compute shaders är ännu 
bredare och tillåter allmänna beräkningar på data i grafikminnet. Dessa liknar vanliga 
shaders i att de ofta struktureras som en funktion som körs i olika instanser (en kernel i 
compute shader-sammanhang), men de är allmäna nog att de kan användas för nästan vilka 
beräkningar som helst. 

Compute shaders är en form av general purpose computing on graphics processor units, eller 
GPGPU. GPGPU används inom många fält utöver rendering, tillexempel för olika sorters 
simuleringar (Fan, Qiu, Kaufman & Yoakum-Stover, 2004) och kryptografiska beräkningar 
(Manavski, 2007). Dessa använder ofta kraftfullare fristående GPGPU-bibliotek med egna 
programmeringsspråk som CUDA eller OpenCL. Vissa programmeringsspråk har också 
bibliotek för att göra GPGPU till en naturlig del av språket. 
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2.2. Imperativ och strukturell programmering 
Alla populära shaderspråk bygger på C och är därmed imperativa. Imperativ programmering 
utgör en grundläggande programmeringsparadigm där programmeraren i varje steg 
specificerar vad datorn ska göra och hur det ska gå till. Detta står i motsats till den 
deklarativa paradigmen, där programmeraren specificerar vilket resultat hen vill ha, men 
inte nödvändigtvis hur.  

Imperativ programmering har sin grund i maskinkod som per sin natur specificerar exakt 
vilka operationer processorn ska utföra. När de första programmeringsspråken utvecklades 
behövde program skrivas med detta i åtanke, så språk som Fortran utvecklades för att göra 
kod naturligare att skriva men tillräckligt lik maskinkod att vara enkel att optimera (Backus 
m.fl 1957). Fortrans balans mellan prestanda och läsbarhet kom att bli en industristandard 
och samma designfilosofi ledde till prestandafokuserade språk som C och C++.  

För att tämja komplexitet är många moderna imperativa språk också strukturella och 
objektorienterade. Strukturerad programmering (Djikstra, 1968) beskrivs ofta som 
programmering där GoTo-satsen som får program att hoppa till särskilda rader inte 
används. Istället begränsar sig programmerare till ett par välbekanta kontrollstrukturer. 
Vanliga exempel inkluderar selektion med if-satser, iteration med loopar och rekursion. 
Argumentet för strukturell programmering är att paradigmen gör kod enklare att läsa 
eftersom kontrollstrukturer beter sig på ett förutsägbart sätt, medan GoTo-satsen lätt kan 
orsaka oförutsedda konsekvenser. 

Objektorienterad programmering (Dahl, 2001) modulariserar kod genom att kombinera kod 
och data till strukturer som kallas klasser. Centralt för paradigmen är att data ska inkapslas i 
objekt där särskilda funktioner används för att styra hur datan läses eller förändras. 
Objektorienterade språk låter också klasser ärva egenskaper från varandra för att låta kod 
återanvändas. Ärvda egenskaper kan skrivas över för att specificera ärvande klassers 
beteende, vilket ger en familj med klasser ett gemensamt interface som de kan användas 
genom. Detta kallas polymorfism. 

Kombinationen av prestanda, mångsidighet och modularitet har gjort den imperativa 
objektorienterade paradigmen till den dominanta paradigmen idag, representerad av språk 
som Java, C# och C++. Imperativ programmering har dock länge kritiserats för hur dess 
flexibilitet leder till ohanterligt komplexa språk och ohanterligt stora program. Backus skrev 
1978 följande: 

Conventional programming languages are growing ever more enormous, but 
not stronger. Inherent defects at the most basic level cause them to be both fat 
and weak: their primitive word-at-a-time style of programming inherited 
from their common ancestor - the von Neumann computer, their close 
coupling of semantics to state transitions, their division of programming into 
a world of expressions and a world of statements, their inability to effectively 
use powerful combining forms for building new programs from existing ones, 
and their lack of useful mathematical properties for reasoning about 
programs.  

Backus, 1978 

Kritiker menar att imperativ programmering av sin natur lämpar sig dåligt för komplexa 
program i komplexa sammanhang, och att problemen implicita i deras design leder till 
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buggig och svårläst kod oavsett om de är rent imperativa, strukturella eller 
objektorienterade.  

Imperativ programmering kallas ibland också procedurell programmering. 

2.3. Funktionell programmering 
I sin artikel argumenterar Backus (1978) för den funktionella paradigmen över imperativ 
programmering. Funktionell programmering är en deklarativ paradigm där program främst 
struktureras i  funktioner. Imperativa språk innehåller också ofta funktioner, men dessa 
beskrivs bättre med deras ursprungliga benämning ”subrutin”. En imperativ subrutin är ett 
segment med kod som kan anropas från andra platser i programmet för att göra något. Likt  
funktioner kan de ta argument och returnera ett resultat, men de kan också ändra tillstånd i 
sin kontext. En subrutin skulle alltså kunna användas för att öka en global räknare utan att 
den anropande delen av programmet vet det. I kontrast bygger funktionella funktioner på 
den matematiska definitionen av en funktion. De tar argument och transformerar dem till ett 
returvärde. Funktioner beror alltså endast på sina argument, och kallas därför ”rena 
funktioner”.  

Vidare tillåter de flesta funktionella språk inte variabler att förändras efter att de har 
tilldelats ett värde. Detta kallas för oföränderligt tillstånd (eng. immutable state), och 
variabler i ett språk med oföränderligt tillstånd kallas värdebindningar. Värdebindningar 
används över imperativa variabler för att ge funktionella språk vissa matematiska 
egenskaper.  

func F(num x) = x + 1 
func G(num x) = x - 1 
func H(num x) = x * x 
num a = F(10) 
num b = H(a) 
num c = G(a) 

(1) Exempel på funktionellt program 

I kodexempel 1 kan läsaren även att utan att veta funktionerna F, G och Hs definitioner veta 
att H inte kommer påverka värdet c. Genom substitution kan den sista raden skrivas om 
enligt kodexempel 2. 

num c = G(F(10))  

(2) Tilldelning med substitution 
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Eftersom H inte används i beräkningen, a är en värdebindning och H endast kan läsa 
argument och producera ett returvärde kan läsaren avgöra att c inte kommer påverkas av H.  
I ett imperativt språk skulle a kunna vara en referens till en plats i minnet. Om värdet i a 
ändras av H kommer G pekas till samma position och läsa det nya värdet. Den resulterande 
beräkningen visas i kodexempel 3. 

num c = G(H(F(10))) 

(3) Tilldelning med substitution och referenstyp 

Vad kodexempel 3 visar framgår inte i källkoden, och kan därmed leda till oförväntade 
misstag. 

Många funktionella språk använder garantierna som rena funktioner och oföränderligt 
tillstånd ger för att implementera lat evaluering. Lat evaluering är en metod för utvärdering 
av värden där värden beräknas när de behövs snarare än i ordningen de anges. Enligt 
expansionen i kodexempel 2 kan ett värde representeras som en sekvens av funktioner. 
Språket garanterar att c kommer få samma värde oavsett när det beräknas eftersom rena 
funktioner inte beror på yttre kontext och argumentet är konstant. Eftersom alla 
värdebindningar är konstanta gäller detta allmänt. Utvärderingen av c kan alltså ske när som 
helst under körtid eller inte alls beroende på vilken körväg programmet tar. Samma 
egenskap kan också utnyttjas för att enkelt parallellisera ett program. 

För att tillåta komplexa program använder funktionella språk funktioner av högre ordning, 
funktioner som tar andra funktioner som argument. Funktioner behandlas som 
förstaklassvärden, vilket innebär att de kan användas på samma sätt som alla andra 
värdebindningar. En funktion kan alltså bindas till ett värde, värdet kan ges till en funktion 
som ett argument, och funktionen kan anropas inom funktionen. Nya funktioner kan också 
returneras från andra funktioner. En funktion bunden till ett värde kallas ett funktionsvärde. 

Funktioner av högre ordning tillåter programmerare att konstruera abstrakta 
kontrollstrukturer. Vanliga exempel inkluderar listfunktionen map som tar en lista av typ a 
och en funktion som har typen a -> a. Map kör funktionen på varje element och producerar 
en ny lista av resultaten. För att förenkla användningen av funktioner av högre ordning 
tillåter funktionella språk lambdafunktioner, anonyma funktioner som skrivs inline, ofta 
med ett särskilt förenklat syntax. 

Funktionella programs uttrycksfullhet och matematiska egenskaper har gjort teoretisk 
matematik mycket mer relevant för funktionell programmering än för imperativa språk. Ett 
intressant exempel involverar monader, särskilda typer som har sitt ursprung i kategoriteori. 
Samma koncept återupptäcktes senare inom datalogi (Moggi, 1989) och blev snart en viktig 
del av det funktionella språket Haskell. Det har senare använts även utanför funktionella 
språk för att implementera biblioteket LINQ i C# (Meijer, Beckman & Bierman, 2006). Vissa 
utvecklare (Meijer, 2012) menar att funktionella språk har potentialen att utvecklas 
snabbare och säkrare än andra språk genom att dra inspiration från  matematiskt bevisade 
satser. 

De första funktionella språken inspirerades av Alonzo Church’s lambdakalkyl (1941). 
Lambdakalkyl är ett matematiskt logiksystem för att beskriva beräkningar och består av tre 
koncept: Variabler, abstraktioner, och applikation. Variabler motsvarar den funktionella 
världens värdebindningar, abstraktioner motsvarar funktionsdefinitioner, och applikation är 
applikation av funktioner på värdebindningar. 
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(4) Addition i lambdakalkyl 

Kodexempel 4 utvärderas till 2. 1 binds till x varpå uttrycket x+1 utvärderas. Resultatet är 
vad som blir kvar när alla uttryck har utvärderats, det vill säga 2. Lambdafunktioner hämtar 
sitt namn och ofta sitt syntax från Church’s beskrivning. 

Med Church’s arbete som grund utvecklades Lisp (McCarthy, 1960), det näst första 
högnivåspråket efter Fortran. Lisp är i sin grund ett mycket enkelt språk där alla uttryck 
representeras av listor oavsett om de innehåller data eller kod. Listorna konstrueras med och 
utvärderas enligt ett enkelt set med basoperationer från vilka mer komplexa operationer kan 
konstrueras. Dess flexibilitet och matematiska grund ledde till stort akademiskt intresse, 
men hög minnesanvändning och förhållandevis dålig prestanda hindrade språket från 
adoption inom industrin. Sen det introducerades har Lisp utvecklats till en mängd olika 
dialekter, bibliotek som introducerar egen syntax och därför liknar egna språk. Vanligast 
bland dessa är Common LISP och Scheme. 

Den moderna standarden för funktionella språk är Haskell. Haskell designades som en 
akademisk standard för rena funktionella språk, språk som inte tillåter några okontrollerade 
sidoeffekter eller föränderligt tillstånd under några omständigheter. Många av artiklarna 
som citeras i det här arbetet använder Haskell, och Haskell är ofta språket som avgör hur 
nya innovationer i den funktionella världen kommer implementeras. 

2005 introducerade Microsoft F# som en funktionell motsvarighet till deras populära 
objektorienterade språk C#. De två delar en gemensam grund i .NET-platformen, vilket gav 
F# stöd för avancerade bibliotek och olika plattformar från början. Dess stöd och förmågan 
att använda det i kombination med mer traditionella språk har gjort F# till ett attraktivt 
alternativ för programmerare vana vid imperativa språk. Det har också lett direkt till att flera 
funktionella koncept har introducerats till C#, som nu nästan kan användas som ett 
funktionellt språk i sig självt. F# har en unik implementation av generiska funktioner där 
funktioner antas vara generiska om inget annat specificeras. Språket använder typinferens 
för att automatiskt avgöra typer på värdebindningar. När typinferens används för en 
funktions argument bedömer kompilatorn inte bara en typ som passar för den angivna 
koden. Istället bygger den upp ett set med egenskaper som de olika typerna kräver, 
tillexempel att de behöver stödja operatorn (+). En additionsfunktion som skrivs utan att 
specificera typer kan därmed användas på alla siffror och flera andra typer som vektorer och 
strängar.  

a -> b -> c 

(5) Typsignatur i Haskells notation 

För att beskriva funktioner och deras typer använder det här arbetet Haskells notation för 
typsignaturer. Funktioners typ definieras av deras argument och returvärdes typer. Dessa 
skrivs som små bokstäver. Funktionen i kodexempel 5 tar två argument av typerna a och b 
och producerar ett resultat av typen c. 

Den sista typen motsvarar alltid returvärdets typ. Innan returvärdet kan ett arbiträrt antal 
argumenttyper anges. Mellan typerna skrivs pilar. Motivationen till att inte separera 
argument och resultat härstammar från konceptet currying, där en ny funktion kan skapas 

(λ x . x + 1)1
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genom att inte ange alla argument vid ett anrop. Genom att applicera ett argument av typen 
a på funktionen i kodexempel 5 produceras den nya funktionen i kodexempel 6. 

b -> c 

(6) Curryad typsignatur 

Den nya funktionen har samma definition som den första men bara ett argument. Det andra 
argumentet har låsts till det angivna värdet av typen a.  

2.4. Funktionell programmering för rendering 
Även om shaderspråk generellt är imperativa har flera forskare uppmärksammat hur 
grafikprocessorns egenskaper gör den väl lämpad för funktionell paradigm. Existerande 
shaderspråk innehåller redan flera funktionella koncept. Shaders organiseras i funktioner 
som transformerar indata till utdata. De saknar referenstyper eftersom de kan orsaka 
sidoeffekter, och på viss hårdvara är det otillåtet att skriva till samma datastruktur som man 
läser från, en egenskap som liknar oföränderligt tillstånd. Även deras grundläggande 
struktur liknar den funktionella kontrollstrukturen map, som tar en funktion och kör den på 
alla element i en samling. Pixel shadern kan ses som en map över pixlarna i en bildruta med 
en funktion som tar indata och producerar en färg. Elliott (2004) argumenterar att program 
för grafikprocessorn är naturligt funktionella eftersom alla angelägna objekt är funktioner, 
från språkets fundamentala matematiska operationer till det färdiga programmet. Även 
matriser, en av datorgrafikens grundpelare, är en särskild representation för linjära 
funktioner.  

Ett antal praktiska försök har gjorts för att förena de två fälten, de flesta som akademiska 
projekt i Haskell. Elliotts språk Vertigo (2004) är ett tidigt exempel på ett inbyggt språk i 
Haskell för att skriva shaders. Vertigo bygger på RenderMan och behandlar varje 
beräkningssteg som en funktion. Det fokuserar på att rendera procedurella ytor över färdiga 
meshar. Språket kompileras till maskinkod för en ospecificerad grafikprocessor. 

Lee, Chakravarty, Grover och Keller (2009) presenterar en modernare lösning där program 
representeras som monadiska sekvenser av dataparallella samlingsoperationer som map, 
fold och zip skrivna i do-syntax. Deras bibliotek kompilerar operationer till CUDA snarare än 
maskinkod för att utnyttja dess breda stöd. Även Obsidian (Svensson, 2011), ett annat 
inbyggt språk i Haskell, kompilerar till CUDA. Både Lee m.fl och Svensson fokuserar på att 
naturligt implementera GPGPU i ett existerande språk. F# Foundation har en särskild sida 
för F# på grafikprocessorn (F# Foundation, 2017) med ett antal kommersiella bibliotek i 
samma spår som kompilerar till CUDA eller OpenCL.  

2.5. Programmeringsspråk 
Det här arbetet involverar design och implementation av ett nytt programmeringsspråk. 
Nedan följer en kort beskrivning av centrala koncept inom kompilatordesign. 

Alla processorer kör i grunden maskinkod, som representeras av assemblerkod. Maskinkod 
är bitsträngar som representerar elektriska pulser i ett processorchip. När maskinkod skrivs 
skrivs den i assembler, där varje hårdvaruoperation representeras av ett kortfattat namn på 
engelska, tillexempel mov för move eller add för addition. Operationer tar som regel ett satt 
antal argument där varje argument pekar till ett processorregister, en plats i processorns 
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minne som lagrar data. Addition av två tal i registren $1 och $2 där resultatet läggs i register 
$3 skulle i assembler kunna skrivas som kodexempel 7. 

 add $1 $2 $3 

(7) Addition i assembler 

Alla språk ovanför assembler hör till kategorin högnivåspråk. Högnivåspråk designas för att 
göra det enklare att skriva datorprogram, ibland allmänt och ibland för särskilda syften. 
Olika  språk rankas som ”höga” eller ”låga” beroende på hur många lager av abstraktion det 
är mellan instruktionerna programmeraren skriver och instruktionerna hårdvaran kör. I ett 
språk som C är översättningen från C till maskinkod direkt nog att programmeraren ofta kan 
förutse exakt hur koden kommer översättas och optimera i enlighet. Andra språk som C# kör 
inuti ett annat program på datorn som tolkar det och ger instruktioner till processorn. Att 
programmera i ett sådant språk låter ofta programmeraren helt ignorera hårdvarans krav 
och optimera enligt kriterier som är universella för alla system som stödjer miljön. I 
rangordningen är alltså C ett lägre språk än C#. 

Det första steget i att utveckla ett språk är att identifiera ett syfte, varefter tekniska detaljer 
följer. Huruvida ett språk ska vara lågt eller högt beror alltså helt på vad det ska användas 
för. Som regel är funktionella språk högre än imperativa språk eftersom de designas utifrån  
användaren snarare än hårdvarans egenskaper. 

För att ta ett språk från teori till praktik byggs en kompilator som tolkar språket och 
producerar någon sorts körbar kod. Generellt börjar kompilering med att en lexer körs som 
tolkar individuella bokstäver och producerar en lista med tokens, representationer för 
viktiga byggstenar i språkets grammatik. En lexer kan tillexempel identifiera operatorer eller 
början och slut av kodblock. Tokenlistan används sen av en parser, som tolkar språket enligt 
dess grammatiska regler. Parsern konverterar ofta tokenlistan till ett abstrakt syntaxträd 
(AST), en datastruktur där varje nod representerar en språkkonstruktion och dess 
kopplingar representerar beroenden.  

2. Abstrakt syntaxträd 
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I figur 2 ska resultatet av operationen a-b tilldelas till variabeln a. För att kunna göra 
tilldelningen måste först resultatet av operationen (-) utvärderas. Löven saknar beroenden 
och kan utvärderas direkt.  

Syntaxträdet är en kraftfull representation för att optimera kod eftersom förhållanden 
mellan olika delar av programmet görs tydliga. Det är exempelvis lätt att avgöra om en 
operation ska köras på två konstanter och då ersätta hela operationen med en konstant. 
Efter optimering översätts trädet till maskinkod.  Avancerade språk som tillåter kopplingar 
mellan objekt i olika filer avslutar med en fas där referenser i programmet länkas samman av 
en linker. 

Vissa kompilatorer och språk hoppar över eller lägger till egna delar till processen. Några 
parsers hanterar exempelvis lexing också, som Haskell-biblioteket Parsec (Leijen & Meijer, 
2001). Tolkade språk som Python läses under körtid och kan ibland köras med enbart lexing 
och parsing. Tokens tolkas då som ett anrop till delar av körtidsmiljön som gör vad koden 
representerar. Andra språk som Java och C# kompileras till en egen sorts maskinkod som ett 
annat program kompilerar till riktig maskinkod medan programmet kör.  

Många moderna språk använder biblioteket LLVM (Lattner & Adve, 2004) för att hantera 
kompilering till maskinkod. LLVM definierar ett eget universellt set med 
assemblerinstruktioner som språket kompileras till. LLVM-koden kan sen kompileras till en 
mängd olika processorarkitekturer. Innan LLVM hade få språk stöd för alla processorer på 
marknaden, och många mindre utvecklare valde att kompilera till C istället för maskinkod. 
På så sätt kunde de sen kompileras till all hårdvara som C har stöd för. Den populära 
Haskell-kompilatorn Glasgow Haskell Compiler är ett välkänt exempel som tidigare 
kompilerade till C (GHC Team, 2015).   
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3. Problemformulering  
Datorspel har alltid varit en stark ekonomisk drivkraft bakom grafikprocessorutveckling.  
Avancerad grafik är en av de viktigaste sätten för stora spel att dra uppmärksamhet på, och 
nya innovationer som Virtual Reality-headsets pressar utvecklare till att hitta nya sätt att få 
så mycket prestanda som möjligt ur sin hårdvara. Samtidigt försöker allt fler spel hitta helt 
nya grafiska uttryckssätt genom att använda alternativa renderingsmetoder (NVIDIA 2018).  

Det främsta sättet som spelutvecklare arbetar med grafikprocessor på är genom shaders, 
oftast i någon av shaderspråken HLSL, GLSL eller Cg. Allt fler spel utnyttjar också compute 
shaders för stora parallella operationer. Men trots att shaders tar allt större plats hanterar 
språken de skrivs i ökad komplexitet dåligt. De saknar sätt att återanvända kod utöver 
primitiva överladdningar och interfaces. Andra system som CUDA eller domänspråk i F# och 
Haskell (Svensson, 2011) saknar stöd från stora spelmotorer och bibliotek och är därför 
opraktiska att använda för nästan alla spel. Spelutvecklare saknar alltså bättre alternativ än 
vanliga shaderspråk.  

Det här arbetet föreslår en lösning som introducerar de funktionella koncepten generiska 
metoder med typinferens, funktionsvärden och lambdafunktioner till HLSL som ett 
förkompileringssteg. Det nya språket, som kallas Functional Shading Language (FSL), är ett 
nytt språk inspirerat av ML-familjen som kompilerar till standard-HLSL. Det kan därefter 
kompileras till nästan alla plattformar med de verktyg som redan finns tillgängliga på 
marknaden. De funktionella koncepten bör göra det enklare att återanvända kod och skriva 
komplexare system utan att behöva lämna de motorer och bibliotek som spelutvecklare 
redan är bekanta med.  

Målet med undersökningen är att bedöma huruvida funktionella koncept gör shaderspråk 
enklare att använda i längden. Eftersom långtidseffekter är svåra att mäta under den korta 
tiden studien varar måste frågeställningen vinklas lite. Studien kommer i praktiken fokusera 
på huruvida personer som har erfarenhet av existerande shaderspråk upplever att 
funktionella koncept gör språket enklare att använda och läsa.   

3.1. Metodbeskrivning 
Undersökningen utfördes med hjälp av två artefakter. Den första är en kompilator för FSL, 
vars konstruktion och design utgör den största delen av arbetet och är fokuset i 
implementationsdelen av rapporten. FSL byggdes i F# med hjälp av biblioteket FParsec 
(Tolksdorf, 2017), som bygger på det välkända Haskell-biblioteket Parsec (Leijen & Meijer, 
2001).  

Den andra artefakten är en kompilator för FSLs imperativa motsvarighet, PSL. PSL liknar 
FSL syntaktiskt men ersätter språkets funktionella egenskaper med imperativa standarder 
som föränderligt tillstånd. PSL står för Placebo Shading Language och är nyckeln till 
undersökningsmetoden. Graden ti l l vi lken funktionella koncept påverkar 
användarupplevelsen mäts genom ett blindtest där den ena gruppen använder FSL och den 
andra PSL. Metoden grundar sig i en studie av Stefik, A., Siebert, Stefik, M. och Slattery 
(2011), som jämförde syntaxdesign i tre programmeringsspråk för centralprocessorn. En av 
deras tre språk hade helt slumpgenererade keywords och symbolval. Målet var att se om 
Perl, ett vanligt språk designat av människor, var lättare att förstå än placebon. De fann 
ingen statistisk skillnad mellan dem, vilket de tolkade som att språkets designval saknade 
affordance som hjälper nybörjare att förstå hur det används. Om FSL presterar sämre i testet 
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än PSL indikerar det att den funktionella paradigmen inte erbjuder några mätbara fördelar 
initialt över traditionella imperativa språk. 

De två färdiga kompilatorbiblioteken kopplas till spelmotorn Unity med hjälp av ett enkelt 
importskript som automatiskt kompilerar ändrade shaderfiler. Unitys utvecklingsmiljö 
gjorde det enkelt att testa språket i riktiga scenarion kontinuerligt under 
utvecklingsprocessen. Unity användes också för att ge testarna visuell feedback på deras 
arbete i undersökningen. 

Testet separeras i två tillfällen för de olika språken med en testgrupp vardera. Båda 
grupperna informeras i förväg om att de kommer få testa ett nytt shaderspråk. När testarna 
anländer ges de en kort introduktion till språket i form av en föreläsning. De får därefter en 
fil med språkdokumentation och ett prov bestående av tre uppgifter där de två första testar 
deras läsförståelse och den tredje deras förmåga att lägga till ny funktionalitet i en shader. 
Provet är tänkt att imitera upplevelsen av att lära sig ett nytt språk genom att läsa och 
modifiera kod hittad i litteratur eller på nätet. För att isolera den funktionella aspekten hålls 
de två språkens undersökningar så lika varandra som möjligt, både när det kommer till 
presentation och prov. 

Efter provet ges deltagarna ett formulär där de svarar på frågor om personlig 
programmeringserfarenhet, deras uppfattning av språket och kunskap om olika 
programmeringsparadigmer. Resultatet bedöms genom att jämföra svaren i den här delen 
med hur väl provet besvaras. Ur mönstren som uppstår dras slutsatsen om den funktionella 
paradigmens inverkan. Både provet och formuläret besvaras med hjälp av Google Forms. 
Utöver datan testaren skickar in spåras också hur lång tid varje deltagare behöver för att 
göra färdigt provet och utvärderingen samt vilka interaktioner som sker mellan personer 
under testtillfället. 

Den största bristen i metoden är att den förutsätter att funktionell paradigm är omedelbart 
enkel att lära sig. Eftersom testgruppen huvudsakligen består av imperativa programmerare 
är det möjligt att förstaintrycket kommer påverkas mer av paradigmens ovanhet än dess 
verkliga användbarhet. Detta är en fundamental brist rotad i studiens omfång i tid och 
testpersoner. En bredare studie som följer testpersonerna under ett par veckor och där 
testpersonerna kommer från en mer mångsidig bakgrund hade haft säkrare resultat. Hur 
användbart språket framstår beror också mycket på implementationen och undervisningens 
subjektiva kvalitet. Förhoppningen är att resultatet av placebotestet kan användas för att  
isolera sådana effekter.  

Om gruppen som tilldelades FSL upplever språket enklare att läsa och använda än 
kontrollgruppen samtidigt som de svarar rätt i provet indikerar det att funktionell paradigm 
kan vara ett mer naturligt sätt att skriva shaders på. Positiva resultat kan fungera som 
motivation till en större studie, eller som en indikation för spelföretag att funktionella språk 
för grafikprocessorer har potential.   
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4. Implementation 

4.1. Teknisk bakgrund 

4.1.1. Hindley-Milner - typsystemet 
Hindley-Milner, eller Hindley-Milner-Damas (Damas, 1984), är ett typsystem som används i 
många funktionella språk för typinferens. I ett Hindley-Milner-system kan kompilatorn 
algoritmiskt bedöma alla typer baserat på ett litet antal grundantaganden och regler. 
Programmeraren behöver aldrig ange typer på variabler eller parametrar som en del av 
programkoden. Systemet kan också automatiskt generalisera kod genom att se att en typ är 
oberoende av operationerna som används på den.  

I funktionella språk utgår Hindley-Milner från den enkla lambdakalkylen men lägger till let-
uttryck för att tillåta mer komplexa program. Let introducerar ett döpt värde som binds till 
resultatet av ett uttryck och kan användas i det följande uttrycket. Eftersom let självt är ett 
uttryck kan det nästlas och skapa arbiträrt långa program. I funktionella språk kallas let ofta 
för en värdebindning. Utöver dess nytta för organisation introducerar let också en form av 
typpolymorfism.  

Hindley-Milner representerar alla obestämda typer som typvariabler. En typvariabel kan 
antingen klassificeras som en monotyp, en enskild typ som ännu inte är känd, eller en 
polytyp, en typ som kan instansieras till flera olika typer. Polytyper kan jämföras med 
typvariabler för generiska funktioner i moderna programmeringsspråk. Eftersom vissa typer 
består av andra typer kan typvariabler nästlas. När en typvariabel består av flera typvariabler 
spårar den vilka av dess typer som är fria och vilka som är bundna. 

 
1) ∀α.α→β→α 

2) α→β→α 

(8) Typbeskrivningar av två funktioner i Hindley-Milner 

I kodexempel 8 beskrivs två funktioners typer. I nummer 1 är variabeln α bunden och β fri, 
medan både α och β är fria i nummer 2. Tvärtemot vad namnet antyder är bundna typer 
polytyper som kan instantieras till flera olika typer för olika bruksfall. Typen i nummer 1 
skulle kunna representera en funktion som tar två argument och returnerar det första. 
Returtypen kommer alltså alltid vara samma som det första argumentets typ. 

När en polytyp används instantieras den till en monotyp där alla bundna typvariabler ersätts 
av en ny typvariabel. Undantaget är om den binds via let, i vilket fall den istället 
generaliseras. Generalisering innebär att alla fria typer som inte också är fria i resten av 
programmet binds. Typer som inte ännu är kända görs alltså mer generella, vilket låter det 
bundna värdet byta skepnad mellan olika typer i det följande uttrycket. 

När typer bedöms håller systemet alla sina typantaganden i en miljö, en mappning mellan 
värden och typer eller typvariabler. Miljön uppdateras under algoritmens gång. 
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3. Hindley-Milners regelsystem 

Algoritmen för typinferens i Hindley-Milner kallas algoritm W och är en rekursiv algoritm 
byggd på de sex reglerna i figur 3. Varje regel representerar en av de möjliga noderna i den 
utökade lambdakalkylen, samt de två operationerna instantiering och generalisering.  

Regeln Var appliceras på värdeläsningar och etablerar att om värdet x har typen σ enligt 
miljön Γ så är uttryckets typ σ. 

App etablerar att om e0 är ett uttryck av typen τ → τʹ på vilket e1 appliceras och e1 bedöms ha 
typen τ så har uttrycket typen τʹ. 

Abs etablerar att om en abstraktion med kroppen e har parametern x som antas ha typen τ 
och man genom det antagandet kan bedöma att e har typen τʹ så har uttrycket typen τ → τʹ. 

Let etablerar att om e0 är ett uttryck av typen σ som binds till värdet x i uttrycket e1 och man 
genom att anta att x har typen σ kan bestämma att e1 har typen τ så har uttrycket typen τ  

Inst beskriver hur en polytyp instantieras vid användning. Om σ är en specialiserad version 
av polytypen σʹ så har uttrycket typen σ. En specialiserad typ är i det här fallet en typvariabel 
där alla bundna typer har ersatts av nya fria typer.  

Gen är motsatsen till inst och regeln enligt vilken let-bindningar generaliseras. Om e är ett 
uttryck av typen σ med den fria typvariabeln α som inte ingår i miljöns fria typvariabler så 
har uttrycket typen ∀ α. σ. 

Algoritm W går igenom syntaxträdet rekursivt och använder respektive regel för att bedöma 
uttryckens typer. När en ny typ introduceras skapas en ny typvariabel, och när en typvariabel 
används med en annan typ används en process som kallas förening för att bedöma resultatet. 
Två kända typer kan bara förenas om de har samma typ. Två rekursiva typer, som 
funktioner, kan bara förenas om de har samma form och deras beståndsdelar kan förenas. 
En typvariabel förenas med en annan typ genom att anta den andra typens typ. En 
typvariabel τ som används med en int ersätts alltså med int i miljön, och resultatet av 
uttrycket är int.     
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Vanligtvis returnerar den färdiga algoritmen typen på det översta uttrycket, det vill säga 
programmet som helhet.   

Implementationen av algoritm W i arbetet bygger på Frank Kruegers implementation i F# 
(Krueger, 2015). 

4.1.2. Kombinatorbibliotek och FParsec 
FParsec är ett kombinatorbibliotek för tolkning av text. Ett kombinatorbibliotek är ett 
bibliotek byggt på funktionella kompositionsprinciper och består ofta av många små 
funktioner för att lösa delproblem som kombineras till större lösningar. I FParsec består 
parsers av små delparsers som är funktioner som läser text och returnerar ett resultat. Alla 
parser delar också på ett tillstånd som spårar deras plats i filen, registrerade fel och 
potentiell användardata.  

En parser i FParsec skrivs från grunden upp och börjar ofta med enskilda ord. För att tolka 
uttrycket let x = 1 följs en parser för ordet let av en parser för en identifierare som följs av en 
parser för likhetstecknet och en parser för siffror. Parsers länkas samman av olika 
operatorer, tillexempel .>> som för vidare resultatet av den vänstra parsern och ignorerar 
resultatet av den högra, eller .>>.  som kombinerar resultatet av två parsers i följd till en 
tuppel. Eftersom resultatet av en parserkombination alltid är en annan parser kan nästan 
alla parsers kombineras med varandra för att bygga mer komplex grammatik. 

4.2. Process 
Projektplanen var att börja med att använda FParsec för att bygga en HLSL-parser enligt 
språkets specifikation. Därefter sätts olika begränsningar, som oföränderligt tillstånd, på 
språket för att göra det kompatibelt med den funktionella modellen. Funktionella koncept 
introduceras med ny syntax ovanpå HLSL och kompileras med hjälp av statisk kodanalys. 
Genom att följa generiska värden, funktionsvärden och andra koncept som inte stöds av 
standard-HLSL genom shaders körvägar kan de olika sätten de används på spåras, vilket sen 
kan användas för att kompilera dem. Alla anrop till ett funktionsvärde kan tillexempel 
ersättas med anrop till en vanlig funktion som kan ges olika överladdningar för att hantera 
generiska värden.  

Fullständig statisk kodanalys är i vanliga fall sällan praktiskt för verkliga program. Turing 
(1937) bevisade att en algoritm aldrig kan fastställa om ett program kommer sluta eller ej för 
godtycklig indata, vilket implicerar att analys av ett program är ekvivalent att köra det med 
alla tänkbara inputs. Genom att introducera begränsningar kan analys göras mer hanterlig, 
men även då kräver en fullständig utvärdering att alla programmets grenar och körvägar 
undersöks. Haskell Curry observerade att ett program kan tolkas som ett bevis där 
programmets typ är den bevisade formeln (Howard, 1980), ett tankesätt som ligger som 
grund för språket Haskells design. Men även Haskell kan användas för att skriva program 
som aldrig slutar, vars analys är obeslutbar. 

Shaderspråk har fördelen att programmen de producerar är designade för att köra 
hundratusentals gånger på bråkdelen av en sekund. Även om språkets formella beskrivning  
tillåter program som aldrig slutar finns det aldrig en anledning till att skriva dem eller 
förvänta sig att de ska kompilera. Man undviker förgreningar, och många språk tillåter 
varken arbiträra loopar, rekursion eller fri minneshantering.  

!  15



4.2.1. FParsec 
För att testa FParsecs lämplighet inleddes projektet med en enkel parser för algebraiska 
uttryck. Många koncept i programmeringsspråk grundar sig i algebraisk syntax, vilket gör 
den väl lämpad som ett testfall för ett mer komplext språk. Eftersom HLSL direkt 
implementerar algebraiska uttryck utgör parsern också en del av den färdiga lösningen.  

let aritOp sym prec op = InfixOperator(sym, spaces, prec, Associativity.Left, op)  
 
let opp = OperatorPrecedenceParser<_,_,_>()  
 
let plus = aritOp "+" 1 (+)  
let minus = aritOp "-" 1 (-)  
let multiply = aritOp "*" 2 ( * )  
let divide = aritOp "/" 2 (/)  
let pow = aritOp "^" 2 ( ** )  
 
opp.AddOperator plus  
opp.AddOperator minus  
opp.AddOperator multiply  
opp.AddOperator divide  
opp.AddOperator pow  
 
let expression = spaces >>. pfloat <|> (spaces >>. between (spaces >>. pstring "(") 
(spaces >>. pstring ")") opp.ExpressionParser)  
 
do opp.TermParser <- expression .>> spaces  
let parse : Parser<float, unit> = opp.ExpressionParser .>> spaces  

(9) Parser för algebraiska uttryck i FParsec 

Implementationen tog en dag och visade tydligt att biblioteket var rätt val för projektet. Som 
demonstreras i kodexempel 9 tillåter FParsec mycket koncisa och uttrycksfulla 
syntaxbeskrivningar som enkelt kan kombineras till mer komplex grammatik.   

4.2.2. HLSL-parsing 
De kommande tre veckorna skrevs detaljerade FParsec-beskrivningar av alla HLSLs 
syntaxdelar. FParsec tolkar text genom rekursiv nedstigning, vilket gör att det lämpar sig väl 
för att konstruera syntaxträd under parsing. Varje tolkat element blir en nod i ett träd som 
representeras av den disjunkta unionen i kodexempel 10.  

type Expression = Operator of Type * Operator  
                  | Literal of Type * Literal  
                  | Identifier of Identifier  
 

(10) Disjunkt union för uttryck i HLSL 

FParsec gör det också enkelt att kontrollera att programmet följer vissa regler under 
tolkningen. HLSL-parsern implementerar typkontroller genom att fästa en typ till varje 
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enskild nod. Vid funktionsanrop, tilldelningar och andra tillfällen där två typer möts 
kontrollerar parsern att typerna är kompatibla och ger annars ett kompileringsfel.  

4.2.3. Problem med HLSL 
Under implementationen av parsern blev det snart tydligt att många delar av HLSLs syntax 
innehåller regler som inte kan beskrivas av ett set med enkla principer. Ett exempel på detta 
är semantics, annoteringar på in och utvärden (Microsoft). I dokumentationen representeras 
semantics av en lång lista av namn med särskilda krav på hur de får användas. Kraven 
inkluderar vilka typer de tillåts på och i vilka shadersteg de får användas. Användaren kan 
också definiera egna semantics som saknar mening i standard-HLSL. Semantics måste 
användas för varje shaderstegs in- och utvärden, och för att kunna ge informativa 
felmeddelanden måste regellistan implementeras i parsern. För att stödja detta 
implementerades ett särskilt kombinatoriskt predikatsystem som avgör om en typ passar till 
en semantic eller inte. Dessa anges manuellt för varje semantic.  

Specialfall som dessa gjorde snabbt parsern stor och klumpig trots språkets förhållandevis 
lilla storlek. Den färdiga parsern uppgick till över 20 filer och det blev snabbt tydligt att det 
skulle bli tidskrävande att passa in hela systemet i en enklare funktionell grammatik. 

Att skriva parsern avslöjade också hur viktigt det är att generera läsbara felmeddelanden. 
Eftersom kompilatorn senare ska testas av användare måste den ge samma typ av fel som en 
van grafikprogrammerare förväntar sig, annars kommer kompilatorn skada 
användbarhetstestet. För att generera rimliga fel måste systemet vara konsekvent och 
begripligt. Det såg ut som att HLSL-grammatiken skulle bli för svår att expandera med 
genomtänkta, vattentäta system inom projektets tidsram. 

4.2.4. Ny språkdesign och FSL 
Med den existerande komplexiteten i åtanke, den konceptuella svårigheten i kodanalysen 
och bristen på tidigare forskning i fältet gjordes beslutet att vända projektet mot att skapa ett 
enklare språk. Språket skulle fortfarande stödja de planerade funktionerna, men utgå från 
enkel lambdakalkyl snarare än HLSL komplexa syntax. Nästan all forskning om funktionella 
språk grundar sig i lambdakalkyl och det finns flera kända kompilatorer som kompilerar 
lambdabserad syntax till en C-liknande miljö, däribland äldre versioner av Glasgow Haskell 
Compiler. Att grunda språket i existerande arbete garanterar att dess viktigaste egenskaper 
fungerar och beter sig förutsägbart. Den gamla kodbasen kom att utgöra en sorts 
forskningsdokument om HLSL och en grund för delade koncept.  

Syntaxen för det nya FSL demonstreras i kodexempel 11. Fullständig dokumentation finns i 
appendix A. 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#Name = Unlit  
#Tags = { RenderType=Opaque }  
#LOD = 100  
 
struct appdata {  
   vertex : float4 <| #POSITION  
   uv : float2 <| #TEXCOORD0  
}  
 
struct v2f  
{  
   uv : float2 <| #TEXCOORD0  
   vertex : float4 <| #SV_POSITION  
}  
 
let #Uniform tex : sampler2D  
 
let #vertex vert (data : appdata) =  
    let vert = UnityObjectToClipPos(data.vertex)  
    v2f {  
        uv = data.uv;  
        vertex = vert  
    }  
 
let #fragment pixel (pIn : v2f) |> #SV_Target =  
    tex2D(tex, pIn.uv) 

(11) Exempel av FSL 

Parsing av det nya språket följer samma generella struktur som HLSL-versionen men utgår 
helt från lambdakalkyl. I kodexempel 12 visas det nya syntaxträdet som utöver 
lambdakalkylens uttryck också inkluderar let-uttrycket från Hindley-Milner-systemet och ett 
par uttrycksformer för att arbeta med strukturer och vektorer. EAnnotatedExpression 
används för att märka trädet med radnummer från koden och tillåter kompilatorn att fånga 
fel och annotera dem med värdefull debug-information. 

type Expr =  
    | EVariable of string  
    | ELiteral of Lit  
    | EAbstraction of ParameterName : (Var * Type option) * Body : Expr 
    | EApplication of Function : Expr * Argument : Expr 
    | EAccess of Expr * string  
    | ESwizzle of Expr * string  
    | EConstruct of Type : Struct * Assignments : Map<string, Expr>  
    | ELet of Name : string * Type Option * Value : Expr * Body : Expr 
    | ETypedExpression of Type * Expr 
    | EAnnotatedExpression of State.CompilerInfo * Expr 
    | End  
 

(12) Disjunkt union för uttryck i FSL. Markerade typer är tillägg till Hindley-Milner - 
typsystemet. 
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4.2.5. Kompilatorstruktur 
Kompileringen planerades ursprungligen att ske i ett steg från syntaxträd till text, men 
delades upp i flera steg efter beslutet att designa om språket. Eftersom FSL har flera 
funktioner som HLSL saknar finns det inget självklart sätt att göra en ren syntaktisk 
översättning. Istället körs syntaxträdet genom ett antal steg som skapar mellanliggande 
representationer som eliminerar skillnaderna mellan de två språken. Varje steg bygger på 
det tidigare, vilket förenklar algoritmerna och låter dem göra vissa antaganden. Detta 
illustreras i figur 4.  

4. Kompileringspipelinen 

FSL-kod saknar typannoteringar, stödjer funktionsvärden, hanterar generiska typer 
automatiskt och har en annan syntax än HLSL. Varje steg skapar ett nytt syntaxträd där 
skillnaden uttrycks enligt mer imperativa principer för att till sist kompileras till körbar 
HLSL.  

4.2.6. Typinferens 
För att bedöma typer används algoritm W, en del av Hindley-Milner - typsystemet. En 
detaljerad beskrivning av Hindley-Milner finns i kapitel 4.1.1. Algoritm W är en rekursiv 
algoritm som bedömer returtypen på ett funktionellt program genom att utgå från ett par 
grundantaganden. För att kompilera FSL behövs typer för alla variabler och parametrar, så 
algoritmen behöver expanderas för att typannotera alla noder i syntaxträdet. I Hindley-
Milner representeras program som rekursiva uttryck, vilket innebär att bedömning av ett 
programs typ och ett uttrycks typ är samma sak. Det är därför enkelt att expandera systemet 
för att returnera ett typannoterat träd isället för en enskild typ. En ny typ av nod läggs till 
som består av en typ och en nod. Algoritmen ändras för att ta en uttrycksnod som input och 
returnera en typnod. Vid rekursiva anrop ersätts inputnoden med typnoden i trädet. 
Resultatet är ett träd där varje nod är paketerad i en typnod. 

Ett problem med Hindley-Milner för HLSL är att vissa delar av språket har särskilda regler 
som gör att de kan användas generiskt. Många operatorer är till exempel giltiga på en 
kategori av typer som kallas numeriska och innefattar floats, ints och vektorer eller matriser 
uppbyggda av floats eller ints. Språket stödjer också implicit casting mellan många typer. I 
Hindley-Milner kan en typ vara allmänt generisk men inte begränsad till en särskild 
uppsättning av typer. För att stödja typkategorier utan att ändra algoritmen för mycket ges 
varje typvariabel ett predikat i stil med predikaten som användes för semantics i HLSL-
parsern. Vid förening av en typvariabel med en typ kontrollerar man först om typen passerar 
typvariabelns predikat. Om predikatet returnerar falskt ges ett kompileringsfel. När två 
typvariabler förenas ersätts de med en ny typvariabel som har typpredikatet predikat1 && 
predikat2, alltså snittet av de två typvariablernas potentiella typer. Implicit casting stöds 
sällan av funktionella språk och övervägs därmed inte här. 
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4.2.7. Slutningar 
I nästa steg hanteras funktionsvärden genom att konvertera abstraktioner till slutningar. Där 
en abstraktion är en minimal matematisk representation av en funktion är en slutning en 
datastruktur som representerar ett funktionsvärde. När en abstraktion definieras består den 
av tre delar: dess parametrar, dess kropp och dess sammanhang. En abstraktion som gör 
referens till ett värde utanför dess kropp sägs fånga det och göra det till en del av sitt 
sammanhang. Detta kan liknas vid hur funktioner i imperativa språk kan referera till globala 
variabler, men gäller allmänt för alla omfång. När en abstraktion definieras måste dess 
sammanhang fångas och passeras med funktionsvärdet. En implementation av 
funktionsvärden som slutningar består alltså av både kod och data.  

Ett flertal olika lösningar övervägdes för slutningar. Den ursprungliga idén var att använda 
statisk kodanalys för att hitta alla platser där ett funktionsvärde används och ersätta anropet 
med ett anrop till en global funktion. Vid abstraktionsdeklarationen skulle de fångade 
värdena tilldelas till matchande globala värden och referenser till dem i kroppen ersättas 
med referenser till de globala värdena. De globala värdena kan paras ihop till strukturer för 
hanterlighet. Utöver den statiska kodanalysen har lösningen problemet att den kräver många 
ändringar i syntaxträdet. Eftersom slutningar kan nästlas måste referenser till fångade 
värden ändras i alla subslutningar. De måste också vara medvetna om vilka slutningar som 
hör till förälderns sammanhang, vilka som är lokala och vilka som är lokala till föräldern för 
att generera korrekt HLSL. Alla värden måste också döpas om för att förhindra 
namnkrockar.  

En enklare lösning kom genom att använda HLSLs klasser. En klass kan ha både 
medlemsvariabler och medlemsfunktioner vilket gör dem till naturliga representationer för 
slutningar. Slutningsklasser deklareras globalt, ges en funktion med namnet call och 
medlemmar med samma namn som fångade värden. Vid den ursprungliga deklarationen 
placeras en instantiering av klassen och medlemmarna initialiseras. Eftersom medlemmarna 
finns i samma omfång som funktionen behöver ingen del av funktionens kropp ändras. 
Eftersom klasser är typer gör de det också enkelt att representera funktionstyper. För varje 
funktionstyp som används i programmet skapas ett HLSL-interface med 
medlemsfunktionen Call och returtyper och parametrar enligt dess signatur. Typen float-
>float->float representeras alltså av interfacet i kodexempel 13. 

interface i_float_float_float {  
    float Call(float a0, float a1);  
}; 

(13) Interface som representerar float->float->float 

 
Funktionstyper i koden ersätts av ett interface, vilket gör att alla funktioner med samma 
signatur blir kompatibla i HLSL. 

Ett problem med klasslösningen är att HLSL inte stödjer interfaces som medlemsvariabler, 
vilket hindrar slutningar från att fånga funktionsvärden. Lösningen kom från en intressant 
observation av Alexandre Mutel (2011) som påpekade att klasser i HLSL kan deklareras i 
vilket omfång som helst och automatiskt fångar sitt sammanhang. Med detta kunde 
lösningen förenklas till att ersätta abstraktioner med lokala klassdeklarationer. Den 
ursprungliga abstraktionens kropp sätts oförändrad som en medlemsfunktion, nästlade 
slutningar hanteras automatiskt och alla typer stöds. För att minska antalet klasser 
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kombineras abstraktioner som bara agerar som sammanhang för andra abstraktioner till en 
slutning med flera argument.  

4.2.8.Hantering av generiska typer 
Generiska typer i programmeringsspråk skiljs ofta åt mellan schablonsystem och sanna 
generiska typer. I ett schablonsystem används en typ av metaprogrammering för att 
generera varianter av ett stycke kod, ofta genom att ange en typ när stycket anropas. Sanna 
generiska typer kräver att ny kod kan introduceras under körtid. Ett generiskt stycke 
markeras som sådant under kompilering och nya versioner kompileras när det används. Om 
kod kan introduceras vid körtid behöver inte användningar annoteras eftersom alla 
användningar som möter styckets krav kommer genereras automatiskt.  

HLSL stödjer inte kompilering av kod under körtid. Målet med automatisk generalisering är 
att användaren inte ska behöva ange vilka varianter en funktion har, vilket innebär att en 
approximation av sanna generiska typer måste ske genom statisk analys i ett 
kompileringssteg. Eftersom typinferensen redan har försäkrat att alla typer i systemet är 
tillåtna handlar analysen bara om att följa slutningar innehållande okända typvariabler och 
sättet de används på genom alla programmets körvägar. Slutningar representeras av klasser, 
så varianter på en funktion kan kompileras som överladdningar, slutningen kan ges flera 
olika interfaces som representerar dess potentiella typer och nästlade fall hanteras 
automatiskt eftersom slutningsdeklarationer är lokala. Den nuvarande versionen av FSL 
stödjer inte branching, loopar eller föränderligt tillstånd, så en lambdafunktion kan bara fly 
sin ursprungliga plats genom funktionsanrop, returer och värdebindningar. Det begränsade 
omfånget gör analysalgoritmen förhållandevis enkel.  

Processen består av ett flertal steg. I det första steget simuleras körning av shadern och ett 
minne bibehålls där alla användningar av en funktion sparas. Om en funktion kopieras 
registreras ett alias som används för att hitta originalet vid referens. Simuleringen körs en 
gång från varje ingångspunkt. Alla funktioner som någon gång används markeras i en lista. 

I fall där en generisk funktion passeras till en annan funktion måste en eftersubstitution 
sparas. Eftersubstitutioner är mappningar mellan typer och källfunktioner. Eftersom 
generiska funktioners typ är en funktionstyp som består av typvariabler kan deras typer inte 
kompileras. Lösningen är att expandera alla funktioner som gör referens till en typ med en 
eftersubstitution till flera overloadade funktioner som representerar dess olika instanser. 
Om en funktion använder funktionen add och add har varianter för int, float och float2 
skapas alltså nya versioner av funktionen som använder motsvarande version. Effekten blir 
att funktionen ärver alla adds olika varianter.  

En brist i systemet är att funktioner alltid specificeras när de kopieras. Det finns just nu 
ingen representation för en funktion som har flera olika varianter. Den måste därmed 
konverteras ner till en instans. Detta kan eventuellt vara ett problem för mer komplexa 
nästlade funktioner, och det förhindrar generiska funktioner från att returneras av andra 
funktioner. 

Efter simuleringen appliceras användningarna på alla slutningsdeklarationer i syntaxträdet. 
Här expanderas också eftersubstitutioner till användningar. Funktioner som inte används 
tas bort ur syntaxträdet för att förhindra att generiska funktioner utan instanser kompileras. 
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4.2.9.Kompilering och ShaderLab 
Kompilering sker med en algoritm som kompilerar och sätter samman varje nod av 
syntaxträdet rekursivt. En Let-sats kompileras tillexempel genom att sätta in strängen “let” 
följt av ett kompilerat uttryck, ett radbyte och ett till kompilerat uttryck. Det sista uttrycket 
är här resten av koden. Ett par särskilda undantag behöver göras för att anpassa syntaxens 
struktur. Ett exempel är returvärden, som i HLSL måste leda med nyckelordet return. FSL 
använder alltid det sista uttrycket i en funktion som returvärde, så kompilatorn kontrollerar 
för varje nod om den har en fortsättning. Annars annoteras den med return. Ett annat 
exempel är shadersteg, som i HLSL måste vara funktioner. Alla FSL-funktioner kompileras 
till slutningsklasser, så om en funktion är ett shadersteg måste en funktion läggas till vars 
enda syfte är att anropa en slutning ur det globala sammanhanget.  

Kompilatorn är designad för att kompilera till HLSL, men ska i undersökningen användas 
med Unity och behöver därmed också följa ShaderLab-struktur. Resultatet av syntaxträd-
kompileringen behöver alltså sättas i ett särskilt sammanhang. Större delen av 
sammanhanget är hårdkodat, men vissa delar kan ändras genom annoteringar i FSL-koden. 
Dessa sparas i tillståndet under parsing och hämtas ut under kompilering. 

4.2.10. PSL 
#Name = Unlit  
#Tags = { RenderType=Opaque }  
#LOD = 100  
 
struct appdata {  
   vertex : float4 <| #POSITION  
   uv : float2 <| #TEXCOORD0  
}  
 
struct v2f  
{  
   uv : float2 <| #TEXCOORD0  
   vertex : float4 <| #SV_POSITION  
}  
 
let #Uniform texture : sampler2D  
let #Float strength : float  
 
let #vertex vert (data : appdata) : v2f =  
    let ret : v2f  
    ret.uv = data.uv  
    ret.vertex = UnityObjectToClipPos(data.vertex)  
    return ret  
 
let #fragment pixel (q : v2f) : float4 |> #SV_Target =  
    return tex2D(sampl, q.uv)  

(14) Exempel av PSL 

Designmålet med PSL är att skapa ett språk som är FSLs syntaktiska tvilling men som skiljer 
sig i funktionalitet och stil. Kodexempel 14 visar detta och kan jämföras med dess FSL-
motsvarighet i kodexempel 11. De största skillnaderna är att alla variabler, parametrar och 
returvärden måste ha en typannotation, att operatorn (=) kan användas för att ändra en 
variabels värde, keywordet return och att structs skapas genom att skapa en struct och sätta 
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dess medlemmar istället för att använda särskild konstruktorsyntax. Fullständig 
dokumentation över PSL finns i appendix B.  

För att begränsa arbetets omfång implementeras PSL ovanpå FSLs pipeline. Alla språkunika 
aspekter begränsas till parsern och en extra trädtransformation. Parsern försäkrar att alla 
variabler ges en typannotering, att return används och andra skillnader som har en  
syntaktiskt representation. Trädanalysen motsvarar FSLs typinferens och försäkrar att alla 
angivna typer är kompatibla och används korrekt. Outputen av det steget är samma 
mellanliggande representation som FSL-träd antar efter hantering av slutningar, vilket 
innebär att den kan skickas vidare genom resten av FSLs pipeline. Den kompilerade koden 
genereras alltså på samma sätt som kod från ett motsvarande FSL-träd skulle genereras. 

4.2.11. Unity 
Båda kompilatorerna exporterades som bibliotek och implementerades i Unity som särskilda 
assetimportörer för filer av typerna .fsl och .psl. Varje gång en fil ändras kompileras en ny 
Unityshader som kan tilldelas till material. Den färdiga arbetsmiljön visas nedan i figur 5 
med en belyst FSL-shader som exempel. 

5. Renderingspipelinen 
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5. Utvärdering 

5.1. Presentation av undersökning 

5.1.1. Syfte och format  
Målet med undersökningen var att testa huruvida funktionell språkdesign gör shaderspråk 
enklare att använda i jämförelse med motsvarande imperativa språk. För att isolera den 
funktionella aspekten användes en vanlig testgrupp som tilldelades det funktionella språket 
FSL och en kontrollgrupp som tilldelades PSL, ett imperativt “placebospråk” med liknande 
syntax. Ingen av grupperna var medvetna om att det fanns en andra grupp eller vad syftet 
med undersökningen var utöver att samla in data om ett nytt shaderspråk. 

Vardera grupp gavs ett intro till språket i form av en föreläsning. De gavs därefter tillgång till 
dokumentation för språket och tre uppgifter att lösa. I uppgift ett och två presenteras 
testaren med två färdiga kodexempel och instrueras att tolka deras resultat. Uppgift tre är en 
praktisk uppgift där användaren själv ska utöka kodexemplet från uppgift två med ny 
funktionalitet. Här används Unity i samband med de två språkens kompilatorer för att skapa 
en visuell utvecklingsmiljö där testaren direkt kan se resultaten av sin kod. Uppgifterna för 
vardera språk är identiska utöver syntaxen i kodexemplen. De tre testen är tillsammans 
tänkta att motsvara upplevelsen av att använda färdig kod i verkligheten och testa hur 
skillnader i syntax påverkar förståelse och användbarhet. 

Efter att ha gjort uppgifterna gavs testarna ett frågeformulär där de fick rapportera sin 
upplevelse med språket. Här skiljer sig undersökningen från metoden Stefik, A., Siebert, 
Stefik, M. och Slattery (2011) använde eftersom syftet med testet handlar mer om den 
subjektiva upplevelsen av språket än det handlar om mätbar korrekthet. Ingen fråga avgör 
enskilt resultatet, utan alla svar vägs tillsammans för att avgöra hur väl användaren lyckades 
i förhållande till sin bakgrund och smak i programmeringsspråk.  

5.1.2. Föreläsningen 
Bildspelen för de två föreläsningarna finns bifogade i appendix F och appendix G 
tillsammans med en sammanfattning av vad som sades för varje bild.  

Båda språkens presentationer följer samma struktur och är designade för att skilja sig så lite 
som möjligt. De inleds med en översikt av språket varefter centrala koncept introduceras i 
ordningen variabeldeklarationer, uttryck, funktioner, structs, shadersteg, inputs, och 
annoteringar följt av ett par tips om felsökning. Språkens unika egenskaper presenteras som 
en del av de bredare kategorierna ovan och ges ingen extra vikt. I sektionen om 
variabeldeklarationer nämner FSL-presentationen exempelvis att alla variabler är konstanta 
och anges utan typer, medan PSL-presentationen kort nämner att variablers värden kan 
ändras med operatorn (=). Språkens syften, paradigm eller underliggande designfilosofier 
nämns aldrig. Egenskaperna presenteras strikt som verktyg i fråga om hur de kan användas 
snarare än hur de påverkar språkets paradigm. Vid tillfällen där en referens till ett annat 
språk behöver dras använder båda föreläsningarna C som exempel. 

5.1.3. Uppgifterna 
Uppgifterna för respektive språk finns att läsa i appendix C och D. De presenteras här i 
textform men använde Google Forms i undersökningen. I appendixet representerar varje ny 
sida en ny sektion som användaren måste klicka vidare för att se.   
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I den första uppgiften bes testpersonen att ange exakt vad resultatet av att köra en kort 
kodsnutt är. Svaret ska ange både typen och innehållet av en viss variabel. Frågan är tänkt 
att testa vilken påverkan oföränderligt tillstånd och typinferens har, men också hur väl 
t e s t a r e n f ö r s t o d p r e s e n t a t i o n e n o c h f ö r m å g a a t t l ö s a g r u n d l ä g g a n d e 
programmeringsproblem. Svaret för båda språken är float2, (12,12). 

Uppgift två ersätter kodsnutten med en komplett shader och ber användaren att ange vad 
syftet med shadern är snarare än dess exakta resultat. Detta är tänkt att representera 
upplevelsen av att hitta en kodsnutt i ett bibliotek eller på internet och försöka tolka hur den 
används. Svaret här är bättre ju mer detalj som nämns om ljusberäkningen. Om testaren 
anger att shadern texurerar och belyser ett material med diffus, spekulär och kantljus har 
hen svarat på frågan fullständigt. Ett svar som mer generellt nämner att shadern belyser eller 
texturerar materialet ses som acceptabelt men bristfälligt. Ett svar som helt missförstår 
shaderns syfte ses som fel. 

I den tredje uppgiften ska testaren öppna ett Unity-projekt som innehåller shadern från 
uppgift två och ändra den för att låta användaren skifta mellan toon shading och den 
existerande belysningen. Det finns många olika sätt att lösa uppgiften på, men de två 
språkvarianterna är båda designade för att ha en enkel lösning som passar dess paradigm. I 
FSL-varianten tar funktionen lighting en funktion för varje belysningssteg samt en funktion 
som används för att begränsa outputen av belysningsfunktionerna som parametrar. Genom 
att skapa en kopia av begränsningsfunktionen där step används istället för eller i samband 
med saturate kan användaren anropa lighting två gånger med olika argument och få två olika 
resultat.  Därefter kan lerp användas med lightMix för att välja mellan de två. 

I PSL-varianten används ljusfunktionerna och begränsningsfunktionen genom sina namn i 
lightings kod. Man kan här låta begränsningsfunktionen beräkna två olika värden och 
använda lerp och lightMix för att välja mellan dem. Lösningen fungerar även i FSL, men 
passar sämre med den etablerade kodstrukturen.   

För att helt lyckas med uppgift tre måste testaren implementera en shader som producerar 
resultatet uppgiften beskriver, men godkända svar inkluderar också alla shaders som 
implementerar någon form av toon shading. Att lösa problemet på det elegantaste möjliga 
sättet ses mer som en indikator på hur väl språket uttrycket sina styrkor och förmågor än det 
gör dess allmänna användbarhet. Ett underkänt svar är antingen ett tomt svarsfält eller en 
shader som inte kompilerar alls. 

5.1.4. Utvärderingen 
Efter uppgifterna riktas båda testgrupperna till ett gemensamt utvärderingsformulär.  Detta 
finns bifogat som appendix E. Formuläret består av tre separata delar som fokuserar på olika 
aspekter. I den första delen frågas användaren om total programmeringserfarenhet, 
erfarenhet med shaders och preferens mellan språk som använder whitespace och brackets. 
Syftet med delen är att lägga en grund för tolkning av provresultat och senare svar. En 
person med mer erfarenhet bör rimligtvis ha enklare för att lösa uppgifterna, och en person 
som föredrar whitespace-språk har antagligen en allmänt högre åsikt om språket. 

Nästa del fokuserar på testspråket i förhållande till andra shaderspråk, med frågor om hur 
mycket enklare eller svårare det var, hur mycket funktionalitet det har förhållandevis, hur 
hjälpsam felrapporteringen var och ifall testaren skulle använda språket igen. De första och 
sista frågorna här är nyckelfrågor för att avgöra testarens åsikt om språket i förhållande till 
frågeställningen. Frågan om funktionalitet har som syfte att döma hur väl språket, 
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dokumentationen och föreläsningen kommunicerade. FSL bör här ranka högre än PSL, 
eftersom PSL bara har en funktion som FSL saknar medan FSL har flera unika funktioner. 
Om FSL inte upplevs ha mer funktionalitet finns det en chans att det ena eller båda språken 
missförstods. Frågan är dock högst subjektiv och kan lätt tolkas som något annat beroende 
på användarens perspektiv. Det är till exempel inte självklart att typinferens eller automatisk 
generalisering skulle utgöra funktionalitet. Frågan om felrapportering är till för att justera 
för fall där sättet språken formulerar sina felmeddelanden på distraherar från resten av 
upplevelsen. Om en testare har problem med hela uppgiften och anger att felrapporteringen 
är dålig är det antagligen orsaken. 

Den sista delen handlar om programmeringsparadigmer och börjar med frågor om 
användarens erfarenhet med imperativa och funktionella språk. Därefter bes användaren 
markera vilken eller vilka paradigmer som testspråket tillhör. Likt frågan om funktionalitet 
handlar frågan om att avgöra ifall testaren förstod språkets syfte och design och att avgöra 
hur det kan ha färgat resten av deras svar. En person som både rapporterar erfarenhet med 
funktionell programmering och som korrekt bedömer att FSL är ett funktionellt språk har 
antagligen svarat på resten av frågorna med den kunskapen. Frågan ger också insikt i hur väl 
användaren förstod språket. Om en testperson har använt funktionell programmering men 
inte insåg att FSL var ett funktionellt språk kan det peka på brister i språkets design och 
kommunikation.  

Varje del innehåller också ett fält för övriga kommentarer. Här kan testaren ange egna 
tankar och åsikter. 

5.1.5. Genomförande av FSL-testet 
FSL-testet genomfördes först, på måndag den 14e maj. För att rekrytera deltagare gick jag 
runt i olika klassrum och förklarade att jag behövde hjälp med att testa ett nytt shaderspråk, 
att det skulle ta ungefär en timme och att de skulle komma till ett visst klassrum klockan 
fem. Deltagare skulle belönas med choklad. Gensvaret i det här steget var dämpat, och det 
kom totalt en person till testtillfället. Det visade sig snabbt att testpersonen kom för att han 
var personligt intresserad av shaders och hade arbetat med dem extensivt för andra projekt. 
Han plockade snabbt upp språkets syntax från föreläsningen och var klar på 35 minuter. 
Han ställde under arbetet bara två frågor, en om hur pass i språket fungerar och en om 
vilken fil han skulle öppna. Jag svarade i det första fallet att pass just nu inte stöds av språket 
och i det andra att shaderfilen ligger i roten av Unitys asset-mapp. 

5.1.6. Genomförande av PSL-testet 
PSL-testet gjordes dagen efter FSL-testet och använde en ny rekryteringsstrategi för att 
försöka få in fler personer. En inbjudan skickades ut kvällen innan via mail med tydligare 
information om vad testet skulle innefatta. Inbjudan nämnde också att ju fler personer som 
kommer desto bättre kommer resultaten av undersökningen bli, och att alla deltagarna 
skulle få dela på en gemensam pott med choklad. Tanken var att om inbjudan fick in fler 
personer så skulle ett antal av dem kunna göra FSL-testet parallellt med PSL-gruppen. 
Tisdag morgon fick jag svar av en person som var intresserad. Han kom till testet och tog 
med en till person, vilket höjde mängden deltagare för testet till två. Med totalt tre personer 
fanns det inget sätt att distribuera deltagarna jämnt mellan språken, så båda deltagarna 
tilldelades PSL-testet.  

Båda testarna hade läst shaderkursen men inte arbetat med shaders i övrigt. Deras tid 
spenderad på testet skiljde sig med nästan 20 minuter på 26 respektive 44 minuter. Den 
snabbare av de två ställde flera frågor om uppgiften. Dessa listas nedan. 
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• Hur man ändrar lightMix i Unity 

• Ifall det var ett problem att hans toon shader hade aliasing runt ljuskanterna 

• Hur man skriver kommentarer i språket 

• Ifall det spelade någon roll hur mycket erfarenhet han hade med whitespace-språk 

• Om det fanns fler varianter på inputs än Uniforms 

• Vilket shaderspråk Unity använder 

• Ifall objektorienterad programmering som ett fält innefattar imperativ programmering 

Alla frågorna besvarades eftersom de inte hade någon omedelbar inverkan på uppgifternas 
lösning. Testaren hittade också en bugg som hindrade variabler från att tilldelas nya värden. 
Som lösning föreslogs att skapa nya variabler istället. Alla svaren hördes av den andra 
personen, som satt ett kort avstånd ifrån.  

5.2. Analys 

5.2.1. Demografi 
Alla deltagarna i undersökningen var män i tjugoårsåldern som har läst kursen avancerad 
datorgrafik. Samtliga deltagare hade alltså någon erfarenhet av shaderprogrammering. Två 
av tre rapporterade att de hade tre till fem års programmeringserfarenhet och en 
rapporterade ett till tre år. En rapporterade också erfarenhet med shaders utöver kursen.  
Alla tre föredrog brackets över whitespace. Eftersom urvalet för undersökningen gjordes 
genom frivilligt svar på en inbjudan är det rimligt att anta att deltagarna är personer som har 
ett intresse för shaderprogrammering eller mer avancerad datorvetenskap. Detta stöddes av 
diskussion före och efter testet. Med det lilla deltagarantalet är det möjligt att bedöma detta 
muntligt, men för en större studie hade det varit viktigt att ta med en fråga om deltagarens 
mål med undersökningen. Fritt deltagande har alltid en chans att leda till urvalsfel, och i det 
här fallet är det tydligt att deltagarna inte representerar ett slumpmässigt urval av den 
potentiella testgruppen.   

5.2.2. Lösningar 
Samtliga deltagare angav både rätt typ och rätt värde på den första frågan. I en större studie 
hade detta kunnat ses som ett tecken på att typannotationer och föränderligt tillstånd inte 
har någon effekt på kods läsbarhet, åtminstone för enklare stycken. Här tolkas resultatet 
istället som att samtliga deltagare förstod föreläsningen tillräckligt väl för att kunna använda 
språket för enkla syften. 

I uppgift två lyckades en deltagare från varje grupp beskriva hela shaderns syfte genom att 
nämna stegen för diffus, spekulär och kantbelysning samt texturering. Den andra personen 
från PSL-gruppen beskrev shadern rätt men lämnade ingen specifik beskrivning av de olika 
stegen. Eftersom båda språken använder samma syntax överlag och det inte fanns någon 
riktig skillnad i kvalitet mellan gruppernas svar kan inte resultatet användas för att bedöma 
någon skillnad mellan språken. I det här fallet hade det varit intressant att ha en till 
kontrollgrupp som får samma frågor men använder HLSL för att avgöra om det förenklade 
syntaxet för shadersteg, inputs, namngivningar och tags hade gjort någon skillnad. Det är 
värt att nämna att den funktionella shaderkoden använde funktionsvärden för att bestämma 
vilka ljusfunktioner som ska användas. Faktumet att testaren svarade rätt tyder på att detta 
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inte påverkade läsbarheten negativt. Det är möjligt att han bara läste namnet på 
funktionerna och inte insåg vad som egentligen hände, men oavsett så hindrade det inte 
hans förmåga att läsa språket.  

Alla deltagare lämnade in kod för uppgift tre med delvis korrekta lösningar. Ingen av 
lösningarna motsvarar dock vad som beskrevs i frågan. Istället för att använda lightMix för  
att skifta mellan diffus och toon använde PSL-testarna den som gräns för step-funktionen. 
FSL-testaren kom närmast genom att använda lerp för att välja mellan den vanliga 
belysningen och en variant med step applicerad, men applicerade step på den totala 
belysningen istället för separat på varje steg. Ingen av deltagarna utnyttjade 
begränsningsfunktionen, och FSL-testaren utnyttjade inte förmågan att använda 
funktionsvärden för att ändra ljuset. FSL-testaren angav ingen erfarenhet med funktionell 
programmering och nämnde heller inget om funktionsvärden i sina kommentarer. Detta 
skulle kunna tyda på att han inte förstod helt hur de fungerar, även om han lyckades tyda 
dem i uppgift 2. Det är också möjligt att han bara tyckte det var enklare att kopiera ljusvärdet 
och köra step på den utan att tänka mycket mer på saken.  

5.2.3. Tidsåtgång 
Alla testarnas totala arbetstid mättes och skrevs ner. Mätningen inkluderar tiden mellan 
provets start och testarens inlämning. Tiden inkluderar alltså både uppgifterna och 
undersökningen. 

1. Tidsåtgång i förhållande till programmeringserfarenhet och antal ord skrivna i “övriga 
kommentarer" 

Den genomsnittliga tidsåtgången för testet var 35 minuter. Det verkade finnas ett starkt 
samband mellan hur länge testaren hade programmerat totalt och hur lång tid testet tog. 
Båda testarna som rapporterade tre till fem år blev klara på under genomsnittstiden. De 
skrev också båda fler ord under fältet “övriga kommentarer”, vilket kan ha ökat tidsåtgången 
artificiellt. Den allra snabbaste personen använde PSL och den näst snabbaste använde FSL. 
Genomsnittstiden för båda språken är exakt 35 minuter.  

Att de två personerna som använde samma språk skiljdes åt med nästan 60% medan de två 
mer erfarna bara skiljde sig med 25% tyder på att språkets syntax är en mindre faktor än 
personlig bakgrund. 

5.2.4. Åsikter om språket 
Generellt så var båda gruppernas reaktion på språket dämpad. Ingen rapporterade att de 
upplevde språkets syntax som enklare. FSL-testaren och en av PSL-testarna upplevde det 
svårare. Den sista svarade “Ingen skillnad”. Varför PSL-testaren upplevde språket svårare är 
svårt att säga eftersom språkets syntax till största del liknar språk hen är van vid. Alla 
testarna svarade att de föredrog brackets över whitespace, vilket kan vara en förklaring. En 
annan är bristen på implicit casting och overloads som kan göra språket mer verbost än det 

Tidsåtgång Erfarenhet Övriga 
kommentarer

26 minuter Tre till fem år 60 ord

35 minuter Tre till fem år 251 ord

44 minuter Ett till tre år 9 ord
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egentligen är. Det är också möjligt att let-syntaxen och typannotationerna kändes ovana, 
eller att bristen på syntaxfärgning fick syntaxen att framstå som svårare att läsa än den 
egentligen var. 

Ett av FSL-testarens svar står ut i förhållande till PSL-gruppen. Han angav att språkets 
felrapportering var mycket mindre hjälpsam än andra språk han var van vid. I kontrast så 
valde en av FSL-testarna “Mer hjälpsam” och den andra “Mindre hjälpsam”. Personen som 
valde “Mindre hjälpsam” angav också i sina kommentarer att anledningen var att buggen 
han hittade var svår att förstå. Felet han såg där ska vanligtvis bara uppstå under 
förhållanden där användaren tydligt kan se att koden inte är rätt. Felrapporteringen skiljer 
sig betydligt mellan FSL och PSL eftersom PSL hoppar över steget för typinferens och 
använder sin egen algoritm för typkontroller, vars felrapportering mer liknar andra 
shaderspråks. Av alla svaren så är detta den enda frågan som visar på en skarp skillnad 
mellan språkgrupperna även med personlig erfarenhet i åtanke. Den reflekterar en vanlig 
erfarenhet bland nya funktionella programmerare där man behöver justera sig till typen av 
fel som typinferens kan orsaka innan man börjar se fördelarna med systemet. 

I frågan om språkets paradigm svarade alla testare fel på något sätt. De giltiga svaren för FSL 
är strukturell programmering och funktionell programmering, respektive strukturell och 
procedurell/imperativ programmering för PSL. Den enda som angav strukturell 
programmering var FSL-testaren. Han valde dock imperativ istället för funktionell 
programmering och la till objektorienterad programmering. Det är värt att nämna att han 
inte rapporterade någon erfarenhet med funktionell programmering, vilket kan innebära att 
han inte visste vad som utmärker ett funktionellt språk. En av PSL-testarna angav bara 
objektorienterad programmering och den andra angav både imperativ och funktionell 
programmering. Den senare hade erfarenhet av funktionell programmering men verkar inte 
heller ha insett vilka egenskaper som gör ett språk funktionellt. Det är möjligt att han kände 
igen let-syntaxet, eller att han menade att språket var funktionellt i meningen att det 
struktureras med hjälp av funktioner. Det intressantaste är dock att två av tre personer 
svarade med objektorienterad programmering. Det finns inga koncept i språket från den 
objektorienterade världen, vilket får det att verka som att de svarade som de gjorde för att 
båda språken har syntaxmässiga likheter med språk de är vana vid. Om objektorienterade 
språk är det moderna basfallet är det rimligt att gissa att ett språk som visuellt liknar många 
andra språk också skulle vara objektorienterat, även om det helt saknar stöd för klasser.  

Intressant nog så angav alla testare att det inte fanns någon skillnad i funktionalitet mellan 
deras tilldelade språk och andra shaderspråk. Exakt vad funktionalitet innebär här är 
subjektivt. Frågan handlar främst om hur kraftfullt användaren upplever språket, alltså hur 
mycket ny användbar funktionalitet hen kände sig ha tillgång till. Det är möjligt att 
användarna insåg detta, upplevde frågan som subjektiv och valde att inte svara. En annan 
möjlighet är att de inte kände sig kunniga nog om shaderspråk för att kunna göra en riktig 
avvägning. Verkligheten är att båda språken saknar mycket funktionalitet i jämförelse med 
språk som HLSL och GLSL, men att FSL också har unika funktioner som de språken saknar. 
En tredje möjlighet är därmed att FSL-testaren insåg detta och valde “Ingen skillnad” för att 
balansera ut skillnaderna. Stöd för detta är att testaren efter presentationen frågade 0m hur 
pass skrivs i språket. Jag svarade att pass just nu inte stöds och att det inte skulle komma 
upp under testet. Han skrev också i sina kommentarer att språket kunde förbättras genom 
att inkludera implicit casting. Han var alltså medveten om minst två funktioner som 
saknades och borde ha valt “Mindre funktionalitet” om han inte insåg att FSL också la till 
saker.  
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En av testarna för PSL angav att han skulle använda språket igen. Den andra angav 
“Kanske”, och FSL-testaren valde “Ingen åsikt”. Den totala summan av positiva svar i 
jämförelse med andra språk är alltså en person som skulle använda PSL igen, en person som 
tyckte PSLs felrapportering var mer hjälpsam och en person som kanske skulle använda PSL 
igen. FSL fick bara neutral eller negativ respons. 

5.3. Slutsatser 
Det finns ett par olika sätt att se på resultaten. Sett enbart till provet så finns det ingen 
märkbar skillnad mellan de två grupperna. De hade exakt samma genomsnittstid, och de två 
mer erfarna personerna gav svar av ungefär samma kvalitet. Ur detta är det möjligt att dra 
en slutsats om att typannotationer och föränderligt tillstånd spelar en liten roll i ett språk om 
de inte utnyttjas. Eftersom båda grupper löste sina uppgifter på ungefär samma sätt så 
spelade aldrig den funktionella skillnaden in i testet. Detta stöds av att ingen deltagare 
rapporterade att deras språk var mer eller mindre kraftfullt än andra shaderspråk.   

Sett till användarupplevelsen så rankade FSL lägre på syntaxets läsbarhet och 
felrapportering, och testaren rapporterade inget intresse att använda språket igen. Ur det 
perspektivet är PSL en klar vinnare över FSL. Det är tydande att de två detaljerna som är 
mest synliga för användaren är de som fick sämst feedback. Felrapportering och syntax är 
två av de viktigaste aspekterna i att lära sig ett nytt språk, och om de inte fungerar färgar det 
hela upplevelsen.  Även om resultatet var det samma för båda grupperna så upplevdes det 
funktionella språket sämre på grund av dess annorlunda stil. Sett så bekräftar resultatet 
motiveringen bakom att basera shaderspråk på C och C++. Det finns en klar fördel i bekant 
syntax.  

Det verkar som att FSLs situation är den samma som många andra funktionella språks. De 
potentiella fördelarna göms bakom sidor av språket som är svåra för imperativa 
programmerare att ta sig igenom. Resultaten tyder på att testaren kunde lära sig språket, 
men att det var för fientligt för att väcka vidare intresse. I verkligheten skulle detta putta bort 
användare från språket innan de kan börja utnyttja dess fördelar. I det korta loppet verkar 
funktionella shaderspråk alltså svårare att använda än en jämförbar imperativ motsvarighet, 
iallafall för en testgrupp som främst har arbetat med imperativa språk.  
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6. Avslutande diskussion 

6.1. Sammanfattning 
Rapporten har presenterat en implementation av typinferens, funktionsvärden och 
automatisk generalisering för språket FSL med HLSL som målspråk. Genom att utnyttja 
algoritm W (Damas, 1984) och statisk kodanalys har ett typfritt språk med generiska 
funktioner kompilerats till ett typsäkert imperativt språk. Vidare har HLSLs stöd för lokala 
klassdeklarationer (Mutel, 2011) och interfaces utnyttjats för att designa en elegant och 
stabil implementation av slutningar och funktioner av högre ordning. 

För att genomföra undersökningen implementerades också placebospråket PSL som ett 
alternativ i FSL-kompilatorn. Genom att kräva typannotationer, return-nyckelordet och 
tillåta operatorn (=) redan i parser-stadiet gjordes språket imperativt. Syntaxen är i övrigt 
den samma som för FSL. 

För att testa språken genomfördes två tester. Innan vardera test gavs deltagarna en kort 
föreläsning (appendix F, G) om språkets syntax och funktionalitet. Därefter gavs de tre 
uppgifter att lösa, två som testade deras förmåga att läsa språket och en om deras förmåga 
att lägga till funktionalitet i en existerande shader (appendix C, D). Till sin hjälp hade de 
också ett häfte med dokumentation för det tilldelade språket (appendix A, B). Efter provet 
gavs de ett antal flervalsfrågor om hur de upplevde språket i förhållande till andra 
shaderspråk de har använt (appendix E).  

De två undersökningstillfällena gjordes så lika varandra som möjligt. Utöver de olika 
kodexemplen var uppgifterna identiska och båda grupperna gavs exakt samma 
utvärderingsfrågor. Presentationerna följde samma struktur och la inget särskilt fokus på 
språkens unika funktioner. Vad språkens paradigm var eller meningen med deras design 
nämndes aldrig.  

Det kom två personer på testet för PSL och en person på testet för FSL. Vardera grupp 
lyckades lösa uppgifterna och lämnade in en full uppsättning svar. Testarna föredrog i sina 
svar PSLs imperativa stil över FSL. Lösningarna på uppgifterna höll dock samma kvalitet för 
båda grupperna, vilket antyder att FSL kan ha framstått som svårare än det egentligen var.  
Främst handlade FSL-testarens missnöje om språkets felrapportering, som följer samma 
format som andra funktionella språk och skiljer sig markant från den imperativa stilen.  Den 
imperativa gruppen, vars felrapportering liknar den i språk som C, hade inte samma 
problem. Slutsatsen blev att språket upplevs som svårare på grund av ytliga aspekter snarare 
än de djupare logiska mönstren det uppmuntrar. För en grupp som är van vid imperativa 
språk är inlärningskurvan för brant för att några fördelar ska kunna uppstå efter bara ett par 
timmars bruk. 

Slutsatsen står i motstånd till hypotesen att funktionella shaderspråk skulle vara enklare att 
använda än imperativa. Resultatet är dock bara giltigt i ett begränsat omfång och säger 
ingenting om långtidseffekter. Det säger heller ingenting om hur en grupp som inte har lärt 
sig den imperativa paradigmen eller en grupp med vana funktionella programmerare skulle 
reagera på språket.  
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6.2. Diskussion 
Arbetet har demonstrerat att ett funktionellt shaderspråk är både möjligt och rimligt att 
implementera på modern grafikhårdvara. Vidare har det bevisat att det är möjligt även 
under stora begränsningar. Språket utvecklades under cirka tre månader av en person med 
målplattformen HLSL, ett relativt inflexibelt imperativt språk. Att språket följer 
specifikationen för Shader Model 3 (Microsoft) bevisar också att funktionella koncept redan 
stöds av nästan alla grafikprocessorer från det senaste årtiondet. 

Jämförbara tidigare projekt har bedrivits av mer kvalificerade forskare och med längre 
tidsåtgång men har inte demonstrerat lika brett applicerbara resultat. Det inbäddade språket 
Obsidian (Svensson, 2011)  utvecklades under en flerårsperiod för en licentiatexamen men 
visade bara att det är möjligt att flytta vissa funktionella operationer till grafikprocessorn 
med det existerande biblioteket CUDA. Elliott (2004) presenterar ett gott argument för 
varför funktionell programmering är ett kraftfullt verktyg för grafikprogrammering men 
visar inga sätt att interagera paradigmen i vanliga utvecklingsmiljöer.  

FSL bevisar direkt att funktionella koncept skulle kunna introduceras till shaderspråk idag 
utan någon större utvecklingsbörda. Det demonstrerar hur språket kan implementeras i en 
modern utvecklingsmiljö och att det kan nyttjas av användare för att skriva shaders som 
löser riktiga renderingsproblem. Det bildar därmed en brygga på vilken resultaten av 
domänspecifika forskningsprojekt kan föras till verkliga utvecklingsmiljöer, och utgör en 
lovande grund för framtida funktionella grafikspråk.  

Studien är mindre tydlig med huruvida funktionell paradigm gynnar shaderspråk eller inte. 
Innan arbetet påbörjades var hypotesen att funktionell paradigm skulle göra 
shaderprogrammering enklare, men undersökningen visade att testgruppen föredrog det 
imperativa placebospråket. Eftersom båda grupperna lyckades lösa uppgifterna var 
problemet dock antagligen inte språket, utan användarupplevelsen. Om språket hade följt 
sin ursprungliga design, där HLSL expanderas med funktionella koncept, är det möjligt att 
användarna hade varit mer mottagliga. Genom att introducera de viktigaste koncepten i ett 
bekant språk kan övergången jämnas ut och paradigmens styrkor upptäckas naturligt. En 
framtida studie som följer användarna under längre tid skulle kunna dra nytta av detta 
genom att långsamt introducera funktionella koncept till den imperativa grunden, i likhet 
med utvecklingen C# och dess användarbas upplevde efter LINQ (Meijer, Beckman & 
Bierman, 2006) introducerades.  

6.2.1. Forskningsetiska frågor 
Undersökningen har en uppenbar brist i sitt lilla antal testpersoner. Med tre deltagare 
delade över två grupper är det svårt att dra säkra slutsatser 0ch nära omöjligt att göra en 
rättvis statistisk jämförelse eftersom en grupp alltid kommer vara dubbelt så stor som den 
andra. Därför gjordes beslutet att görs en mer personlig analys där varje persons svar 
jämförs individuellt med de andra deltagarna. Undersökningen använder således inga 
statistiska metoder. 

En personlig analys beror å sin sida på den utvärderande personens intryck och förutfattade 
meningar. Studien hade kunnat göras säkrare genom att låta en tredje part analysera 
resultaten baserat på en begränsad beskrivning av studien. Den hade då blivit ett dubbelt 
blindtest med en extra garanti. I det här fallet utvärderades testet av samma person som höll 
undersökningen. Även om datan lämnades in anonymt blir det då enkelt att utläsa vem som 
svarade vad baserat på testgrupp, fria kommentarer och frågor ställda under 
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undersökningen. Om testpersonerna kan identifieras finns det alltid en chans att intrycket av 
personen påverkar resultatet.  

Ett test bestående av åtminstone fem personer per grupp hade använt helt andra tekniker 
och antagligen dragit mer inspiration från källundersökningen av Stefik, A., Siebert, Stefik, 
M. och Slattery (2011). Deras metod använder ett bestämt mått på korrekthet där den 
inlämnade koden jämförs med ett idealexempel enligt en algoritm. Resultaten analyseras 
därefter genom en mängd olika statistiska metoder. Svaren ur frågeformuläret hade kunnat 
användas på samma sätt, och mindre mätbara datapunkter som frisvar hade kunnat lämnas 
för en friare analys separat ifrån dataanalysen.  

6.2.2. Samhällelig nytta 
Även om undersökningens resultat stämmer och imperativa programmerare inte gynnas av 
språket är det mycket möjligt att samma sak inte gäller för personer som är nya till 
programmering eller vana vid andra funktionella språk. Språk som Haskell och Lisp är 
populära som nybörjarspråk på högskolor för att de tydligt och strikt demonstrerar logiska 
koncept. Att introducera shaderspråk på ett liknande sätt skulle kunna vara ett sätt att 
förenkla ett fält som ofta är svårt för nybörjare att förstå på den konceptuella nivån. Det 
finns också många personer som arbetar med närliggande fält som skulle kunna ha nytta av 
ett enklare GPU-språk. Matematiker och fysiker har ofta bara en grundläggande förståelse 
för programmering men en mycket god förmåga att lösa problem. Ett språk som FSL kan 
öppna upp möjligheten att skriva GPU-baserade simulationer eller ekvationslösare för dem 
genom att erbjuda ett mer bekant uttryckssätt. 

Språket skulle också kunna användas av dataloger som fokuserar på teori. De använder ofta 
funktionella språk för att formulera eleganta och lättlästa algoritmer. FSL skulle kunna agera 
både som utvecklingsspråk och för att demonstrera lösningar i vetenskapliga texter. 
Eftersom språket är mer kortfattat innehåller det färre implementationsdetaljer och det 
förtydligar det logiska flödet, vilket också har konsekvensen att det tar mindre plats i en text.  

En annan möjlighet är att språket visar sig passa bra för totala nybörjare inom 
programmering. Huruvida det gäller allmänt att funktionell programmering är enklare för 
nybörjare är kontroversiellt, men att lära ut shaderprogrammering som ett sätt att 
specificera ljusekvationer snarare än en allmän beräkningsplattform skulle kunna göra 
modellen enklare att förstå. Oavsett så borde FSLs minimalistiska stil vara enklare för en 
nybörjare att sätta sig in i än en komplex miljö som HLSL med ShaderLab. 

Konsekvensen av alla möjligheterna ovan är att programmering på grafikprocessorn blir mer 
tillgängligt och öppet för fler innovatörer från mer varierande bakgrunder. Fler innovatörer 
leder till nya lösningar, vilket kan driva teknikutvecklingen och eventuellt komma att leda till 
att mer av grafikprocessorns potential utnyttjas. I det långa loppet skulle utvecklingen även 
kunna gynna traditionell programmering genom att driva intresset för nya innovationer 
inom parallellism. 

6.3. Framtida arbete 
Ur en teknisk vinkel finns det en mängd funktioner som ännu saknas i språket. Den största 
bristen är stöd för overloading. Många Hindley-Milner - språk väljer att inte använda 
overloading för att förenklar typinferens, men i shaderspråk finns det ofta behov för att 
stödja olika typsignaturer på operatorer och funktioner. Ett klassiskt exempel är 
multiplikation av en vektor och en skalär. Eftersom FSL inte stödjer flera olika varianter av 
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operatorn (*) måste båda operanderna ha samma typ, så användaren måste manuellt 
konvertera skalären till en vektor för varje multiplikation. Skalärmultiplikation används i 
nästan alla shaders, så bristen på riktigt stöd leder ofta till onödigt långa och komplexa 
uttryck.  

FSL saknar också stöd för pass, vilket hindrar språket från att stödja flera ljuskällor och mer 
komplexa posteffekter. Eftersom ett pass kan ses som en stor funktion och funktioner i FSL 
kan nästlas finns det ett självklart men kraftfullt sätt att implementera dem på. Pass görs till 
funktioner med en annotation i samma stil som shaderstegen. På så sätt kan vanliga 
funktioner  deklareras i samma omfång som passen, vilket låter alla senare pass använda 
dem. Användare kan då separera ut funktionalitet som behövs av flera pass, exempelvis 
ljusberäkningar för additiva ljuspass. Vid kompilering kopieras de kompilerade funktionerna 
helt enkelt till båda passen. 

Utöver språkets brister så öppnar den funktionella paradigmen för flera nya intressanta 
idéer. Elliott (2004) observerade att det finns ett förhållande mellan den linjära algebrans 
matriser och de rena funktionerna i funktionell programmering. En matris kan ses som en 
form av assemblerkod som representerar en linjär, affin eller projektiv funktion. Det verkar 
därmed rimligt att introducera ett sätt att kompilera funktioner i språket till matriser. Många 
matriser är ökänt svåra att skriva för hand, så ett syntax som liknar normala funktioner 
skulle kunna göra de matematiskt tyngre delarna av shaderprogrammering enklare att förstå 
utan att offra körtidsprestanda. Eventuellt skulle språket självt kunna identifiera passande 
funktioner och konvertera dem till matriser istället för de klassbaserade slutningarna som 
används i nuläget. 

De nya verktygen i FSL öppnar också för möjligheten att skriva ett eget standardbibliotek för 
språket. Genom att modularisera och generalisera de vanligaste shaderfunktionerna skulle 
ett kombinatorbibliotek för grafik kunna byggas för att enkelt bygga upp shaders av 
gemensamma byggstenar. Utöver den vanliga uppsättningen med realtidstekniker skulle 
biblioteket även kunna inkludera funktioner för specialtekniker som raymarching, signed 
distance fields och procedurella texturer. Med en mer deklarativ stil kan komplexa tekniker 
för procedurell grafik och animation göras mer begripliga. 

Det finns många andra funktionella koncept som språket potentiellt skulle kunna 
implementera. Funktionella bibliotek fungerar exempelvis bäst med språk som stödjer 
currying och funktionssammansättning. En uppsättning operatorer för att arbeta med 
funktionsvärden skulle kunna göra språket ännu mer mångsidigt. Språket saknar också i 
nuläget lambdafunktioner, ett koncept som enkelt skulle kunna implementeras med befintlig 
teknik.  

Ett sätt att utveckla studien på hade varit att göra testet i samband med ett företag som 
riktar in sig på grafisk teknik. Att låta språket testas av slumpmässigt valda anställda eller 
kunder under en längre tid skulle kunna eliminera många av bristerna i den akademiska 
miljön. Det blir lättare att dela upp testet jämnt mellan FSL och PSL, och urvalsfel kan 
förhindras genom att slumpmässigt välja medlemmar oavsett intresse. Ett annat alternativ 
är att göra undersökningen i samband med ett universitet som är mer riktat mot 
grafikprogrammering, exempelvis som ett schemalagt tillfälle inom en kurs i datorgrafik.  

Om en större undersökning skulle ge positivare resultat skulle det kunna leda till adoption i 
de etablerade shaderspråken. Arbetet har visat att det redan är möjligt att skriva ett 
funktionellt språk med HLSL som bas. Ett språk som kompilerar till assembler skulle kunna 
gå ännu längre än FSL och implementera funktionella koncept som tupplar och pattern 
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matching. Detta skulle kunna implementeras parallellt ovanpå det existerande språket, mer 
som hur FSL var tänkt från början. På så sätt kan koncepten introduceras utan att störa 
existerande tekniker samtidigt som de öppnar upp för utveckling av nya tankesätt. 

Eventuellt skulle ett etablerat språk med funktionella verktyg kunna förändra hur vi ser på 
shaderspråk och den imperativa paradigmen. Den funktionella paradigmens modulära stil 
har så många applikationer inom grafik att grafikprogrammerare med tiden borde börja luta 
sig mer och mer mot dem. Efter hand skulle nya standardbibliotek som drar nytta av 
fördelarna kunna utvecklas och språket vändas allt mer mot den funktionella stilen. 
Grafikprocessorn skulle därifrån kunna komma att ta över ännu fler områden från 
centralprocessorn med hjälp av de årtionden av litteratur som beskriver hur funktionella 
språk kan användas för att implementera traditionellt imperativa applikationer.   
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Appendix A - Språkdokumentation - FSL 

 
Index: 
Struktur 

1. Introduktion 

2. Syntax 

3. Headerinformation 

4. Inputs och Uniforms 

5. Semantics 

6. Fallback 

Funktioner 

1. Introduktion 

2. Shadersteg 

3. Anrop 

Tilldelningar och variabeldeklarationer 

1. Let 

Typer 

1. Introduktion 

2. Typinferens och typfel 

3. Typannoteringar 

4. Aritmetiska operationer 

5. Swizzling 

Structs 
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3. Konstruktion 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Struktur 

1) Introduktion 

#Name = Unlit 
#Tags = { RenderType=Opaque } 
#LOD = 100 
 
struct appdata { 
   vertex : float4 <| #POSITION 
   uv : float2 <| #TEXCOORD0 
}  
 
struct v2f 
{  
   uv : float2 <| #TEXCOORD0 
   vertex : float4 <| #SV_POSITION 
}  
 
let #Uniform texture : sampler2D 
let #Float strength : float 
let #Color col : float4 
 
 
let #vertex vert (data : appdata) =  
    v2f { 
        uv = data.uv 
        vertex = UnityObjectToClipPos(data.vertex) 
    } 
 
let #fragment pixel (pIn : v2f) |> #SV_Target = 
    tex2D(texture, pIn.uv) 

#Fallback Diffuse 

En enkel shader 

I det här kapitlet beskrivs den generella strukturen på en shader. Många av koncepten som beskrivs 
här används för att kommunicera mellan shadern och Unity. 


I shaderspråket förekommer det ofta ord med symbolen # som prefix. Dessa kallas annoteringar och 
signifierar “yttre” information. Formatet #Name = name används tillexempel för att ge shadern ett 
namn. Här används # eftersom namnet är information som passeras från shaderfilen till Unity. På 
samma sätt skrivs semantics på formatet #POSITION eftersom datan som placeras i en variabel 
genom en semantic kommer utifrån shadern.


2) Syntax 

Shaderspråket har ett mestadels C-liknande syntax men använder whitespace för att separera 
uttryck. Rader avslutas alltså med ett radbryte, inte ett semikolon. Whitespace används också för att 
indikera scope. En funktions kropp indenteras alltså ett snäpp längre än dess huvud. Detta 
kontrolleras inte av kompilatorn utan är upp till programmeraren att hålla konsekvent.  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3) Headerinformation 

#Name = Unlit 
#Tags = { RenderType=Opaque } 
#LOD = 100 

Exempel på shadernamn, tags och LOD 

Varje shader måste ges ett namn på sin första rad. De kan också ges en valfri taglista där olika 
shaderegenskaper kan anges, bland annat för att styra var i renderingsordningen shadern ska 
placeras. Det är också möjligt att ange en LOD (Level of Detail) för att markera att en shader bara 
kan användas om Unitys LOD är satt högre än den angivna siffran.


4) Inputs och uniforms 

let #Uniform texture : sampler2D 
let #Float strength : float 
let #Color col : float4 

Inputs och uniforms 

Inputs och uniforms är variabler som exponeras till användaren och Unity. Dessa följer samma format 
som en vanlig variabeldeklaration, men kräver också en annotering efter let och en typannotering 
efter namnet. Annoteringen #Uniform gör en variabel tillgänglig från Unitys scriptingmiljö. Dessa kan 
ha vilken typ som helst. De andra annoteringarna exponerar variabeln både till scriptingmiljön och 
inspectorn. Tabellen nedan visar tillgängliga annoteringar och hur de visas i inspectorn.
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5) Semantics 

struct appdata { 
   vertex : float4 <| #POSITION 
   uv : float2 <| #TEXCOORD0 
}  
 
struct v2f 
{  
   uv : float2 <| #TEXCOORD0 
   vertex : float4 <| #SV_POSITION 
} 

let #fragment pixel (pIn : v2f) |> #SV_Target 

tructs med semantics på sina medlemmar och en funktion  
med en semantic på dess returvärde 

Semantics används för att visa kompilatorn vad syftet med en input eller output är. Alla inputs och 
outputs måste ha semantics. Dessa kan anges antingen på en struct som används som parameter 
eller returvärde eller direkt i funktionsdeklarationen. I exemplet ovan har returvärdet på pixel 
tillexempel semanticen #SV_Target, som markerar att den returnerade färgen ska skrivas till skärmen. 
Parametern pIn har sina semantics på structdeklarationen istället. 


Den viktigaste användningen för semantics är att hämta information om objektet shadern används 
på, tillexempel dess vertexpositioner och uv-koordinater. Information om vilka semantics som hämtar 
in vilken information finns på HLSLs dokumentationssida om semantics här: https://goo.gl/UNcXAJ


6) Fallback 

#Fallback Diffuse 

Fallback-annoteringen 

En shader kan ha en valfri fallback. Fallbacken används om en del av shadern saknas eller inte 
fungerar. Detta kan användas för att snabbt implementera vissa egenskaper. En enkel shader kan 
tillexempel ges stöd för skuggkastning genom att ange en fallback. 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Funktioner 

1) Introduktion 

let #vertex vert (data : appdata) =  
    let light = ObjSpaceLightDir(data.vertex) 
    let tang = data.tangent 
    let binorm = cross(data.normal, data.tangent) 
    v2f { 
        uv = data.uv 
        vertex = UnityObjectToClipPos(data.vertex) 
        normal = UnityObjectToWorldNormal(data.normal) 
        tangent = UnityObjectToWorldNormal(tang) 
        bitangent = UnityObjectToWorldNormal(binorm) 
        viewDir = normalize(ObjSpaceViewDir(data.vertex)) 
    } 

En vertexfunktion 

Kod kan delas upp i språket genom att använda funktioner. Funktioner tar parametrar och returnerar 
värden. Parametrar anges inom paranteser och kan antingen ha formatet namn eller namn : typ. Flera 
parametrar kan anges och separeras då med komma.


Funktioner i shaderspråket är förstaklassiga typer och kan tilldelas till variabler. De kan på så sätt 
passeras till andra funktioner som argument. Detta kan användas för att separera ut funktionalitet 
och göra funktioner mer allmänna.


Funktioners parametrar kan ha en valfri typannotering. Om typannoteringen utesluts generaliseras 
funktionen automatiskt. Då kan funktionen acceptera argument av alla typer som fungerar med 
funktionens kropp och kommer automatiskt returnera en lämplig typ. En additionsfunktion skulle 
tillexempel kunna ta floats och vektorer och automatiskt returnera ett värde av motsvarande typ. 
Undantaget är parametrar av struct-typer, som alltid kräver en typannotering.


I shaderspråket returneras alltid värdet på det sista uttrycket i funktionen. Keywordet return används 
inte, utan uttrycket skrivs precis som andra uttryck. I exemplet ovan returneras alltså en struct av 
typen v2f. 


Utöver funktioner deklarerade av användaren stödjer shaderspråket majoriteten av HLSLs intrinsikala 
funktioner. Dessa inkluderar användbara funktioner som sin(x) och cos(x). En fullständig lista finns i 
HLSLs dokumentation här: goo.gl/PLCRwz


2) Shadersteg 

let #vertex vert (data : appdata) = 

Exempel på en funktion med ett shadersteg 

Funktioner kan annoteras med en stegannotering för att göras till ett shadersteg. Shadersteg utgör 
grunden i shadern och är punkten från vilken andra funktioner anropas. Giltiga stegannoteringar 
visas i tabellen nedan.
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3) Anrop 

let light = ObjSpaceLightDir(data.vertex) 

Exempel på ett funktionsanrop 

Anrop görs på samma sätt som i vanliga C-språk. Funktionens namn skrivs först och därefter ges 
argumenten som en kommaseparerad lista inom parenteser. 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Tilldelningar och variabeldeklarationer 

1) Let 

let light = dot(lightDir, normalize(normal)) 
let viewDir = normalize(q.viewDir) 
 
let rim = dot(viewDir, normal) 
let finalRim = (1-saturate(rim)) 
 
let r = reflect(lightDir, normal) 
let specular = dot(r, -viewDir) 
let finalSpecular = pow(saturate(specular)*1, focus) 
 
let finalLight = max(light, 0)  
let addedLight = pow(finalRim, 3)*0.4 + finalSpecular*1  

Tilldelningar i samband med ljusberäkningar 

Värden kan ges ett namn och tilldelas till en variabel. Variabeln kan sen refereras till i senare delar av 
shadern genom namnet. I shaderspråket kan både funktioner och vanliga värden tilldelas till 
variabler. Variablers typ bedöms automatiskt med typinferens och behöver inte skrivas som en del av 
deklarationen. Detta beskrivs vidare i delen Typer. 

Alla variabler i språket är konstanta och kan inte tilldelas nya värden. Detta innebär att istället för att 
ändra en variabel deklarerar man en ny variabel istället. Exemplet ovan visar detta med paret rim och 
finalRim, där finalRim är en modifierad version av rim. 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Typer 

1) Introduktion 

Shaderspråket har ett extensivt typsystem för shaderberäkningar. Tillgängliga typer visas i tabellen 
ovan.


2) Typinferens och typfel 

let rim = dot(float2(0.5,0), normal) 

En rad kod som orsakar ett typfel. normal har här typen float3 

Man behöver sällan skriva typer manuellt i shaderspråket. Varje variabel har fortfarande en distinkt 
typ, men de avgörs automatiskt av en algoritm som kör vid kompilering.


En konsekvens av slutledningsalgoritmen är att kompileraren ibland kan rapportera fel som kan vara 
svåra att förstå. Dessa följer formatet nedan:


FSL error in FSLShader: Type Inference error at Line: 61, Column 15: Types cannot be 
unified: Float2 vs Float3 

Felet innebär oftast att ett argument till ett funktionsanrop eller operator har fel typ. Använd 
radanvisningen för att hitta vilken funktion som är problemet. I det här fallet förväntade sig funktionen 
dot att dess andra argument skulle ha samma typ som den första, det vill säga float2.


Ibland rapporterar typfel att en typ med ett namn på formatet a22 inte kan förenas. Detta innebär att 
kompilatorn ännu inte har bestämt vilken typ värdet har och har därför gett den ett tillfälligt namn. 
Dessa kan oftast lösas som vanliga typfel men kan vara svårare att spåra.


I ett fåtal undantagsfall måste användaren ange en typ genom typannotering. Dessa beskrivs nedan:

• På alla parametrar på en funktion som är ett shadersteg

• För alla parametrar av en struct-typ

• För uniforms och inputs

• På alla medlemmar i en struct-deklaration


3) Typannoteringar 

let #vertex vert (data : appdata) = 

Exempel på en typannoterad parameter. appdata är här en struct definierad av användaren 

När en typ måste anges används en typannotering. Typannoteringar skrivs efter namnet de angår 
och börjar med ett kolon följt av en av typerna i tabellen ovan.
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4) Aritmetiska operationer 

let xy = ((map.wy-float2(0.5,0.5)) * float2(2,2)).xy 

En tillåten aritmetisk operation 

let xy = ((map.wy-0.5) * 2).xy 

En aritmetisk operation som ger kompileringsfel 

Typsystemet i shaderspråket begränsar operatorer till att enbart fungera med parametrar av samma 
typ. En vektor kan alltså enbart multipliceras med en vektor, ett heltal med ett heltal och så vidare. 
De två exemplen ovan demonstrerar skillnaden. Detta är en vanlig källa till typfel.


5) Swizzling 

let lightPos =_WorldSpaceLightPos0.xyz 

Swizzling 

Variabler av vektortyp stödjer en särskild operation för att extrahera dess komponenter. Detta kallas 
för swizzling och utförs genom att följa en variabel med ett suffix enligt formatet .xyzw, .xyyx, .yz, osv. 
Vilken fyrsiffrig kombination som helst av bokstäverna x, y, z och w kan användas. Resultatet är en 
ny vektor bestående av de angivna komponenterna.
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Structs 

1) Introduktion 

struct appdata { 
   vertex : float4 <| #POSITION 
   uv : float2 <| #TEXCOORD0 
}  
 
struct v2f 
{  
   uv : float2 <| #TEXCOORD0 
   vertex : float4 <| #SV_POSITION 
} 
 
 
let #vertex vert (data : appdata) =  
    v2f { 
        uv = data.uv; 
        vertex = UnityObjectToClipPos(data.vertex) 
    } 

Deklarationer och konstruktioner av structs 

Variabler kan grupperas genom att skapa en struct. Structs används ofta som input eller output i ett 
shadersteg. Alla deras medlemmar måste då ha en semantic som anger dess syfte. 


2) Deklaration 

struct appdata { 
   vertex : float4 <| #POSITION 
   uv : float2 <| #TEXCOORD0 
}  
 
struct v2f 
{  
   uv : float2 <| #TEXCOORD0 
   vertex : float4 <| #SV_POSITION 
} 

Exempel på två struct-deklarationer. Eftersom vardera struct används som input respektive  
output för vertex-shadern har alla medlemmar semantics 

En ny struct-typ kan deklareras enligt syntaxet ovan. Alla medlemmar i structen måste typannoteras. 
Om structen används som input eller output för ett shadersteg måste alla medlemmar också ges en 
semantic. 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3) Konstruktion 

let toPixel = v2f { 
        uv = data.uv 
        vertex = UnityObjectToClipPos(data.vertex) 
    } 

Exempel på konstruktion av en struct av typen v2f 

Eftersom variabler inte kan ändras efter deklaration måste alla medlemmar på en struct sättas som 
en del av dess konstruktion. För detta används ett särskilt syntax som börjar med struct-typens 
namn. Därefter skrivs namnen på alla dess medlemmar tillsammans med en tilldelning av ett värde 
inom måsvingar. Medlemmarna kan anges i vilken ordning som helst, men alla måste finnas med. De 
kan skiljas av antingen ett radbyte eller ett semikolon.
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Appendix B - Språkdokumentation - PSL 
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Struktur 

4) Introduktion 

#Name = Unlit 
#Tags = { RenderType=Opaque } 
#LOD = 100 
 
struct appdata { 
   vertex : float4 <| #POSITION 
   uv : float2 <| #TEXCOORD0 
}  
 
struct v2f 
{  
   uv : float2 <| #TEXCOORD0 
   vertex : float4 <| #SV_POSITION 
}  
 
let #Uniform texture : sampler2D 
let #Float strength : float 
let #Color col : float4 
 
 
let #vertex vert (data : appdata) : v2f =  
    let ret : v2f 
    ret.uv = data.uv 
    ret.vertex = UnityObjectToClipPos(data.vertex) 
    return ret 
 
let #fragment pixel (pIn : v2f) : float4 |> #SV_Target =  
    return tex2D(texture, pIn.uv) 

#Fallback Diffuse 

En enkel shader 

I det här kapitlet beskrivs den generella strukturen på en shader. Många av koncepten som beskrivs 
här används för att kommunicera mellan shadern och Unity. 


I shaderspråket förekommer det ofta ord med symbolen # som prefix. Dessa kallas annoteringar och 
signifierar “yttre” information. Formatet #Name = name används tillexempel för att ge shadern ett 
namn. Här används # eftersom namnet är information som passeras från shaderfilen till Unity. På 
samma sätt skrivs semantics på formatet #POSITION eftersom datan som placeras i en variabel 
genom en semantic kommer utifrån shadern.


5) Syntax 

Shaderspråket har ett mestadels C-liknande syntax men använder whitespace för att separera 
uttryck. Rader avslutas alltså med ett radbryte, inte ett semikolon. Whitespace används också för att 
indikera scope. En funktions kropp indenteras alltså ett snäpp längre än dess huvud. Detta 
kontrolleras inte av kompilatorn utan är upp till programmeraren att hålla konsekvent.  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6) Headerinformation 

#Name = Unlit 
#Tags = { RenderType=Opaque } 
#LOD = 100 

Exempel på shadernamn, tags och LOD 

Varje shader måste ges ett namn på sin första rad. De kan också ges en valfri taglista där olika 
shaderegenskaper kan anges, bland annat för att styra var i renderingsordningen shadern ska 
placeras. Det är också möjligt att ange en LOD (Level of Detail) för att markera att en shader bara 
kan användas om Unitys LOD är satt högre än den angivna siffran.


7) Inputs och uniforms 

let #Uniform texture : sampler2D 
let #Float strength : float 
let #Color col : float4 

Inputs och uniforms 

Inputs och uniforms är variabler som exponeras till användaren och Unity. Dessa följer samma format 
som en vanlig variabeldeklaration, men kräver också en annotering mellan let och namnet. 
Annoteringen #Uniform gör en variabel tillgänglig från Unitys scriptingmiljö. Dessa kan ha vilken typ 
som helst. De andra annoteringarna exponerar variabeln både till scriptingmiljön och inspectorn. 
Tabellen nedan visar tillgängliga annoteringar och hur de visas i inspectorn.
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8) Semantics 

struct appdata { 
   vertex : float4 <| #POSITION 
   uv : float2 <| #TEXCOORD0 
}  
 
struct v2f 
{  
   uv : float2 <| #TEXCOORD0 
   vertex : float4 <| #SV_POSITION 
} 

let #fragment pixel (pIn : v2f) : float4 |> #SV_Target 

Structs med semantics på sina medlemmar och en funktion  
med en semantic på dess returvärde 

Semantics används för att visa kompilatorn vad syftet med en input eller output är. Alla inputs och 
outputs måste ha semantics. Dessa kan anges antingen på en struct som används som parameter 
eller returvärde eller direkt i funktionsdeklarationen. I exemplet ovan har returvärdet på pixel 
tillexempel semanticen #SV_Target, som markerar att den returnerade färgen ska skrivas till skärmen. 
Parametern pIn har sina semantics på structdeklarationen istället. 


Den viktigaste användningen för semantics är att hämta information om objektet shadern används 
på, tillexempel dess vertexpositioner och uv-koordinater. Information om vilka semantics som hämtar 
in vilken information finns på HLSLs dokumentationssida om semantics här: https://goo.gl/UNcXAJ


9) Fallback 

#Fallback Diffuse 

Fallback-annoteringen 

En shader kan ha en valfri fallback. Fallbacken används om en del av shadern saknas eller inte 
fungerar. Detta kan användas för att snabbt implementera vissa egenskaper. En enkel shader kan 
tillexempel ges stöd för skuggkastning genom att ange en fallback. 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Funktioner 

1) Introduktion 

let #vertex vert (data : appdata) : v2f =  
    let light : float3 = ObjSpaceLightDir(data.vertex) 
    let tang : float3 = data.tangent 
    let binorm : float3 = (cross(data.normal, data.tangent)) 
    let ret : v2f 
    ret.uv = data.uv 
    ret.vertex = UnityObjectToClipPos(data.vertex) 
    ret.normal = UnityObjectToWorldNormal(data.normal) 
    ret.tangent = UnityObjectToWorldNormal(tang) 
    ret.bitangent = UnityObjectToWorldNormal(binorm) 
    ret.viewDir = normalize(ObjSpaceViewDir(data.vertex)) 
    return ret 

En vertexfunktion 

Kod kan delas upp i språket genom att använda funktioner. Funktioner tar parametrar och returnerar 
värden. Parametrarna anges inom parantes på formatet namn : typ. Flera parametrar kan anges och 
separeras då med komma. Returtypen anges efter parameterlistan på formatet  (parametrar…) : Typ. 


Funktioner returnerar värden genom att keywordet return som skrivs innan ett uttryck. Uttrycket med 
return måste vara det sista uttrycket i funktionen och dess typ måste matcha typen som angavs i 
funktionshuvudet.


Utöver funktioner deklarerade av användaren stödjer shaderspråket majoriteten av HLSLs intrinsikala 
funktioner. Dessa inkluderar användbara funktioner som sin(x) och cos(x). En fullständig lista finns i 
HLSLs dokumentation här: goo.gl/PLCRwz


2) Shadersteg 

let #vertex vert (data : appdata) = 

Exempel på en funktion med ett shadersteg 

Funktioner kan annoteras med en stegannotering för att göras till ett shadersteg. Shadersteg utgör 
grunden i shadern och är punkten från vilken andra funktioner anropas. Giltiga stegannoteringar 
visas i tabellen nedan.


3) Anrop 

let light = ObjSpaceLightDir(data.vertex) 

Exempel på ett funktionsanrop 

Anrop görs på samma sätt som i vanliga C-språk. Funktionens namn skrivs först och därefter ges 
argumenten som en kommaseparerad lista inom parenteser. 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Tilldelningar och variabeldeklarationer 

1) Let 

let light : float = dot(lightDir, normalize(normal)) 
let viewDir : float3 = normalize(q.viewDir) 
 
let rim : float = dot(viewDir, normal) 
let finalRim : float = (1-saturate(rim)) 
 
let r : float3 = reflect(lightDir, normal) 
let specular : float = dot(r, -viewDir) 
let finalSpecular : float = pow(saturate(specular)*1, focus) 
 
let finalLight : float = max(light, 0)  
let addedLight : float = pow(finalRim, 3)*0.5 + finalSpecular*1 

Tilldelningar i samband med ljusberäkningar 

Värden kan ges ett namn och tilldelas till en variabel med let. Variabeln kan sen refereras till i senare 
delar av shadern genom namnet. Deklarationer följer formatet let namn : typ = uttryck. 
Tilldelningsuttrycket  
(= uttryck) efter deklarationen är valfritt och kan ersättas med en tilldelning senare i shadern. 

2) Operatorn =  

num = num + 1 

Variabeln num ökas med 1 

En deklarerad variabel, struktmedlem eller vektorkomponent kan tilldelas ett nytt värde med 
operatorn =. Till skillnad från många andra C-liknande språk stödjer shaderspråket inte 
genvägsoperatorerna +=, -=, *= och andra liknande operatorer. Operationer som dessa skrivs istället 
som i exemplet ovan. 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Typer 

1) Introduktion 

  
Shaderspråket har ett extensivt typsystem för shaderberäkningar. Tillgängliga typer visas i tabellen 
ovan.


2) Typannoteringar 

let #vertex vert (data : appdata) : v2f = 

Exempel på en typannoterad funktion och en typannoterad parameter.  
appdata och v2d är här struct-typer definierade av användaren 

Typer anges i språket genom typannoteringar på formatet : typ. Dessa skrivs efter alla deklarationer i 
språket.


3) Aritmetiska operationer 

let xy : float2 = ((map.wy-float2(0.5,0.5)) * float2(2,2)).xy 

En tillåten aritmetisk operation 

let xy : float2 = ((map.wy-0.5) * 2).xy 

En aritmetisk operation som ger kompileringsfel 

Typsystemet i shaderspråket begränsar operatorer till att enbart fungera med parametrar av samma 
typ. En vektor kan alltså enbart multipliceras med en vektor, ett heltal med ett heltal och så vidare. 
De två exemplen ovan demonstrerar skillnaden. Detta är en vanlig källa till typfel.


4) Swizzling 

let lightPos : float3 =_WorldSpaceLightPos0.xyz 

Swizzling 

Variabler av vektortyp stödjer en särskild operation för att extrahera dess komponenter. Detta kallas 
för swizzling och utförs genom att följa en variabel med ett suffix enligt formatet .xyzw, .xyyx, .yz, osv. 
Vilken fyrsiffrig kombination som helst av bokstäverna x, y, z och w kan användas. Resultatet är en 
ny vektor bestående av de angivna komponenterna.
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Structs 

1) Introduktion 

struct appdata { 
   vertex : float4 <| #POSITION 
   uv : float2 <| #TEXCOORD0 
}  
 
struct v2f 
{  
   uv : float2 <| #TEXCOORD0 
   vertex : float4 <| #SV_POSITION 
} 
 
 
let #vertex vert (data : appdata) : v2f =  
 let ret : v2f 
 ret.uv = data.uv  
 ret.vertex = UnityObjectToClipPos(data.vertex) 
 return ret 

Deklarationer och konstruktioner av structs 

Variabler kan grupperas genom att skapa en struct. Structs används ofta som input eller output i ett 
shadersteg. Alla deras medlemmar måste då ha en semantic som anger dess syfte. 


2) Deklaration 

struct appdata { 
   vertex : float4 <| #POSITION 
   uv : float2 <| #TEXCOORD0 
}  
 
struct v2f 
{  
   uv : float2 <| #TEXCOORD0 
   vertex : float4 <| #SV_POSITION 
} 

Exempel på två struct-deklarationer. Eftersom vardera struct används som input respektive  
output för vertex-shadern har alla medlemmar semantics 

En ny struct-typ kan deklareras enligt syntaxet ovan. Alla medlemmar i structen anges på formatet  
namn : typ. Om structen används som input eller output för ett shadersteg måste alla medlemmar 
också ges en semantic. 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3) Konstruktion 

let ret : v2f 
ret.uv = data.uv 
ret.vertex = UnityObjectToClipPos(data.vertex) 

Exempel på konstruktion av en struct av typen v2f 

En struct kan instantieras genom att deklarera en variabel av struct-typen utan en tilldelning. Därefter 
kan tilldelningsoperatorn användas för att sätta dess medlemmar till olika värden. Om structen 
används som output för ett shadersteg måste alla medlemmar tilldelas ett värde innan den 
returneras, annars ges ett kompileringsfel. 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Appendix C - Uppgifter - FSL 

Uppgift 1 

I kodstycket nedan, vad kommer variabeln x innehålla efter körning? Ange både variabelns värde (ex. 
“Hello World”, true, 3.14) och dess typ (ex. string, bool, float) enligt formatet [värde], [typ]




Svar: _____________________ 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Uppgift 2 

Beskriv i egna ord vad syftet med kodstycket nedan är. Här behöver du inte ange exakt vad 
resultatet är, utan bara ge en övergripande beskrivning. Exempel: Kodstycket är en quick sort som 
sorterar anställda på ett företag i alfabetiskt ordning enligt efternamn.


Svar: 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 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Uppgift 3 

I uppgift 3 ska du använda datorn för att själv bygga vidare på shadern i uppgift 2. Öppna Unity och 
öppna filen “Shader_Assignment” i en valfri textredigerare. Öppna också scenen 
“Scene_Assignment”. 


Filen innehåller en shader för belysning. Du kan se resultatet på modellen i scenen. Shadern har en 
oanvänd input, lightMix. 

 
Genom att använda funktionen step kan vanlig belysning göras till toon shading. Där diffus belysning 
har en jämn övergång mellan ljus och skugga har man i toon shading bara två olika nyanser: ljust och 
mörkt. Funktionen step tar två argument: en stegpunkt och ett värde. När det andra värdet är mindre 
än det första returnerar funktionen noll, annars ett. Anropet step(0.5, light) där light är en variabel 
som innehåller graden av ljus har alltså effekten att ljuset delas upp i två områden, svart under 0.5 
och vitt över 0.5. 

Din uppgift är att lägga till toon shading i shadern. Genom att justera värdet lightMix ska användaren 
kunna styra hur mycket toon shading eller diffus shading hen vill använda, där 0 är diffus och 1 är 
toon. Målet är alltså att lägga till toon shading utöver det som redan finns i shadern och att kunna 
byta mellan de två.  

Om du vill testa att ändra lightMix kan du klicka på modellen och ändra den under materialeditorn. 
Här kan du också lägga till en textur för karaktären om du vill.


Bilderna nedan visar exempel på hur toon shading och diffus shading kan se ut




Klistra in din shaderkod här: 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

!  XXIII



Appendix D - Uppgifter - PSL 

Uppgift 1 

I kodstycket nedan, vad kommer variabeln x innehålla efter körning? Ange både variabelns värde (ex. 
“Hello World”, true, 3.14) och dess typ (ex. string, bool, float) enligt formatet [värde], [typ]


Svar: _____________________ 

!  XXIV



Uppgift 2 

Beskriv i egna ord vad syftet med kodstycket nedan är. Här behöver du inte ange exakt vad 
resultatet är, utan bara ge en övergripande beskrivning. Exempel: Kodstycket är en quick sort som 
sorterar anställda på ett företag i alfabetiskt ordning enligt efternamn.


Svar: 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

!  XXV



Uppgift 3 

I uppgift 3 ska du använda datorn för att själv bygga vidare på shadern i uppgift 2. Öppna Unity och 
öppna filen “Shader_Assignment” i en valfri textredigerare. Öppna också scenen 
“Scene_Assignment”. 


Filen innehåller en shader för belysning. Du kan se resultatet på modellen i scenen. Shadern har en 
oanvänd input, lightMix. 

 
Genom att använda funktionen step kan vanlig belysning göras till toon shading. Där diffus belysning 
har en jämn övergång mellan ljus och skugga har man i toon shading bara två olika nyanser: ljust och 
mörkt. Funktionen step tar två argument: en stegpunkt och ett värde. När det andra värdet är mindre 
än det första returnerar funktionen noll, annars ett. Anropet step(0.5, light) där light är en variabel 
som innehåller graden av ljus har alltså effekten att ljuset delas upp i två områden, svart under 0.5 
och vitt över 0.5. 

Din uppgift är att lägga till toon shading i shadern. Genom att justera värdet lightMix ska användaren 
kunna styra hur mycket toon shading eller diffus shading hen vill använda, där 0 är diffus och 1 är 
toon. Målet är alltså att lägga till toon shading utöver det som redan finns i shadern och att kunna 
byta mellan de två.  

Om du vill testa att ändra lightMix kan du klicka på modellen och ändra den under materialeditorn. 
Här kan du också lägga till en textur för karaktären om du vill.


Bilderna nedan visar exempel på hur toon shading och diffus shading kan se ut




Klistra in din shaderkod här: 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

!  XXVI



Appendix E - Gemensam utvärdering 

Hur länge har du programmerat totalt? 

Mindre än ett år


Ett till tre år


Tre till fem år 


Mer än fem år 

Hur mycket har du arbetat med shaderprogrammering 
tidigare? 

Har aldrig programmerat shaders


Har läst kursen avancerad datorgrafik


Har programmerat shaders i något sammanhang utöver kursen 


Har ett aktivt intresse för datorgrafik och/eller har arbetat med projekt fokuserade på datorgrafik 

Föredrar du språk som främst använder whitespace 
(Python, F#) eller språk som främst använder brackets 
(C++, C#, Java, Swift) för att bestämma scope? 

Whitespace


Brackets


Ingen åsikt 

Övriga kommentarer 
 
Svar:_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

!  XXVII



I jämförelse med andra shaderspråk du har arbetat med, 
tyckte du att testspråkets syntax var enklare eller 
svårare att förstå? 

Mycket svårare


Svårare


Ingen skillnad


Enklare


Mycket enklare


Vet ej 

I jämförelse med andra shaderspråk du har arbetat med, 
upplevde du att testspråket hade mer eller mindre 
funktionalitet? 

Mycket mer funktionalitet


Mer funktionalitet


Ingen skillnad


Mindre funktionalitet


Mycket mindre funktionalitet


Vet ej 

!  XXVIII



I jämförelse med andra shaderspråk du har arbetat med, 
tyckte du att testspråkets felrapportering var mer eller 
mindre hjälpsam? 

Mycket mindre hjälpsam


Mindre hjälpsam


Ingen skillnad


Mer hjälpsam


Mycket mer hjälpsam


Vet ej 

Skulle du välja att använda testspråket igen i framtiden? 

Ja


Nej


Kanske


Ingen åsikt


Övriga kommentarer 
 
Svar:_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

!  XXIX



Har du någon erfarenhet med procedurell/imperativ 
programmering? 

Ja


Nej


Vet ej 

Har du någon erfarenhet med funktionell programmering 

Ja


Nej


Vet ej 

Vilken av följande språkparadigmer tycker du bäst 
beskriver shaderspråket? Markera flera om lämpligt 

Strukturell programmering


Procedurell/Imperativ programmering


Funktionell programmering


Objektorienterad programmering


Logikprogrammering


Vet ej 

Om du vill veta mer om undersökningens syfte, ange din 
mailaddress nedan 
 
Svar:__________________________________


Övriga kommentarer 
 
Svar:_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

!  XXX



Appendix F - Föreläsning - FSL  

!  XXXI

Innan vi börjar undersökningen vill jag att ni gör ett 
par saker. Logga in på era datorer och hämta projektet vid 

länken. Exportera det sen till din lokala hårddisk och 
öppna projektet i Unity. Minimera fönstret när du är klar

Om alla är klara sätter vi igång. Jag vill börja med att 
prata lite om varför ni är här.



!  XXXII

Som ni nog redan vet har jag designat ett shaderspråk 
som jag vill att ni testar. Eftersom språket är helt nytt 
kommer vi börja med en föreläsning om dess syntax. 

Efter det kommer ni få tre uppgifter. När ni är färdiga 
kommer ni få svara på ett par frågor om er upplevelse 

med språket.

Jag tänker att vi börjar med en översikt. Här ser ni ett 
exempel på språkets syntax. 



!  XXXIII

Som med de flesta shaderspråk är syftet att beskriva 
operationer för olika steg i renderingspipelinen. Språket 

struktureras med whitespace för att markera scope. 
Utöver de olika stegen använder vi också språket för att 

skriva in information om hur Unity ska behandla 
shadern. 

Här kan ni se igen hur språket till största del saknar 
måsvingar. Ni kan också se att vissa rader används för att 

indikera saker som namn och tags.



!  XXXIV

Nu tänker jag gå ner på grundnivån och gå igenom 
språkets olika koncept steg för steg. Vi börjar med 

variabeldeklarationer, som utgör språkets bas. Variabler 
deklareras med keywordet let följt av ett namn. Notera att 

vi inte anger en typ för variabler. Kompilatorn kan 
bedöma det själv. En konsekvens av detta är att alla 

variabler är konstanta. Om man vill ändra en variabel får 
man alltså deklarera en ny variabel och lägga resultatet 

där.

När du deklarerar en variabel måste den tilldelas ett 
uttryck. Uttryck skrivs som ni är vana vid från C-liknande 

språk och består av variabler, literals, operatorer och 
funktionsanrop. Ni har tillgång till nästan alla HSLS-

funktioner, vilket inkluderar funktioner som sinus och 
cosinus. Alla operatorer ni är vana vid finns också 

tillgängliga. En brist i språket är att operatorer kräver att 
båda operander har samma typ. Du kan alltså inte 
multiplicera en float2 med en float, bara en float2.



!  XXXV

Med uttryck och variabeldeklarationer på plats kan vi 
börja skriva riktig kod. Men vi vill antagligen dela in 

koden i funktioner.

Funktioner skrivs enligt ungefär samma syntax som 
variabler, med en parameterlista tillagd. Parametrar kan 

skrivas med eller utan typ, undantaget om typen är en 
struct. Om typen utelämnas kommer funktionen 

automatiskt att generaliseras för att stödja alla typer som 
passar med dess kropp. En viktig detalj är att funktioner 

inte använder return. Det sista uttrycket returneras alltid. 
Funktioner i språket är värden och kan tilldelas till 

variabler.



!  XXXVI

Med funktioner ur vägen vill jag prata lite om de sista 
raderna här.

Detta är syntaxen för att konstruera structs. Man 
deklarerar en struct ungefär som ni är vana vid från andra 

shaderspråk. Konstruktionen liknar deklarationen i att 
varje medlem anges inom måsvingar. Här tilldelas de 

dock varsitt uttryck. När en struct deklareras måste alla 
dess medlemmar ges en typ. Om den är en output eller 

input för ett shadersteg måste varje medlem också ha en 
semantic. Vi kommer prata mer om semantics strax.



!  XXXVII

Shadersteg skapas genom att ange antingen staket-
vertex eller staket-fragment innan en funktions namn. 

Staket-pixel här i sliden är fel. Alla parametrar måste ha 
en typannotation och en semantic. Returvärdet måste 

också ha en semantic. Om någon av dessa är structs kan 
semanticen anges på den. En semantic kan ses som en 

markör för kompilatorn för vad en variabel ska innehålla. 
Det är inte ett del av testet, så ni behöver inte lägga någon 

större tanke på det.

Om vi vill skicka in ett värde till shadern kan vi 
använda en input. Inputs kommer i två former. Uniforms 
kan sättas från skript men inte inspektorn. Andra inputs 

skrivs med staket-Float, staket-Color eller någon av 
många andra varianter. Dessa visas i materialinspektorn 

och ges GUI motsvarande namnet, tillexempel en 
färgväljare för staket-Color. Inputs är globala och kan nås 

från alla shadersteg.



!  XXXVIII

Innan vi är färdiga måste vi ange ett par saker för 
Unitys skull. Alla shaders måste börja med ett namn 

enligt syntaxet ovan. Efter namnet kan man också ange 
tags som bestämmer när shadern ska renderas och LOD 
för att styra vilka grafikinställningar den kräver. Till sist 
kan en fallback anges som tar över funktioner som inte 

anges i själva shadern. Här saknas tillexempel ett shadow 
pass. Shadern kommer automatiskt använda det från 

Diffuse istället.

Till sist vill jag prata lite om hur ni ska tänka på fel i språket. Alla fel rapporteras med rad och 
teckennummer. Teckennumret kan dock vara lite opålitligt. Det vanligaste felet är “Types cannot be 
unified”. Detta innebär oftast att en parameter eller operand har fel typ. Ibland rapporteras dessa 

med en typ som a22. Det innebär att kompilatorn ännu inte har bestämt typen. Felet kan oftast 
lösas som andra men kan vara svårare att spåra. Ta det försiktigt när ni döper variabler. 

Kompilatorn märker inte alltid omdeklarationer, och det kan ibland leda till oförväntade fel. Att 
repetera ett namn på en parameterdeklaration kraschar tillexempel Unity. Se också upp för fel som 

rapporteras med “Shader error”. De uppstår när kod kompileras fel och skickas till Unity. Säg till 
mig om ni ser detta. Till sist vill jag rekommendera att ni rensar konsolen varje gång ni ser shadern 

funka. Fel försvinner inte själva.



!  XXXIX

Om ni inte har några frågor är vi redo att sätta igång. 
Gå till den översta länken för att hitta provet. Öppna 
också den nedre länken så du har dokumentationen 

tillgänglig. Om du får problem och inte hittar svaret i 
dokumentationen kan du räcka upp handen. Jag kan inte 
hjälpa er att svara på frågor, men om något går fel med 

tekniken kan jag lösa det för er.



Appendix G - Föreläsning - PSL  

!  XL

Innan vi börjar undersökningen vill jag att ni gör ett 
par saker. Logga in på era datorer och hämta projektet vid 

länken. Exportera det sen till din lokala hårddisk och 
öppna projektet i Unity. Minimera fönstret när du är klar

Om alla är klara sätter vi igång. Jag vill börja med att 
prata lite om varför ni är här.



!  XLI

Som ni nog redan vet har jag designat ett shaderspråk 
som jag vill att ni testar. Eftersom språket är helt nytt 
kommer vi börja med en föreläsning om dess syntax. 
Efter det kommer ni få tre uppgifter. När ni är färdiga 
kommer ni få svara på ett par frågor om er upplevelse 

med språket.

Jag tänker att vi börjar med en översikt. Här ser ni ett 
exempel på språkets syntax. 



!  XLII

Som med de flesta shaderspråk är syftet att beskriva 
operationer för olika steg i renderingspipelinen. Språket 

struktureras med whitespace för att markera scope. 
Utöver de olika stegen använder vi också språket för att 

skriva in information om hur Unity ska behandla 
shadern. 

Här kan ni se igen hur språket till största del saknar 
måsvingar. Ni kan också se att vissa rader används för att 

indikera saker som namn och tags.



!  XLIII

Nu tänker jag gå ner på grundnivån och gå igenom 
språkets olika koncept steg för steg. Vi börjar med 

variabeldeklarationer, som utgör språkets bas. Variabler 
deklareras med keywordet let följt av ett namn och en typ. 

Om man vill ändra en variabel får man göra det med 
operatorn =. Notera att språket inte stödjer 

genvägsoperatorerna som += som finns i många andra 
språk.

När du deklarerar en variabel måste den tilldelas ett 
uttryck. Uttryck skrivs som ni är vana vid från C-liknande 

språk och består av variabler, literals, operatorer och 
funktionsanrop. Ni har tillgång till nästan alla HSLS-

funktioner, vilket inkluderar funktioner som sinus och 
cosinus. Alla operatorer ni är vana vid finns också 

tillgängliga. En brist i språket är att operatorer kräver att 
båda operander har samma typ. Du kan alltså inte 
multiplicera en float2 med en float, bara en float2.



!  XLIV

Med uttryck och variabeldeklarationer på plats kan vi 
börja skriva riktig kod. Men vi vill antagligen dela in 

koden i funktioner.

Funktioner skrivs enligt ungefär samma syntax som 
variabler, med en parameterlista tillagd. Parametrar 

skrivs med en namn och en typ. Alla funktioner i språket 
måste ha minst en parameter och ett returvärde. 

Returvärden skrivs med keywordet return innan ett 
uttryck och måste vara det sista i funktionen.



!  XLV

Med funktioner ur vägen vill jag prata lite om de sista 
raderna här.

Detta är syntaxen för att konstruera structs. Man 
deklarerar en struct ungefär som ni är vana vid från andra 

shaderspråk, med medlemmar med namn och typ. 
Konstruktionen sker genom att en tom struct skapas och 

tilldelas värden till dess medlemmar. När en struct 
används som en output eller input för ett shadersteg 

måste varje medlem ha en semantic. Vi kommer prata 
mer om semantics strax.



!  XLVI

Shadersteg skapas genom att ange antingen staket-
vertex eller staket-fragment innan en funktions namn. 

Staket-pixel här i sliden är fel. Alla parametrar måste ha 
en semantic. Returvärdet måste också ha en semantic. 
Om någon av dessa är structs kan semanticen anges på 

den. En semantic kan ses som en markör för kompilatorn 
för vad en variabel ska innehålla. Det är inte ett del av 

testet, så ni behöver inte lägga någon större tanke på det.

Om vi vill skicka in ett värde till shadern kan vi 
använda en input. Inputs kommer i två former. Uniforms 
kan sättas från skript men inte inspektorn. Andra inputs 

skrivs med staket-Float, staket-Color eller någon av 
många andra varianter. Dessa visas i materialinspektorn 

och ges GUI motsvarande namnet, tillexempel en 
färgväljare för staket-Color. Inputs är globala och kan nås 

från alla shadersteg.



!  XLVII

Innan vi är färdiga måste vi ange ett par saker för 
Unitys skull. Alla shaders måste börja med ett namn 

enligt syntaxet ovan. Efter namnet kan man också ange 
tags som bestämmer när shadern ska renderas och LOD 
för att styra vilka grafikinställningar den kräver. Till sist 
kan en fallback anges som tar över funktioner som inte 

anges i själva shadern. Här saknas tillexempel ett shadow 
pass. Shadern kommer automatiskt använda det från 

Diffuse istället.

Till sist vill jag prata lite om hur ni ska tänka på fel i språket. Alla fel rapporteras med rad och 
teckennummer. Teckennumret kan dock vara lite opålitligt. Ta det försiktigt när ni döper variabler. 

Kompilatorn märker inte alltid omdeklarationer, och det kan ibland leda till oförväntade fel. Att 
repetera ett namn på en parameterdeklaration kraschar tillexempel Unity. Se också upp för fel som 

rapporteras med “Shader error”. De uppstår när kod kompileras fel och skickas till Unity. Säg till 
mig om ni ser detta. Till sist vill jag rekommendera att ni rensar konsolen varje gång ni ser shadern 

funka. Fel försvinner inte själva.



!  XLVIII

Om ni inte har några frågor är vi redo att sätta igång. 
Gå till den översta länken för att hitta provet. Öppna 
också den nedre länken så du har dokumentationen 

tillgänglig. Om du får problem och inte hittar svaret i 
dokumentationen kan du räcka upp handen. Jag kan inte 
hjälpa er att svara på frågor, men om något går fel med 

tekniken kan jag lösa det för er.
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