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Texturkomprimering: Utvärdering av DXT1 
 

Esra Siljemyr 
 
 
Sammanfattning 
Uppsatsen behandlar texturkomprimering med syftet att ta reda på hur väl 
texturkomprimering fungerar i fråga om de förvrängningar den orsakar. Uppsatsens 
inledande del syftar till att reda ut begrepp kring traditionell komprimering och 
texturkomprimering. Den visar också på vilka studier som finns på området. Detta följs 
av en utvärdering av DXT1 formatet som syftar till att ta reda på hur problematiska 
förlusterna är och hur stora skillnader som finns mellan upphovsmannens och andra 
personers bedömningar av skillnader. Utvärderingen visar att även om bilderna förändras 
uppfattas inte nödvändigtvis dessa förändringar som försämringar. Utvärderingen visar 
också att upphovsmannen i lägre grad är beredd att acceptera dessa förändringar än vad 
utomstående betraktare är. 
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1 Inledning  
För att skapa 3-dimensionell grafik behöver man dels geometri (polygoner) och dels 
texturer. Texturer är pixelbilder som projiceras på geometrin. Dessa används bl.a. för att 
fördela färg på ett objekt, vilket kan få en cylinder att se ut som en burk läsk. 
Namnkonventionen kring dessa är ett engelskt ord som beskriver bildens funktion följt av 
–map, t.ex. colormap, vilket är en bild som fördelar färg på ett objekt.  
 
Inom den samtida spelgrafiken använder man till stor del texturer för att imitera olika 
material eftersom upplösningen på geometrin skulle bli allt för hög och för att 
realtidsrenderingar (rendering betyder här processen då grafik ritas ut på skärmen) inte 
kan producera alla sorters skuggor.  
 

The main problem with the polygon mesh is that it is not much for detailed 
objects such as, say, a human head. (See, for example, figure 2.1 which is a 
rendered polygon mesh of a bust – this contains approximately 400 000 
polygons.) You can only increase the veracity of representation by 
increasing the polygonal resolution which then has high cost implications in 
rendering time.  
 
In objects like human heads where we want to make the representation 
imitate the geometry of the reality as much as possible, we can use a hybrid 
representation. In representing a particular human head we can use a 
combination of a polygon mesh model and photographic texture maps. 
(Watt, 1998, s.23-24) 

 
Ovan beskriver Watt den här problematiken och föreslår som lösning att man kan 
använda fotografier som texturer för att skapa intrycket av att ett objekt innehåller mer 
detaljer än vad den geometriska representationen gör. Kvaliteten på texturerna borde 
därför till stor del styra kvaliteten på spelgrafiken överlag. Ofta är det upplösningen på 
texturerna som gör att man inte kan uppnå tillfredsställande kvalitet, vilket leder till att 
små detaljer uppfattas som oskarpa. Anledningen till att man inte kan använda hög 
upplösning är för att det är minneskrävande. En lösning på detta kan vara att använda 
mindre, upprepade texturer och på så sätt kunna uppnå hög grad av detaljering. Problemet 
med dessa är att upprepningen kan bli synlig. I vissa fall är dock ett visst mått av 
repetition nödvändigt för att uttrycka en repetitiv egenskap som t.ex. hos en tegelvägg. 
Genom att använda upprepningar är man också ganska begränsad eftersom man då inte 
kan lägga in en detalj som bara ska förekomma på en plats. En annan metod är 
komprimera texturerna till ett format som stöds av grafikplattformen och det är den 
metoden jag ska behandla. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Vad är komprimering?  
         The idea of image compression, then, is to process images in such a 

way that the information required to transmit (or store) an image is 
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reduced either with no loss in quality (lossless compression) or with 
some (tolerable) reduction in image quality. (Watt, 1998, s. 704) 

 
Watt beskriver ovan komprimering som en process där man är intresserad av att reducera 
mängden information vilket kan göras med eller utan förluster. Vidare menar Watt att det 
handlar om en acceptabel förlust av kvalitet.  
 

The classic technique of run length encoding encodes ‘runs’ of identical 
pixels that areas where there is no variation in the image have fewer 
information units allocated to them. (Watt, 1998, s.704) 

 
Den ovan beskrivna Run Length Encoding är ett exempel på förlustfri komprimering. 
Hur mycket information man sparar beror här på vad bilden innehåller. Om man jämför 
en helt vit bild med ett fotografi som innehåller ett stort antal färger så tar den vita bilden 
mindre utrymme. Bland de komprimeringar som orsakar förluster är vektorkvantisering 
vanligt förekommande. Metoden bygger på approximerade värden som närmar sig ett 
antal bestämda värden och på så vis reducerar informationen. Nedan följer en beskrivning 
av vektorkvantisering. 
 

In Vector Quantization you   represent   not individual values   but 
(usually small) arrays of them. A typical  example  is a color  map: a 
color picture can  be  represented by  a  2D array  of  triplets  (RGB 
values). In most pictures  those triplets do  not cover the  whole RGB 
space but  tend to   concetrate  in certain   areas. For example, the 
picture of a forest will typically have a lot of green. One can select 
a relatively  small  subset (typically 256 elements) of representative 
colors, i.e RGB  triplets,  and then approximate  each  triplet by the 
representative of  that small set. In case of 256 one can use 1 byte 
instead of 3 for each pixel. 
(Zatsman, inget år angivet, [www])  

 

1.1.2 Varför vill man komprimera bilder? 
Det finns flera anledningar till varför det är intressant att komprimera bilder. En är att 
komprimerade bilder tar mindre utrymme på hårddisken, vilket leder till att det finns mer 
utrymme kvar för andra saker. Inom dataöverföring är komprimering också intressant då 
man t.ex. över Internet har en begränsad överföringshastighet, då den tid det tar att skicka 
en fil står i direkt proportion till storleken på filen man vill skicka. En mindre fil tar alltså 
mindre tid att skicka vilket är speciellt intressant i sammanhang då information strömmas 
(spelas upp i det ögonblick det tas emot) över nätet. I bildsammanhang brukar 
strömmande information handla om filmer. 
 
I föregående avsnitt nämnde jag två metoder för att komprimera bilder vilka reducerar 
storleken på filen. När det handlar om texturer så ställs man inför ett större problem än 
hårddiskutrymme, nämligen arbetsminne, vilket man har mycket mindre att tillgå. När 
man läser in texturer i exempelvis ett spel, använder en traditionellt komprimerad bild, 
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som JPEG eller PNG, lika mycket arbetsminne som en okomprimerad. Lösningen på 
detta är att komprimera bilden till ett format som förutom hårddiskutrymme, även sparar 
arbetsminne. Anledningen till varför detta är intressant är att man kan använda större 
texturer och på så vis kunna representera ytor mer detaljerat vilket är, som nämndes 
tidigare, en av förutsättningarna för att grafiken ska nå hög kvalitet. 

1.1.3 DDS-formatet 
DDS (Direct Draw Surface) är ett filformat som rymmer en mängd olika algoritmer för 
att spara bildinformation. Dessa kan spara olika sorters information som gråskalor, 
transparens och luminans (ljusvärden). Utöver dessa så finns också DXTC-formaten 
(DirectX Texture Compression) som används för att spara färginformation. Dessa går 
också under namnet S3TC (S3 Texture Compression). Den första implementeringen av 
S3TC utvecklades av företaget S3 Graphics och lanserades 1998 med deras grafikkort 
Savage 3D. Efter det blev S3TC, i och med DirectX 7, en del av DirectX. Vad som skiljer 
DDS från andra format är att då andra format bara sparar hårddiskutrymme så sparar man 
med DDS även arbetsminne, vilket betyder att de är mindre krävande för datorn. 
 
Inom S3TC ryms i huvudsak fem olika varianter av algoritmen, DXT1, DXT2, DXT3, 
DXT4 och DXT5. Dessa är baserade på principen att dela in bilden i block om 4*4 pixlar 
och spara informationen i 64 (gäller bara DXT1) eller 128 bitar. Detta ger att jämfört med 
en bild sparad med 24 bitar per pixel så använder DXT1 1/8 av informationen (1/6 om 
alfakanalen används) och övriga format 1/4. Samtliga format har stöd för alfainformation 
men det är bara med DXT1 man kan välja att inte använda denna.  
 
Komprimeringsmetoden är känd för att fungera olika bra beroende på vilka egenskaper 
texturen har. Dessa egenskaper kan utgöras av exempelvis olika mjuka övergångar och 
transparens. Eftersom DXT1 är det format som komprimerar hårdast har också det här 
formatet störst problem med vissa bilder. 

1.1.4 Beskrivning av problem hos DXT1 
 

 
 
Bild 1 visar en gradient (i bildsammanhang betyder detta en övergång mellan två 
färgvärden) och den här sortens bilder är problematiska vid komprimering. Bild 2 visar 
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samma bild komprimerad till DXT1 formatet. Komprimeringen förvränger bilden med 
horisontella linjer. Den här effekten brukar kallas för banding och uppstår vid mjuka 
övergångar i form av linjer. 
 
Enligt Linde så kan man använda brus för att bryta upp bandingeffekten. 
 

To achieve a different result, we will reduce the banding by applying a 
dither / noise filter on the image. This is something we can do very 
precisely, so we only put the filter where the gradient information is 
within the texture, and where we cannot paint in to keep the same 
uniform color. This method will add noise to the gradient, and prevent 
some of the banding appearing when using filtering inside the game. 
(Linde, 2005, [www])  

 
Det här beskrivs också i boken The Computer Image vilket dock är i ett 
shadingsammanhang (shading innefattar sättet 3dimensionell grafik ritas ut på skärmen) 
men principen är densamma. 
 

False contours appear as concentric rings which tends to interfere with 
and destroy the desired effect of smooth shading. The visual 
predominance of false contours can be diminished by adding noise – 
usually called jitter or dither (Figure 25.18(b)) which breaks them up. 
(Watt, 1998, s. 697-698) 

 
Linde och Watt föreslår här samma sak - att bandingeffekter som stör gradienter blir 
mindre synliga med brus. Bild 3 visar en gradient med svagt brus applicerat vilket bryter 
upp bandingeffekten. Det här kan dock inte ses som en fullständig lösning på problemet 
eftersom man byter ut problemet mot ett annat, nämligen brus. Om bilden däremot från 
början innehållit något som liknar brus så hade kanske problemet aldrig uppstått.  
 
För normalmappar (ändrar värden hos ytans normaler vilket skapar illusionen av 
höjdskillnader) där ytterst små skillnader i färgvärden påstår skillnader i yta blir 
artefakterna ännu tydligare. Artefakter avser här synliga förändringar som uppstår vid 
komprimering och det är den betydelsen ordet kommer ha genom hela uppsatsen. Bild 4 
och 5 visar renderingar av normalmappar där den senare är komprimerad till formatet 
DXT1. Anledningen till att jag visar renderade bilder är att normalmappar ser annorlunda 
ut när de renderas och det är i det tillståndet de är tänkta att synas. Normalmappen är 
genererad av ett filter i photoshop. I bild 5 ser vi att det uppstått artefakter runt 
övergångarna mellan fälten. De stora uniforma ytorna är däremot intakta.  
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Bild 6 visar hur normalmappen ser ut när ett brusfilter applicerats. Detta för att testa hur 
komprimeringen påverkar normalmappar som uppträder över hela ytor. I bild 7 så ser vi 
att artefakterna som uppstod i övergångarna hos bild 5 inte är lika tydliga men vi har 
istället förlorat en del detaljinformation i de stora fälten. Olika sorters bilder orsakar alltså 
olika sorters problem. 
 

 
 
Lösningen på de här problemen kan vara att använda ett format speciellt utvecklat för 
normalmappar. Dessa kan vara baserade på att man sparar färginformationen som två 
komponenter i A8L8 formatet (Alfa 8 bitar, Luminans 8 bitar) och sen utifrån dessa 
beräknar den tredje komponenten som beskriver Z axeln. Man kan också använda DXT5 
formatet och spara information i alfakanalen och på så vis kunna beskriva flera 
färgvärden. Men det är bara DXT1 som kommer ner i 1/8 av minnesanvändningen vilket 
gör den mer intressant att använda.  

1.2 Syfte  
De undersökningar som finns på området ser ofta ut som i exemplen ovan där man 
använder sig av icke föreställande eller svårbegripliga bilder. Där man egentligen bara 
kan konstatera att formatet medför förluster, vilket inte är en egentlig upptäckt eftersom 
ingen påstått att formatet skulle vara förlustfritt. I de undersökningar jag stött på så finns 
heller ingen riktig diskussion kring vad förlusterna innebär, d.v.s. hur problematiska de är. 
Problemet med att använda sig av icke föreställande bilder är att man inte kan motivera 
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varför de förluster som uppstår skulle innebära ett problem, man vet bara att idealfallet är 
att de skulle se ut som de okomprimerade versionerna och därför kan man inte avgöra 
vilka förluster som är godtagbara. 
 
Ett annat problem är testerna inte utförs i ett sammanhang där man kan förstå vilken värld 
det är tänkt att texturerna ska finnas i vilket också leder till att man inte vet vilka förluster 
som är godtagbara.  
 
Bild 8 och 9 kommer inte från komprimeringssammanhang men de beskriver ovan 
nämnda problematik på ett bra sätt. I testet bilderna förekom i så är det tänkt att den 
högra bilden är en förbättrad version av den vänstra, men eftersom vi inte vet vad de 
föreställer och i vilket sammanhang de befinner sig i så kan vi bara konstatera att de 
skiljer sig från varandra, inte vilken som är bättre. 
 
För att få fram mera användbara resultat så måste man alltså använda föreställande bilder 
som finns i ett trovärdigt sammanhang. Min undersökning kommer därför att utföras på 
föreställande objekt i ett sammanhang (en miljö) där de borde kunna finnas. Syftet med 
undersökningen är att ta reda på hur mycket olika texturer förändras vid DXT1 
komprimering och i vilken grad dessa förändringar resulterar i en försämring av bildens 
kvalitet.  
 

 

1.3 Frågeställning 
De frågor jag i uppsatsen ämnar besvara är: 
 

• Hur problematisk är DXT1 komprimering i fråga om de förluster den orsakar?   
• Hur stora skillnader finns det mellan upphovsmannens och utomstående personers 

bedömningar av förlusterna? 

1.4 Avgränsning 
Eftersom jag har ett intresse i att spara så mycket utrymme som möjligt kommer jag 
endast behandla DXT1 formatet. Utifrån vad jag sett av DXT5 formatet är skillnaden 
mellan det och DXT1 så liten att det inte är intressant att jämföra. Testet kommer bara att 
utföras på statiska objekt i en miljö och detta ger att resultaten inte bör appliceras på 
exempelvis karaktärer.  
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1.5 Metod 
För att få fram föreställande texturer att komprimera måste jag skapa dessa. Likaså måste 
sammanhanget de finns i skapas. Texturerna kommer att sparas i det okomprimerade 
formatet TGA med färgdjupet 24 bitar per pixel eller 32 bitar per pixel då transparens 
används. Texturerna kommer sedan att komprimeras till formatet DXT1.  
 
Jag kommer att fokusera på ett antal objekt och rendera ut bilder på dessa med 
komprimerade och okomprimerade texturer. Bilderna kommer att visa objekten på två 
olika avstånd. Dessa kommer sedan att jämföras för att bedöma hur problematiska 
förlusterna är. 
 
Det finns olika sätt att bedöma kvaliteter hos bilder ifråga om förluster. En metod som 
kallas RMS (Root Mean Square) går ut på att mäta antalet förvrängda pixlar och på så 
sätt i siffror få fram hur mycket en bild skiljer sig efter komprimering.  
 

This is a quantitative measure of the averaged squared error per pixel 
and it has the advantage that it can be used to compare the efficiency of 
various lossy compression schemes against each other. It has the 
distinct disadvantage, however, that it is not a subjective measurement. 
It could be argued that a quantitative measure of image degradation is 
virtually useless since the only thing that matters is how the degradation 
appears to a human viewer. (Watt, 1998, s. 712) 

 
Watt argumenterar här för att en subjektiv bedömning av människor fungerar bättre än 
RMS vilket jag också anser vara rimligt då en maskin inte kan bedöma visuell kvalitet.  
 
Som upphovsman bör man själv inte bedöma förlusterna eftersom man känner till 
materialet i större utsträckning än andra och därför är känsligare för skillnader. Vad jag 
då alltså måste göra för att få fram användbara resultat är att använda bilder ur ett 
föreställande sammanhang och testa dessa på andra människor. Anledningen till att testet 
utförs på fler än en person är för att jag vill se om det finns skillnader mellan olika 
personers uppfattning och hur stora de i så fall är.  

2 Beskrivning av texturerna 
Den här delen syftar till att ge en bakgrund till datorspelsgrafik samt att beskriva de 
texturer som ingår i utvärderingen och vilka problem som kan tänkas uppstå vid 
komprimering av dessa. 

2.1 Om grafisk kvalitet i spelsammanhang 
Texturkomprimering är egentligen bara intressant i spelsammanhang eftersom man i 
filmsammanhang inte är beroende av realtidsrenderingar och därför kan ha mer krävande 
scener. Därför kommer jag också att göra en miljö för ett tänkt spelsammanhang. Detta 
innebär begränsning i antal polygoner och texturupplösning. Bilderna kommer också tas 
ut med enklare renderingsinställningar för att efterlikna en spelmotor då dessa har 
begränsade möjligheter att producera t.ex. skuggor. På grund av vissa problem med 
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hårdvarurenderingar i Maya 6.0 kommer jag att rendera med mjukvara. 
Hårdvarurenderingar ger den mest trovärdiga representationen av hur grafiken kommer 
behandlas av en spelmotor, men eftersom vissa renderingsnoder (kopplingar som styr 
attribut hos material) som fungerar i spel bara stöds av mjukvara är jag utlämnad till att 
använda denna. 
 
Den grafiska kvaliteten som krävs av ett spel är till viss del beroende av 
spelsammanhanget. Om man jämför ett spel som Wipeout Pure (bild 10) med Gears of 
War (bild 11) så rör man sig i det förra väldigt snabbt genom banorna (svävarfarkoster) 
och i det senare rör man sig betydligt saktare (till fots). Gears of War är förvisso ett 
snabbt spel där det händer mycket på skärmen men det innehåller partier som är lugnare 
där man färdas en bit och hinner titta på omgivningen. I Wipeout Pure har man däremot 
en väldigt begränsad möjlighet att hinna uppfatta detaljer och det är också möjligt att 
detaljer skulle uppfattas som störande. Det är också av betydelse hur nära det är tänkt att 
man ska komma föremål då man på närmre avstånd lättare uppfattar artefakter. Utöver 
det här finns det såklart flera aspekter kring varför spelen ser olika ut. Man har bl.a. ett 
intresse av att påstå en värld genom det grafiska uttrycket där det ena uttrycket hör bättre 
hemma i en specifik värld. 
 

 
 
Det finns en mängd andra spelsammanhang där kraven på kvaliteten hos grafiken är av 
betydelse. Det kan röra sig om ett pusselmoment där man måste uppfatta och dra slutsats 
av en speciell detalj i omgivningen. Om den här detaljen t.ex. utgörs av text så krävs hög 
upplösning för att den ska vara läsbar. Utöver att spelsammanhang är av betydelse för 
grafiken så kan grafiken vara ett stort säljargument för spelet oberoende av 
spelsammanhanget. Det finns också ett stort intresse för den s.k. Trompe l'œil – effekten 
(från franskans ’som bedrar ögat’, av tromper ’bedra’ och œil ’öga’) som är ett 
framställningssätt inom måleri som strävar efter att göra det omöjligt för ögat att skilja på 
ett målat och ett verkligt föremål. Det här kan i spelsammanhang motsvaras av intresset 
för att efterlikna det fotografiska uttrycket. 
 
Den miljö jag gör kommer att tillhöra de sammanhang där hög grad av detaljering är av 
stor betydelse. Jag ska försöka närma mig ett foto/superrealistiskt uttryck. Jag kommer att 
använda mig av flera texturkanaler per objekt såsom colormap, specularmap (styr hur 
mycket ljus ett objekt reflekterar) och normalmap.  
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2.2 Beskrivning av objekt och texturer 
Miljön jag gör kommer att innehålla texturer som innehåller olika former av detaljering 
och transparens. I fråga om föreställande bilder så kommer dessa att utgöras av objekt 
som består av olika material, såsom betong, metall plast och växter. När man skapar 
växter använder man transparenta texturer för att påstå lövverk och dessa kommer i första 
hand användas för att avgöra hur transparens påverkas vid komprimering.  
 
Bild 12 och 13 är exempel på två olika ytor som skiljer sig åt på flera sätt.  Bild 12 
föreställer en betongvägg som på grund av det slitage den utsatts för innehåller en hög 
nivå av ojämnheter i form av sprickor och färgförändringar. Bild 13 föreställer 
vattenflaskor som inte utsatts för slitage och därför inte innehåller den sortens ojämnheter 
som återfinns hos bild 12. Flaskorna innehåller även tryckt text och regelbundna 
fördjupningar. Eftersom bilderna skiljer sig åt så borde de också vid komprimering ge 
upphov till olika problem som att det kan uppstå artefakter runt texten och att väggens 
normalmapp tappar skärpa.  
 

 
 
Jag kommer i första hand utgå ifrån fotografier när jag skapar texturerna. Detta är en 
vanligt förekommande metod när man vill återge någonting naturtroget. Poänger med att 
använda fotografier är att man inte behöver lägga tid på att återskapa detaljer för hand 
och att där det finns mera slumpmässig färgvariation, så har man även detta gratis i 
fotografier. Slumpmässig information är också svår att återge då det lätt syns att den är 
handgjord. Fotografier hämtas från öppna texturbibliotek som 
<http://www.mayang.com/textures/>, <http://www.imageafter.com/> 
<http://www.cgtextures.com/> och eget fotograferat material.  
 
I fråga om modellering hålls geometrin så lågupplöst som det är möjligt. Detta för att 
texturerna ska beskriva så mycket som möjligt om objektet. När det handlar om 
spelgrafik så använder man geometrin mest för att beskriva konturer. När det är fråga om 
ytor låter man texturer beskriva dessa. Anledningen till detta är att den geometri som 
skulle krävas för att beskriva ytor är alltför högupplöst för att kunna renderas i en 
spelmotor. 
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Ljussättningen är också av det enklare slaget och utgörs av en directional light (parallellt 
ljus) som riktas mot objektet snett uppifrån. Anledningen till detta är att ljuset imiterar 
solljus och texturerna visas då på ett tydligt sätt. Andra sorters ljussättningar kan skymma 
innehållet i bilden och då ställs också lägre krav på texturkvalitet. Om texturerna inte 
syns kan de alltså se ut hur som helst och eftersom uppsatsen behandlar texturkvalitet så 
måste dessa också synas. 
 
Nedan beskrivs de bilder som ingår i utvärdering och de återfinns i den elektroniska 
bilagan. Det beskrivs även vilka problem som kan tänkas uppstå vid komprimering. 

2.2.1 Husvagn: Fin slumpmässig detaljering 
Texturkanaler som används är colormap (2048*2048 pixlar) och normalmap (2048*2048 
pixlar). Bilden visar målad, korrugerad, metall som är matt och ganska smutsig. 
Normalmappen visar dels korrugeringen, låga fördjupningar där färg skavts bort och små 
ojämnheter. Färgen har hög kontrast kring områdena med färgbortfall. Husvagnen 
innehåller både skarpa och mjuka övergångar i färg.  
 
Problemområdena består mest av detaljer där färg fallit bort. Om dessa förvrängs borde 
bilden också tappa en del skärpa eftersom det mest är dessa partier som är skarpa. 

2.2.2 Husvägg: Grov slumpmässig detaljering 
Texturkanaler som används är colormap (1024*1024 pixlar) och normalmap (2048*2048 
pixlar). Bilden visar mycket sliten betong med svaga övergångar i färg. Normalmappen 
visar djupa och grunda sprickor och ojämnheter. Väggen innehåller även en s.k. 
detailmap vilket är en liten repeterad normalmapp som här används för att få fram 
grynigheten i betongen. Storleken på denna, ca 200 pixlar, motiverar inte komprimering.  
 
Normalmappen förändras över hela väggen och förvrängningar borde därför synas. 
Detailmappen kan möjligtvis hjälpa till att dölja detta. Colormappen torde vara relativt 
oproblematisk eftersom den innehåller vad som liknar brus. Problemen borde uppstå på 
liknande sätt som hos husvagnsväggen samt att sprickorna tappar en del djup detaljerna 
tappar en del djup som i bild 6. 

2.2.3 Växt: Transparens 
Texturkanaler som används är colormap (512*512 pixlar) och opacitymap (beskriver vad 
i texturen som är transparent). 
 
Eftersom växten till stor del består av halvtransparenta pixlar så borde DXT1 formatet 
göra att den ser kantig ut eftersom det bara finns 1 bits alfainformation. Detta borde leda 
till att växten ser mer artificiell ut.  

2.2.4 Läskedrycksmaskin: Exakt detaljering 
Texturkanaler som används är colormap (512*512 pixlar), normalmap (512*512 pixlar), 
och specularmap (512*512 pixlar). Bilden visar blank metall och plast. Skarpa 
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övergångar i färg, innehåller bl.a. text. Viss nivå av slitage. Normalmappen visar detaljer 
i metallen, bl.a. ett galler som består av skarpa, avrundade fördjupningar. 
 
Detaljerna i normalmappen borde förvrängas vid komprimering likaså färgen och då 
framförallt texten, bilden på sidan och de ljusa partierna där plasten avrundas. Eftersom 
detaljerna i normalmappen har ett bestämt utseende så borde förändringar av dessa 
medföra att detaljerna i lägre grad ser ut som vad de är tänkta att föreställa. Samma sak 
gäller för colormappen i form av att texten kan blöda ut och då se mindre exakt ut. 

2.2.5 Kassettbandspelare: Exakt detaljering 
Texturkanaler som används är colormap (512*512 pixlar), normalmap (512*512 pixlar), 
och specularmap (512*512 pixlar). Bilden visar delvis matt plast och metall. Låg nivå av 
slitage. Skarpa och mjuka övergångar i färg. Innehåller bl.a. text och gradients. 
Normalmappen visar, raka skarpa fördjupningar. Kassettbandspelaren skiljer sig från 
läskedrycksmaskinen på så sätt att detaljerna är mycket mindre. 
 
Normalmappen vid högtalargallret borde kunna förvrängas. De små detaljerna i 
colormappen som text och små symboler vid knapparna borde också förvrängas ganska 
hårt. Kassetten innehåller också en liten gradient som borde förvrängas. Problemen borde 
uppstå på ett liknande sätt som hos läskedrycksmaskinen. T.ex. skulle de små symbolerna 
kunna förändras till oigenkännlighet eftersom de är små. 

3 Utvärdering av DXT1 
Utvärderingen består av två delar. Den första delen består av mina egna bedömningar av 
hur jag upplever komprimeringen. Den andra delen består av testdeltagarnas 
bedömningar. Den här informationen kommer sedan behandlas i analysdelen. 

3.1 Min bedömning av komprimeringen 

3.1.1 Husvagn: Fin slumpmässig detaljering 
Skillnader syns på bägge avstånden men på det längre avståndet är det knappt märkbart. 
Skillnaderna syns bara i normalmappen och består av att de små ojämnheterna som finns 
över hela ytan försvinner och att partierna där färg skavts bort tappar en del djup. Detta 
leder till att detaljerna ser suddiga ut. Jag tycker inte att detta är speciellt problematiskt 
och anser därför att komprimeringen är användbar. 

3.1.2 Husvägg: Grov slumpmässig detaljering 
Stora skillnader syns på bägge avstånden. Skillnaderna uppstår i normalmappen och 
resulterar i att väggen tappar detaljer och djup i sprickorna. De allra djupaste sprickorna 
förändras dock inte nämnvärt. Detailmappen hjälper till att bevara mycket av materialets 
karaktär och jag anser att trots stora förändringar och vissa försämringar så är 
komprimeringen i det här fallet användbar.  
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3.1.3 Växt: Transparens 
Stora skillnader syns på bägge avstånden som består av att växten blivit mörkare efter 
komprimering. På det närmre avståndet syns också effekten av att det bara är 1 bits 
information i alfakanalen vilket leder till att man uppfattar enskilda pixlar i kanterna. Att 
man uppfattar enskilda pixlar är inget jag anser vara ett större problem. Däremot anser 
jag att färgförändringen i det här fallet gör att komprimeringen inte är användbar. 

3.1.4 Läskedrycksmaskin: Exakt detaljering 
Stora skillnader i normalmappen syns på bägge avstånden och på det närmre syns även 
små skillnader i specularmappen. Skillnaderna i normalmappen består av att de vertikala 
linjerna hos gallret försvinner samt att det uppstår artefakter runt upphöjningen på sidan 
som liknar de som uppstod i bild 5. För specularmappen gäller att några pixlar klumpat 
ihop sig så att ljusdagern där blir mer intensiv. I det här fallet anser jag de förändringar 
som uppstod hos normalmappen förändrade bildens karaktär så pass mycket att 
komprimeringen inte är användbar. De förändringar som uppstod i specularmappen anser 
jag vara försumbara. 

3.1.5 Kassettbandspelare: Exakt detaljering 
På det närmre avståndet syns vissa skillnader. För normalmappen består detta av att 
avrundningen på sidan av högtalargallret försvinner. I colormappen uppstod förändringar 
i form av att de vita linjerna runt mikrofonen flyttade lite på sig samt att det uppstod en 
del block på gradienten på kassetten. Alla skillnader var väldigt små och jag anser därför 
att komprimeringen i det här fallet är användbar. 

3.2 Andras bedömning av komprimeringen 

3.2.1 Om testet och testgruppen 
Utvärderingen är baserad på ett antal frågor som ställdes till några grafikstudenter. Att jag 
valde grafikstudenter beror på att de har stor erfarenhet av bildarbete och att de kan ge 
återkoppling i form av grafiktermer vilket underlättar analysarbetet. Det var bara tre 
personer som deltog i undersökningen och svaren kan därför inte användas för en 
statistisk modell. Däremot kan svaren användas som underlag för en diskussion. Alla tre 
testdeltagare var av manligt kön och i 20-årsåldern. Testet är baserat på en enkät med ett 
antal frågor som berör bilderna i den elektroniska bilagan. Varje objekt visas på två olika 
avstånd och deras texturer visas både med och utan DXT1 komprimering. Det är alltså 
fyra bilder per objekt. Alla frågor skulle besvaras för varje avstånd som objektet visades 
på vilket gav två svar per objekt och deltagare. Deltagarna fick använda valfri applikation 
för att granska bilderna. Dock ombads de att inte zooma i bilderna eftersom alla deltagare 
skulle ha samma förutsättningar. Det fanns ingen tidsbegränsning då testet utfördes utan 
deltagarna kunde gå igenom materialet i sitt eget tempo. Tiden för att utföra testet 
hamnade på omkring en halvtimme per deltagare. Frågorna som ingick i enkäten listas 
nedan.  
 

• Ser man skillnad på komprimerad/okomprimerad? 
• Vad är annorlunda? 
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• Ändrar det avbildade materialet egenskap? (Om det ser ut eller känns som ett 
annat material eller ett annat tillstånd (ex. slitage) av materialet) 

• Anser du att skillnaden innebär en försämring? 
• I vilken grad anser du att skillnaden innebär en försämring? (Om den är 

användbar eller inte eller hur mycket fulare det blir) 
 

3.2.2 Husvagn: Fin slumpmässig detaljering 
På det närmre avståndet såg alla deltagare skillnader som bestod av att normalmappen 
hade tappat lite djup och detaljer. Detta ledde till att husvagnen såg mindre sliten ut med 
komprimerad textur. I fråga om försämring så upplevdes detta i liten eller ingen grad. En 
person föredrog den komprimerade. 

3.2.3 Husvägg: Grov slumpmässig detaljering 
Skillnader uppfattades på båda avstånden. Skillnaderna utgjordes av att normalmappen 
tappat lite djup och skärpa. En person (1/3) ansåg att detta ledde till att väggen inte 
upplevdes som lika sliten efter komprimering. Ingen ansåg att skillnaden resulterade i en 
försämring och komprimeringen ansågs också som fullt användbar. 

3.2.4 Växt: Transparens 
Stora skillnader uppfattades av samtliga på båda avstånden och dessa bestod av att färgen 
blivit mörkare efter komprimering samt att på det närmre avståndet hade kanten blivit 
mer taggig. Detta ledde till att växterna uppfattades som brännskadade, mer förtorkade 
eller att det var en annan växtsort. Två personer (2/3) uppfattade skillnaden som en 
försämring. Komprimeringen uppfattades dock av alla som användbar. 

3.2.5 Läskedrycksmaskin: Exakt detaljering 
Skillnader uppfattades på båda avstånden men av en person (1/3) bara på det närmre 
avståndet. Skillnaderna bestod av att normalmappen på gallret hade förändrats vilket 
ledde till att det såg mer slitet ut. Detta upplevdes av en person (1/3) på båda avstånden, 
av en annan (1/3) bara på det närmre och en tredje (1/3) upplevde inte alls att materialets 
egenskap förändrats. I fråga om försämring så upplevdes detta bara av en person (1/3) i 
form av att maskinen såg mera sliten ut än omgivningen. En person (1/3) ansåg att 
komprimeringen i det här fallet inte var användbar. 

3.2.6 Kassettbandspelare: Exakt detaljering 
En person (1/3) såg en mycket liten förändring på det närmre avståndet. Förändringen 
utgjordes av att en ljus kant försvann efter komprimeringen. Detta upplevdes som en 
ytterst liten försämring.  

4 Analys av resultat 
Den här delen sammanfattar resultaten från utvärderingen och diskuterar vad resultaten 
betyder samt vad som kan vara orsakerna till dessa. Resultaten redovisas också i bildform 
i det bifogade bildspelet esra_siljemyr_verk. 
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4.1 Husvagn och husvägg: Slumpmässig detaljering (fin och 
grov) 
De här texturerna visade fullt synliga förändringar som i viss mån förändrade materialets 
karaktär. Detta upplevdes av testdeltagarna dock i så liten grad att det egentligen inte var 
en fråga om försämring. För den fina detaljeringen (husvagnen) uppfattades bara 
förändringen på det närmre avståndet. Gemensamt för dessa texturer är att detaljerna 
uppträder slumpmässigt och föreställer saker som kan se ut lite hur som helst som 
sprickor och bucklor. Om någonting kan se ut hur som helst borde man heller inte 
uppfatta förändringen som ett större problem. 
 
Mina egna åsikter stämde bra överrens med testdeltagarnas då vi upplevde att samma 
saker hade förändrats. Skillnaden mellan våra åsikter består av att jag upplevde att 
husväggen försämrats. Däremot ansåg både jag själv och testdeltagarna att 
komprimeringen var fullt användbar. 

4.2 Växt: Transparens 
Att växten uppvisade stora förändringar i färgen beror på att den kantutjämnas mot en 
svart bakgrund eftersom man inte kan spara alfakanalen som en egen kanal i DXT1 
formatet. Förtydligande kring detta är att man i exempelvis TGA formatet kan spara 
bilden med en bakgrundsfärg man själv väljer vilket får transparensen att jämnas ut mot 
en mer lämplig färg. Detaljer av dessa texturer visas i bild 14 och 15 Att det bara fanns en 
bit information i alfakanalen upplevdes inte som något större problem. 
 
Skillnaden mellan mina egna åsikter och testdeltagarnas består av att jag upplevde att 
komprimeringen i det här fallet inte var användbar. Två av de tre deltagarna upplevde 
dock att det faktiskt var fråga om en försämring. 
 

 

4.3 Läskedrycksmaskin och kassettbandspelare: Exakt 
detaljering 
Vad som gjorde att läskedrycksmaskinen förändrades mer än kassettbandspelaren var att 
normalmappen innehöll fler avrundningar vilka består av svaga färgskiftningar. Detaljer 
av dessa texturer visas i bild 16 och 17. Detta är alltså något som DXT1 komprimeringen 
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har problem med. Den förändring en person såg hos kassettbandspelaren berodde också 
på samma sak. Att förändringen hos kassettbandspelaren upplevdes som mindre 
problematisk beror i första hand på att den inte var lika synlig.  
 
För läskedrycksmaskinen gäller att mina egna åsikter stämde överrens med en av de tre 
testdeltagarna då vi båda ansåg att komprimeringen i det här fallet inte var användbar. 
Både jag och testdeltagarna ansåg att kassettbandspelarens texturer var fullt användbara 
efter komprimering eftersom de förändringar som uppstod syntes i så pass låg grad. 
 
 

 
 

4.4 Sammanfattning av analys 
Gemensamt för alla texturer, bortsett från växten och kassettbandspelaren, var att 
förändringarna bara syntes i normalmappen. Den komprimerade colormappen gav hos 
testdeltagarna inga som helst utslag vilket i vissa fall stred mot mina förväntningar. Här 
var det framförallt kassettbandspelaren som inte motsvarade mina förväntningar då jag 
trodde att alla de små detaljerna, som text och symboler, skulle försvinna. DXT1 formatet 
visade sig väl kunna bevara dessa detaljer eftersom kontrasten till omgivningen var 
tillräckligt hög. Hade kontrasten varit lägre så hade detaljerna också haft lägre grad av 
synlighet och då möjligtvis inte alls synts. Detaljer av dessa texturer visas i bild 18 och 
19. Att ingen lade märke till de förändringar som uppstod i colormappen på 
kassettbandspelaren kan bero på att de utgjorde en ganska liten och obetydlig del av 
helheten. Förändringar i specularmappen uppstod bara hos läskedrycksmaskinen men det 
var inget som uppmärksammades av testdeltagarna. Dessa förändringar var så små att jag 
bedömer att de inte resulterar i ett problem.  
 

 15



Esra Siljemyr  Examensarbete i medier, vt 2007 

 
 

Utvärderingen visar att det finns en viss riktning i hur olika personer uppfattar 
förändringar. Att testdeltagarna upplevde att bilden förändrades skedde på ungefär 
samma sätt. Däremot så fanns det vissa skillnader i hur man upplevde i vilken grad 
förändringen resulterade i en försämring och huruvida materialets egenskaper 
förändrades. Trots att deltagarna upplevde att komprimeringen i vissa fall resulterade i 
försämringar ansåg de i de flesta fall att komprimeringen var användbar. Detta på grund 
av att försämringen var så pass liten. I det fall komprimeringen inte ansågs som 
användbar så berodde detta på att materialet ändrat karaktär så till den grad att det inte 
längre upplevdes höra hemma i sammanhanget.  
 
Utvärderingen visar också att man som upphovsman är känsligare för skillnader som 
uppstår och i lägre grad är beredd att acceptera dessa än vad den utomstående betraktaren 
är. 
 
En intressant upptäckt är att de mer slitna materialen ter sig mindre slitna efter 
komprimeringen och motsatt gäller för de mindre slitna materialen. 

5 Slutsats och avslutande diskussion 
Enligt utvärderingen ger DXT1 komprimeringen i låg grad upphov till försämring av 
bildens kvalitet. Även om testdeltagarna såg tydliga förändringar så var det bara i vissa 
fall de upplevde dem som försämringar. Försämringarna upplevdes också oftast i så liten 
grad att komprimeringen ansågs vara användbar.  
 
De förändringar som uppstår vid DXT1 komprimering är störst vid svaga färgskiftningar. 
För colormappar gäller att förändringen blir mera synlig över större ytor som t.ex. 
bandingeffekten som uppstår hos gradienter. I de fall det är fråga om små detaljer tappar 
man bara information där färgskiftningen är så svag att den inte syns vilket inte leder till 
en märkbar förlust. Exempel på detta är de små detaljerna på kassettbandspelaren som var 
intakta efter komprimering. För normalmappar kan dock dessa små skillnader vara av 
stor betydelse vilket märktes på gallret på läskedrycksmaskinen. Läskedrycksmaskinen 
tillhör de bilder som använder en mer exakt detaljering. Skillnaden mellan den och 
kassettbandspelaren är att kassettbandspelarens normalmapp inte innehåller mjuka 
övergångar i samma utsträckning. De texturer som uppträdde mera slumpmässigt 
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innehöll också en del mjuka övergångar men förvrängningar av dessa uppfattades inte 
som lika problematiskt. Anledningen till detta kan vara att saker som uppträder mera 
slumpmässigt kan förändras mer utan att försämras eftersom de redan från början kan se 
ut hur som helst.  Slutsatsen vi kan dra av detta är att en bild kan förändras så långt att 
den inte stör en bestämd uppfattning om hur något ser ut. I fråga om mer praktiska 
exempel så är det exakt detaljerade normalmappar som innehåller avrundningar som är 
mest problematiska. Här uppstår stora förändringar vid komprimering och det finns då en 
risk att bilden kommer att störa betraktarens uppfattning om hur något ser ut. 
 
Skillnaden mellan mina egna åsikter och testdeltagarnas består av att jag uppfattade 
förändringarna som mer problematiska. Som exempel för detta kan nämnas att jag ansåg 
att växtens textur inte var användbar efter komprimering vilket samtliga testdeltagare 
däremot gjorde. De förändringar vi såg berörde samma saker så det handlar alltså inte om 
att man som upphovsman bättre ser skillnader. Det här kan också hänvisas till idén om att 
problem uppstår då man stör en bestämd uppfattning om hur något ser ut. I det här fallet 
handlar det om att jag som upphovsman har en tanke bakom hur något ska se ut och 
därför uppfattar förändringar som problematiska.  
 
Det finns några mer eller mindre bra lösningar på problemen som uppstår. En kan vara att 
undvika problematisk information i texturen så att problemen aldrig kan uppstå. En annan 
kan vara att spara texturen i ett format som lämpar sig bättre och då är det framförallt 
normalmappar och bilder som innehåller transparens jag tänker på. Konsekvenserna av 
dessa metoder är att man antingen begränsar uttrycket genom att undvika information 
eller att bilden tar mera utrymme när den sparas i ett annat format. Jag tror också att det 
är viktigt att man som grafiker kan tillåta ett visst svinn av texturinformation då detta 
kanske aldrig uppmärksammas av utomstående betraktare. Det är svårt att säga var man 
ska kunna dra en sådan gräns och att behöva utvärdera allt material med utomstående 
personer skulle vara för tidskrävande för att fungera i produktionssammanhang.  
 
Den utvärderingsmodell jag valde att använda gav resultat som gick att använda för en 
diskussion kring hur problematiska komprimeringsförluster är. Det begränsade antalet 
deltagare i testet gjorde att resultaten inte kunde användas i en statistisk mening. Däremot 
kunde resultaten användas som underlag för en diskussion vilket har andra kvaliteter än 
statistik. Att jag använde mig av grafikstudenter i undersökningen visade sig fungera väl i 
fråga om de svar jag fick då deltagarna kunde ge svar i form av grafiktermer vilket gav 
mer precision i svaren. Det rådde alltså inga tvetydigheter kring vad svaren betydde.  
 
Den undersökning jag gjort är baserad på ett antal (5) specifika fall av texturer och alla 
dessa är statiska objekt i en miljö. Eftersom det finns ett stort antal saker av annan natur 
som inte behandlas i undersökningen så kan jag genom det här inte göra ett generellt 
uttalande som håller i alla sammanhang. Ett fortsatt arbete skulle kunna närma sig att 
beröra det som saknas i den här undersökningen. De här sakerna skulle kunna beröra 
exempelvis karaktärer. Genom att göra detta skulle man kunna få fram ett större spann av 
konkreta exempel på när problem uppstår.  
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