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Sammanfattning 
Detta är en rapport på mitt arbete om fotografier i syfte om att använda dem för att 
skapa texturer till The Elder Scrolls IV: Oblivion i dess grafiska stil. Detta kommer 
visas praktiskt i en mod till The Elder Scrolls IV: Oblivion som utvecklas av mig, Erik 
Feiril och Rikard Ryberg. 
Jag kommer visa för och nackdelar med olika arbetsprocesser för att skapa color, 
specular och normalmaps till The Elder Scrolls IV: Oblivions motor. Olika 
programvaror och tillvägagångssätt kommer att ge olika resultat och jag menar påvisa 
vilka av dessa som kommer närmast The Elder Scrolls IV: Oblivions grafiska stil, en 
stil som jag också kommer att definiera. 
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1. Inledning 
The Elder Scrolls IV: Oblivion är ett av de spel som idag håller hög realistisk standard i 
sin grafik och denna uppsats ger mig möjlighet att arbeta med ett spel som intresserar mig 
och mina arbetskamrater. I stort sett så valde vi spelet innan vi valde vad vi egentligen 
skulle forska om. 
Anledningen till att vi valde just The Elder Scrolls IV: Oblivion var att både jag och 
Ryberg såg detta som den grafiska stil som vi ville jobba med, likaså tyckte vi båda att 
det var ett riktigt bra spel. Feiril anslöt sig lite senare till vårat projekt men var inte bekant 
med spelet sen innan, dock passade det honom att göra koncept till det. The Elder Scrolls 
IV: Oblivion är likaså ett av de fåtal spel där utvecklarna gett användarna möjlighet att 
bygga egna banor och importera in egna objekt i spelet. Även om de verktyg som finns 
tillgängliga för allmänheten inte är de officiella. 
 
Det finns en anledning till varför jag har valt just denna del att undersöka av alla som 
varit möjliga genom att göra en mod till The Elder Scrolls IV: Oblivion, och det är just 
min fascination att eftersträva realism i mitt arbete som gjort att jag valt att arbeta med 
fotografier. 
Med mod så menar jag en modifikation av ett spel inom grafiskt material, spelregler och 
funktioner. I denna uppsats så kommer endast modifikationer av material ske i form av 
tillägg av grafiskt material. Så när jag säger ”mod” eller ”modden” så kommer jag att 
syfta på vår modifiering av The Elder Scrolls IV: Oblivion. 
Jag är ingen skicklig målare och på grund av detta så använder jag mig av fotografier för 
att skapa texturer1 i min karriär som spelgrafiker. Detta är ett fokus för att undersöka en 
framgångsrik arbetsprocess för mig och för de som läser detta att skapa texturer i 
förhoppningsvis samma klass som skaparna till The Elder Scrolls IV: Oblivion. Det finns 
självklart ett stort antal fler metoder än de som jag ska undersöka, men dessa som jag 
undersöker är lättillgängliga och lättanvändbara för de flesta som har grundläggande 
kunskap om de program som metoderna riktar sig till. Likaså visar jag en process där jag 
arbetat efter en annan persons och företags stil och har förhoppningsvis kommit 
tillräckligt nära deras grafiska stil för att andra ska kunna läsa detta och hålla med mig. 
Exempel kommer att visas med fotografier tagna av mig vilka har som syfte att visa ett 
specifikt problem eller lösning, alternativt exempel tagna ur modden som jag, Feiril och 
Ryberg skapat som verk till våra uppsatser. 
 
Så vad ska jag sträva efter med mina texturer? The Elder Scrolls IV: Oblivion strävar 
efter realism (mer om detta i avsnitt 1.1) så jag kommer att efterlikna verkligheten med 
själv tagna fotografier för att påvisa bästa arbetsprocess från fotografi till textur. Jag 
kommer att påvisa att spel har tre olika slags grafikstilar, och jag ska förklara vad dessa 
är. 
 
 
 
 

                                                 
1 Textur är en bild som appliceras beroende på shader på en geometrisk yta. Vanligast är att det är en bild 
som ger färg till en yta. 
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1.1 Datorspels olika grafiska stilar. 
Finns det olika stilar för grafik inom dataspel och vilket tillhör The Elder Scrolls IV: 
Oblivion? 
Jag menar att det finns olika grafiska stilar och ska försöka förklara hur jag tänkt när jag 
påstår detta. I spel där skaparna syftat till att skapa något som inte ska kunna skiljas från 
verkligheten eller där de vill visa sin egen verklighet som inte följer våra fysiska lagar 
såsom gravitation, så menar jag att detta faller under olika kategorier inom grafisk stil. 
Även om den grafik som ska visa något trovärdigt inte lyckas så anser jag att en kreativ 
strävan finns, men de kanske misslyckades med implementeringen. Det särskiljer dem 
fortfarande från till exempel tecknat även om båda kan skiljas från verkligheten. 
 
Jag har hittat en artikel där Guenter Pomaska beskriver tre grafiska stilar inom arkitektur. 
Även om detta handlar om spel så har han en del poänger i sin artikel Between photo-
realism and non-photo realistic rendering – modeling urban areas for real time VR 
(2004)2.  
 

Very high quality computer images are used in a wide range of applications today. 
Despite this success photo realistic rendering has some disadvantages. The image           
itself displays a high degree of information that does not allow focusing on 
particular objects. Outlining and communicating visual ideas is limited. 
(Pomaska, 2004) 

 
Med detta uttalande så tolkar jag att Pomaska menar att en av de stora skillnaderna 
mellan fotorealism och icke fotorealism är förmågan att grafiskt förstärka attribut som 
skaparen vill framföra med till exempel en karaktär (exempel på tecknad stil i figur 1.1). 

 
Fig 1.1. exempel på de tecknade karaktärer Elmer Fudd (Warner Bros, 1940), och 
Tweety (Warner Bros, 1942) 

                                                 
2 http://www.divide-by-zero.com/publikationen/gp_npr_2004.pdf 
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Detta i motsats till vad som går att framhäva med en riktig fågel av samma art (se figur 
1.2). 

 
Fig 1.2. Fotografi på en kanariefågel taget av LA Productions (1999). 
 
Så möjligheten att lättare framhäva attribut kan ses som en av kriterierna för icke-
realistisk grafisk stil. 
En annan grafisk stil Pomaska tar upp är arkitekturell rendering vilken jag anser vara för 
specifik och riktad till just arkitektur för att vara användbar i frågan om spel. I Pomaskas 
definition av den så använder den sig av fasta vinklar och metoder som restrikterar 
kamerans rörelse. 
 
Med Pomaskas åsikter i åtanke så skulle jag vilja beskriva de tre grafiska stilar som jag 
anser passar spel bättre. Dock eftersom denna uppsats är riktat till att skapa grafiskt 
material och inte en bildsammansättning eller bara ett slutresultatet så kommer jag att 
närma mig problemet med fokus på skapandet av texturer. 
 
Kortfattat så skulle jag presentera mina tre grafiska stilar som följande: 
Tecknat 
Handmålat 
Realism 
 
Tecknad stil försöker inte efterlikna realism eller ens närvarandet av en tredje dimension 
inom objekten. Detta ger stilen möjlighet att gå ifrån vilka naturlagar som helst. Det finns 
ingen som skulle missta det för realism ändå, och möjligheten att visa känslor och 
ageranden kan ta vilka proportioner som helst. Om skaparen vill att sin karaktär ska ha 5 
huvuden och kunna slå sönder världen med endast en tesked så funkar det, det fanns inte 
så mycket anknytning till verkligheten ändå. Skapandet av sådan grafik saknar även 
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oftast en riktig djupkänsla. Se figur 1.1 på jägaren Elmer Fudd som endast består av 
enfärgade fält. Finns även inga skuggor eller indikationer på hur ljuset träffar honom. 
Ytterligare information om den tecknade stilen och hur celshading3 kan användas för att 
uppnå den finns i Philippe Decaudins artikel Cartoon-looking rendering of 3D-scenes 
(1996)4. Decaudin tar upp hur just celshading fungerar tekniskt i en rendering. Det är 
nyttig information för att förstå skillnaden på hur tecknad stil går att skapa med hjälp av 
3d och likaså vilka nyckelelement som behövs för att skapa tecknad grafik. 
 
Den handmålade stilen existerar mest i spel och jag bygger den på skapelsesättet och en 
strävan som hamnar någonstans mellan tecknat och realism. Den försöker inte efterlikna 
verkligheten men är inte heller så långt ifrån verkligheten som tecknat. Den tredje 
dimensionen saknas inte här och inte heller viljan att bryta verklighetens lagar på samma 
extrema sätt. Grafiskt material som skapas i denna stil är handmålad precis som i den 
tecknade stilen men försöker att absorbera attribut från verkligheten utan att ha som syfte 
att perfekt avbilda den. Detta är en ganska ospecifik stil till definition, men det syns 
ganska väl när den visas. Exempel här är ifrån onlinespelet World of Warcraft som jag 
anser omsätter denna grafiska stil (se figur 1.3). 

                                                 
3 Celshading är en shader för att rendera objekt så de framstår som handritade. 
4 http://www-evasion.inrialpes.fr/people/Philippe.Decaudin/Publis/RR-2919-en.pdf 
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Fig 1.3.Bilddump tagen från Spelet World of Warcraft. 
 
Den sista stilen av de tre är realism. Den är kan man säga allt som de andra inte är, och 
med det menar jag att under skapandeprocessen till de andra stilarna så har vi riktlinjer 
som hjälper oss att särskilja det grafiska materialet från realism. Så nu kan man tro att 
detta är den lättaste grafiska stilen att skapa grafiskt material till, men istället så möts man 
nu av restriktioner i hårdvaran. Det går självklart att skapa texturer av extrema storlekar 
som visar detaljer på mikroskopisk nivå, men ingen hemdator klarar idag av att rendera 
sådan grafik i realtid. Likaså borde inte realistisk grafik behöva shaders5 såsom 
normalmaps6 då geometrin borde vara detaljerad nog att inte behöva detta. 
I skapandet av realistisk grafik så kan man till större fördel än i de två andra stilarna 
använda sig av fotografier för att skapa sitt material. Varför försöka återskapa ett objekt 
från verkligheten för hand när vi kan använda fotografier av objektet för att hjälpa oss? 
Som exempel på detta så har jag bifogat en textur från The Elder Scrolls IV: Oblivion i 
bilaga 1. 

                                                 
5 Mjukvaru instruktioner som grafikkortet använder för att skapa renderingseffekter. 
6 Se förklaring på sida 10. 
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Vilka riktlinjer definierar då den realistiska stilen? För det första så har verkligheten 
ingen gräns på detaljrikedom när det kommer till betraktarens avstånd, så det grafiska 
materialet måste kunna ha stor detaljrikedom oavsett på vilket avstånd som spelaren 
betraktar det ifrån. För det andra så måste grafiken vara trovärdig för den värld som den 
vill visa. Det är helt okej att saker i spelets verklighet inte finns på riktigt så länge 
grafiken kan övertyga spelaren att det passar in i en miljö som är skapad med 
verkligheten som utgångspunkt. Färgerna på texturerna skall även överrensstämma med 
det material som den försöker porträttera, exempelvis så borde gräs inte vara rosa om inte 
en övertygande anledning finns. 
Som nämndes tidigare så klarar dagens hårdvara inte av att rendera för detaljerad grafik i 
realtid så det är nödvändigt att förenkla verkligheten så mycket som krävs för den 
prestanda som skaparen anser att grafiken skall vara riktad till. Det viktigaste är dock att 
grafiken försöker följa ovan nämnda riktlinjer så bra som möjligt. 
 
Jag menar dock inte att dessa tre stilar är de enda som finns inom dataspel utan dessa är 
endast de stilar som jag anser finns i skapandet av grafiskt material. Jag kommer att utgå 
ifrån dessa eftersom jag bara behandlar skapandet av grafiskt material. 
 
För att eftersträva realism så har vi tre olika shaders till vårat förfogande. Anledningen 
till att det inte finns möjlighet att använda fler än dessa tre shaders är på grund av att The 
Elder Scrolls IV: Oblivions motor Gamebryo endast stödjer dessa tre. Jag har inte tillgång 
till dess kod så jag kan själv inte påverka grafikmotorn och vilka shaders som finns att 
tillgå. 
Color: colormaps är en bild som efter koordinater i meshen fästs på ytan och visar färg. 
Specular: Specularmaps beskriver för motorn hur blank en yta är på olika ställen. 
Specular beskrivs mer utförligt i Perception of three-dimensional Shape from specular 
highlights, deformations of shading, and other types of visual information (2004)7 där det 
beskrivs vad specular är på en teknisk nivå och likaså hur viktig specular är för att utröna 
formen av ett objekt. 
�ormal: Normalmaps beskriver ytstrukturen på en yta genom att ge grafikmotorn 
information om hur ytan skall ta emot ljus. Det är svårt att se skillnad på en skrovlig yta 
som är modellerad på det viset och en yta som använt normalmaps. Den förändrar dock 
inte konturer, så det är fortfarande en slät yta geometriskt sett. Program som skapar 
normalmaps utifrån en bild använder sig av bildens luminans8 för att utgöra ytans 
struktur. Vidare läsning om normalmaps står att finna i artikeln Bumpmapping in tangent 
space (2006)9 där exempel och förklaring av denna shaders funktioner ges tillsammans 
med matematiska förklaringar av hur shadern är konstruerad. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
7 http://www.ingentaconnect.com/content/bpl/psci/2004/00000015/00000008/art00011 
8 Emission eller reflektion av ljus från en yta. Eller mer simpelt uttryckt, hur ljus en yta är. 
9 http://www.daimi.au.dk/~u040437/rapport.pdf 
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1.2 Vad är snygg grafik? 
Snygg grafik är svår att definiera i tecknad och handmålad grafik. Dock i realistisk grafik 
så anser jag att dess definition är att desto trovärdigare det är desto ”snyggare” är 
grafiken. 
I de två andra stilarna så finns det ingen specifik allomfattande strävan inom skapandet av 
grafiken och den kan eftersträva olika saker. Vissa stilar går inte att jämföras mot 
varandra och endast spel som har liknande grafiska stilar kan ställas i jämförelse mot 
varandra i hur bra de realiserar deras egendefinierade grafiska stil. Tecknad och 
handmålad stil skapar egna grafiska världar baserade på vad de visar. Om allting stämmer 
överrens inom just den världen och ingenting skär sig i till exempel färger, fysiska lagar 
och liknande så har spelet skapat en värld som kan anses fullständig. En helt 
fotorealistiskt avbildad byggnad i ett spel som World of Warcraft (se figur 1.3), kan anses 
som ful inom den stilen men snygg inom ett spel som strävar efter realism. 
Det låter ospecifikt och det är just vad det är, min poäng är att realistisk grafik är den 
enda stilen där alla inom den kan jämföras mot varandra om vilken grafik som är 
snyggast, eller i alla fall bäst utförd. Med bäst utförd gentemot snyggast så menar jag att 
även i verkligheten så finns det olika platser som kan anses snyggare än andra. En soptipp 
anses oftast som fulare än en solnedgång över de högländska kullarna i Skottland, medan 
soptippen kanske är mer realistiskt återskapad. 
Mycket litet är skrivet om detta då det är en subjektiv bedömning av vad som är snyggt 
och många tycker olika. Jag anser dock att realism är någonting där det finns något som 
kan liknas vid ett facit, det vill säga våran verklighet. 
Det finns en del avvikelser från detta som till exempel stycke 1.3 ger exempel på med 
överdriven realism. Med det så menar jag att även om ett spel uppnår total realism så 
saknar det förmågan att representera lukt, smak och känsel. Dessa tre utelämnade sinnen 
kan styrkas med hjälp av att överdriva attribut på objekt som ger en bättre uppfattning av 
hur till exempel ett objekt luktar. Mer om detta står att finna i avsnitt 1.3. Detta är mindre 
avvikelser, men likaså ett exempel på att även inom den realistiska stilen så finns det 
anledning att tänja lite på verkligheten. 
Detta är vad jag kommer att använda som utgångspunkt för snygg grafik i denna uppsats, 
men jag påstår inte att det är helt korrekt.  
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1.3 Överdriven realism 
Överdriven realism är ett sätt för skaparen att förstärka attribut hos ett objekt. Till 
exempel, även om det inte alltid är logiskt, så används symboler för ondska såsom färgen 
röd, blod, pentagram och liknande för att förstärka att karaktärer är onda i exempelvis 
film. Det är antagligen inte en tillfällighet att Darth Vader och emperor Palpatine i Star 
Wars ser ut som de gör med svarta kläder, mantlar och röda ljussablar (se figur 1.4). 

 
Fig 1.4. Karaktärerna Emperor Palpatine (till vänster) och Darth Vader från Filmserien 
Star Wars(1977). 
 
Likadant kan göras i spel menar jag. För att försöka specificera mig så till exempel om en 
grottvägg ska vara fuktig så istället för att göra den lätt fuktig så kan den göras drypande 
våt för att betraktaren omedelbart ska uppmärksamma det attributet från väggen. Som jag 
nämnde i avsnitt 1.2 så kan vi genom överdriven verklighet förstärka attribut för att 
kompensera för avsaknaden av de tre sinnena lukt, känsel och smak. Att göra en vägg 
drypande våt istället för att göra den fuktig ger åskådaren snabbare intrycket av att den är 
skulle vara blöt (syn), hal (känsel) och samtidigt att lukten ska påminna om en fuktig 
grotta. 
I figur 1.5 så ändrar jag endast på specularmappen som beskriver hur ytan behandlar ljus 
för att förstärka dess fuktighet. 
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Fig 1.5. Grottvägg från våran modd som visar på överdriven realism. 
 
Ett annat exempel kan vara en stenvägg som egentligen borde vara ganska slät i 
strukturellt syfte men som ges skarpare kanter och mer ojämnhet för att göra intrycket av 
sten tydligare. Detta kommer snabbare att ge spelaren ett intryck om hur väggen skulle 
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kännas. Exemplet i figur 1.6 använder samma colormap och jag ändrar bara på 
normalmappen. Enda skillnaden mellan bilderna är att till den undre bilden så har jag 
ökat djupet i normalmappen, vilket ibland är allt som behövs för överdriven verklighet. 

 

 
Fig 1.6. Vägg från modden med och utan modifikation av normalmappen för överdriven 
realism. 
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1.4 Oblivions motor och dess hantering av texturer 
Gamebryo som The Elder Scrolls IV: Oblivion använder sig av som motor använder 
.DDS formatet10 på texturer. Det är ett bildformat som innehåller alla mipmaps11 
färdiggenererade så spelet inte behöver generera dem själv. Likaså så är .DDS formatet 
ett komprimerat format, det vill säga att bildkvalitén på en textur kommer försämras när 
en bild går från ett ej komprimerat format såsom .BMP eller .PSD till ett komprimerat 
format såsom .DDS eller .JPG. 
Som tur är så finns det olika grader av komprimering med .DDS formatet som kan läsas 
om på elder scrolls constructionset wiki5, som också innehåller det mesta du behöver veta 
för att utveckla en mod eller bara använda construction set till The Elder Scrolls IV: 
Oblivion. 
 
1.5 Syfte 
Mitt syfte med att skriva denna uppsats berörde jag under inledningen, men jag ska 
utveckla det vidare. Som begränsad inom konsten att måla fotorealistiskt för hand utan att 
utgå från fotografiskt material så ser jag detta som en möjlighet att undersöka 
möjligheterna med fotomanipulation för att uppnå resultat som passar fiktiva objekt 
medan jag fortfarande har kvar kvalitén av fotografierna. Så det har inte varit meningen 
att dokumentera något som jag redan kunde, utan detta har varit ett sätt att utveckla mig 
själv medan jag dokumenterar mina erfarenheter för min egen och för läsarens skull. 
Jag inser dock att allt inte kan skapas genom att manipulera fotografier. Saker som inte 
ens liknar något som finns i verkligheten kan vara ett problem och kräver oftast 
skicklighet inom målning. Att återskapa en intergalaktisk rymdblobb bestående av en ren 
fusionkärna kan vara ett exempel på ett fiktiv objekt som är svårt att skapa utifrån 
fotograferat material. Kanske inte omöjligt, men någonstans kommer det att finnas en 
gräns där det ger snabbare och bättre resultat att göra det för hand än att försöka med de 
metoder jag använt mig av. 
Uppsatsen riktar sig mest till realistiska spel som inte skiljer sig allt för mycket från våran 
egen värld. Vilket leder mig till att jag likaså måste definiera kriterier för realism så det 
finns något att försöka uppnå. Det är inte alltid självklart vad dessa kriterier är så jag blev 
i avsnitt 1.1 tvungen att definiera realism i spelgrafik så som jag anser den vara. 
Kriterierna för realism tas sedan upp i avsnitt 4.1. 
 
1.6 Målsättning 
Mitt mål som grafiker är självklart att behärska alla aspekter inom grafik såsom målning, 
manipulation och så vidare. Detta är bara ett första steg, likaså ett steg som är kortare än 
att bli en skicklig målare. Genvägar är enligt mig bra inom en resultatorienterad värld, 
och om jag kan hjälpa andra att ta samma genvägar som jag har gjort så är det bara bra. 
Nästa projekt jag gör kommer kanske att handla om att lära sig måla texturer för hand. 
Vilket jag förhoppningsvis dokumenterar. Med kunskapen från detta så vet jag 
förhoppningsvis även vilka metoder jag ska använda och hur jag bör dokumentera det. 
 
 
                                                 
10 http://cs.elderscrolls.com/constwiki/index.php/Choose_the_right_DXTC_compression_algorithm 
11 Ett sätt att optimera rendering genom att föminska en textur beroende på hur stor plats den tar upp på 
skärmen. Förhindrar att bilden blir grötig, men sänker samtidigt kvalitén. 
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1.7 Frågeställning 
Kan jag skapa texturer till The Elder Scrolls IV: Oblivion som uppfyller en av mig 
definierad standard för realism genom manipulation av fotografier inom en gräns för hur 
mycket prestanda detta får kräva av en dator i fråga om texturminne och datorkraft? 
 
1.8 Hypotes 
Min hypotes i denna frågeställning är att fotografier kan uteslutande användas för 
skapandet av alla nödvändiga texturer till en mod av The Elder Scrolls IV: Oblivion och 
att manipulation av dessa är nödvändigt för att uppnå den grafiska stil och kvalité som jag 
anser att The Elder Scrolls IV: Oblivion erbjuder sina spelare. Den kvalité och stil som 
jag skall uppnå skall av mig definieras. Det ska även vara genomförbart med den 
prestanda som jag anser att The Elder Scrolls IV: Oblivion är avsedd för. 
 
1.9 Praktik och adaption 
Teorin i detta arbete kommer att omsättas i praktik genom ett arbete som genomförs i 
grupp av mig, Ryberg och Feiril. Ryberg gör praktiskt samma saker som mig, det vill 
säga skapar modeller och texturer som sedan förs in i spelet i form av en fristående bana. 
Feiril skapar inte saker som syns i spelet utan agerar konceptartist för att fastställa ett 
sammanhang mellan objekten som jag och Ryberg skapar. Feiril har handmålat 
koncepten men har utgått ifrån arkitekturer existerande i verkligheten. Mestadels kommer 
den gotiska stilen att användas. 
Verket kommer att ta form av en bana eller ”dungeon” som termen lyder i The Elder 
Scrolls IV: Oblivion. Anledningen för detta är att vi kan skapa en isolerad miljö som är 
utbyggbar så vi kan stanna när som helst i arbetet och det mesta som vi gjort kommer att 
kunna implementeras i spelet. Detta är likaså något som alla av oss i gruppen har velat 
göra sedan länge men inte fått möjlighet eller tid till tidigare. 
Allt som vi skapar kommer inte att ha en logisk anknytning till verkligheten då vi inte 
kommer att återskapa realistiska omgivningar och är inga arkitekter eller 
byggnadsingenjörer med den sortens kunskap. Som jag påpekat tidigare så kommer vi ha 
en strävan för realism, detta genom texturen och inte designen. Detta kan ses som en 
nackdel i sammanhanget för denna rapport, men jag kan även se det som en utmaning att 
få något som är fiktivt att se realistiskt ut. 
Ryberg skriver uppsats om hur man gör för att få det som vi har skapat att fungera i 
spelet, så tyvärr kommer jag inte ta upp något om den processen även om jag deltagit i 
skapandet av den. 
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2 Metod 
Som metod för att undersöka en fungerande arbetsprocess för att skapa texturer som 
stämmer överens med The Elder Scrolls IV: Oblivions grafiska stil och kvalité så kommer 
jag att försöka skapa realistiskt trovärdiga objekt med hjälp av fotografier med olika 
metoder.  
Jag kommer inte använda mig av objektiva personer som domare för att granska 
resultatet utan det kommer att vara jag själv som fyller den rollen. Förhoppningsvis så 
kommer resultatet att vara så tydligt så att det inte behövs testpersoner. 
 
De program som jag kommer att undersöka är Nvidias Photoshop plug-in för 
normalmaps, zbrush2 och crazybump för att skapa normalmaps. För att skapa 
specularmaps så kommer jag att använda mig av specifika arbetsprocesser i photoshop. 
Fotografier kommer att antingen tas på egen hand eller så kommer de att hämtas från 
Internet. Främst så kommer två sidor att användas från Internet: www.cgtextures.com och 
www.mayang.com/textures . Dessa två sidor kommer dock endast att användas för 
verket, och inte för denna rapport. 
 
 
2.1 Fotograferade texturer 
Ytor som fotograferas kan ge olika resultat beroende på när på dagen som fotografiet 
togs, likaså skuggor på ytan kan komma att förstöra resultatet eftersom luminans är en av 
variablerna i skapandet utav de olika texturerna. 
Att skapa artificiellt ljus med blixt kan användas för att manipulera resultatet efter tycke 
så jag kommer att gå igenom vad som kan komma att spela roll i ett fotografi och visa 
resultat av de valen man gör som fotograf. 
Den första självklara regeln är att kameran måste vara 90 grader mot ytan eftersom en 
textur projiceras på en yta på det sättet. 
 
För att mina test ska visa det helomfattade resultatet av fotografens beslut så kommer 
crazybump att användas för normalmaps och endast en justering i luminans och kontrast 
kommer att användas för att skapa specularmappen. 
Dessa test redovisas i avsnitt 3.1. 
 
2.2 De olika programmen och deras metoder för skapande av normalmaps. 
För att skapa normalmaps som utgår ifrån fotografier så har jag använt mig av tre olika 
program. Första är Nvidias plug-in till photoshop. Det andra är zbrush2, och det tredje är 
beta versionen av crazybump. 
 
Jämförelsen kommer att ske på ett fotografi av ett klassiskt objekt i spel, nämligen en 
mur. Se bilaga 2 för fotografier av muren. 
Alla tre programmen använder sig av luminans för att avgöra vad som står ut från ytan 
och vad som är insjunket. 
Jag kommer inte att gå igenom hur jag arbetar i zbrush2 eftersom jag använt Ryan 
Kingsliens guide modeling with your texture (2005)12 i mitt arbete, som är en guide i hur 

                                                 
12 http://www.zbrushcentral.com/zbc/showthread.php?t=033916 
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en textur kan användas för att deformera en modell i zbrush. Metoden är baserad på 
texturens luminans vilket kan anses likt de andra programmen. Fördelen med zbrush2 är 
att du inte är låst efter det som guiden går igenom, utan kan arbeta med denna metod som 
utgångspunkt och sedan jobba vidare med programmet för att skapa den effekt du är ute 
efter. 
 
Ytan som texturen kommer applicerats på är endast en plan yta utan en geometrisk 
djupstruktur i sig. 
 
2.3 Metoder för specular och tiles 
Specular är som det förklarades tidigare en karta över var på ytan som modellen är 
glansig. The Elder Scrolls IV: Oblivion använder sig av normalmappens alfakanal13 som 
specularmap och det gör att den endast kan vara svartvit i gamebryo motorn. Detta ger 
denna shader en viss restriktion, eftersom det normalt sett går att använda full RGB för en 
specularmap, men resultatet är inte så illa ändå. 
 
Att generera en specularmap är svårt att göra per automatik. Detta kan visas av de två 
exempelbilderna i bilaga 5, Första bilden är ett fotografi taget på en tunnels tak från 90 
graders vinkel och den andra bilden är tagen på tunneln från avstånd. 
Som vi ser så är det inte så lätt att se vilka delar av ytan som är mer eller mindre glansiga. 
Detta brukar resultera i att de flesta specularmaps är handgjorda med fotografiet som 
utgångspunkt men inte genererade utifrån det. Det går dock att hjälpligt generera en 
specularmap utifrån ett fotografi för att förstärka strukturen på en yta. Om vi kan få ut 
höjdstrukturen till en normalmap utifrån en bild så kan vi göra detsamma med en 
specularmap. Det vill säga att vi gör de utstickande partierna mer glansiga än de 
inåtsjunkna. Det Förstärker känslan av djup, men detta kan inte appliceras på allt. En böjd 
metallyta skulle till exempel ha kraftig specular över hela ytan, och en marmor yta skulle 
också ha en jämn specular. Båda dessa är exempel på material som har jämn glansighet 
och en marmoryta har väldigt ojämna mönster vilket gör att en generering av 
specularmappen är i stort sett omöjlig. 
Att göra specularmaps är en fråga om att tänka efter vad det är för material du jobbar 
med.  
 
Tiles är när en textur upprepas på en yta, som vi ser ett tydligt exempel på i figur 3.3 på 
sida 22. Fotografier har problemet att de kräver jobb att få tilningsbara d.v.s. möjliga att 
upprepa utan att det syns några onaturliga skarvar mellan upprepningarna. Anledningen 
till att detta görs är på grund av prestanda. Det är lättare för en dator att upprepa en textur 
än att rita ut större texturer. Jag tänker inte beskriva hur detta går till utan detta har gjorts 
tidigare av andra än mig så jag refererar till David Watson och hans guide Creating 
seamless tiles (2006)14 som är en guide om saker att tänka på och arbetssätt för att få en 
textur upprepningsbar utan att några skarvar mellan upprepningarna syns. 
 
 

                                                 
13 En karta över hur genomskinlig en textur är och var. 
14 http://www.cadtutor.net/dd/photo/seamless/seamless.html 
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3. Resultat 
Jag har använt fotografier för att generera fram de olika bilderna som beskriver de 
problem och teorier som jag anser har varit viktigast för någon som planerar att använda 
sig av fotografier i skapande av grafiskt material till spel. Alla fotografier som använts i 
dessa experiment har tagits av mig själv.   
 
För en möjlighet att praktiskt omsätta mina idéer i spelform så jobbade jag ihop med 
Ryberg och Feiril med en Tilläggs dungeon till The Elder Scrolls IV: Oblivion. I denna 
mod så har vi nästan uteslutande använt oss av fotografier för att skapa texturer. 
Tillvägagångssättet har även varit liknande det som jag gått igenom dock användes bara 
ett av de tre programmen som undersöktes för skapandet av normalmaps, nämligen 
crazybump. 
Resultatet är, förutom det som syns i denna uppsats, en spelbar mod till The Elder Scrolls 
IV: Oblivion och jag kommer att visa screenshots från modden och förklara lite kort om 
dem. Bilder från modden finns i bilaga 6 med tillhörande konceptbilder. 
Verket kommer att visas som en inspelad film från spelet och kommer då även att 
innehålla mindre objekt från The Elder Scrolls IV: Oblivion som har tagits med för att 
påvisa att våran grafiska stil passar ihop med spelets grafiska stil. Se filmen för exempel 
på detta. 
Denna film kommer även visa hur vårat material fungerar ihop med The Elder Scrolls IV: 
Oblivion i fråga om prestanda och kvalité. 
 
 
3.1 Problem med fotografier 
Som beskrevs i avsnitt 2.1 så måste en fotograf tänka igenom vilka ytor som han ska 
fotografera i syfte om att använda dem till texturering. Skuggor, reflektioner och tid på 
dygnet är exempel på faktorer som kan göra ett fotografi värdelöst för vidare användning. 
Nedan följer ett antal olika ytor som kommer att göra fotografiet svårt att arbeta med eller 
till och med omöjligt. 
 
I följande avsnitt så är den första bilden under rubriken fotografiet jag utgått ifrån och 
den andra är bilden applicerad som en textur. 
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Fotografi 1: 
Detta fotografi tog jag för att visa vad skuggor kan förstöra när du efterbehandlar en yta 
för användning i datorgrafik. 

 

 
Fig 3.1. Fotografi (överst) och hur dess konvertering till color och normalmapp skulle bli 
i en spelmotor (underst). 
 
Här ser vi att bilden på asfalt är tagen med skuggan av en buske som går ut över 
fotografiet (se figur 3.1). Detta får då som konsekvens att bilden blir svår att upprepa och 
skapandet av en normalmap ger inte den relativt släta yta som asfalten bör ha. Det har att 
göra med att programmet använder sig av bildens luminans för att bestämma ytans 
struktur. Så de skuggade partierna i bilden kommer beräknas som inåtsjunkna och de 
ljusa partierna som utstående, även om de egentligen ligger på samma nivå. Anledningen 
till att bilden skulle bli svår att upprepa är att skuggan skapar ett komplicerat mönster 
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som är svårt att hantera. För vidare information om varför det skall undvikas läs Creating 
seamless tiles (2006). 
 
Fotografi 2: 
Syftet med detta fotografi nedan är att visa vilken information som går förlorad när det 
inte finns tillräckligt med ljus. 

 

 
Fig 3.2. Fenomenet med fotografier tagna i skugga. Fotografi överst och yta med 
genererade texturer underst. 
 
En mer solid skugga än förra bilden för att påvisa skillnaden i ytstruktur man får från en 
bild i skugga och en bild i ljus (se figur 3.2). Som vi ser så ger det skuggade partiet 
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mindre information om ytans djup då den innehåller mindre kontraster. I den andra bilden 
så syns det tydligt hur skrovligheten försvinner från den skuggade delen på grund av 
detta. Vi tappar även vilken färg ytan egentligen har när vi fotograferar en yta i skugga. 
 
Fotografi 3: 
Anledningen till att jag valt denna bild för att presentera ett problem är för att en fotograf 
bör se upp med att använda egna ljuskällor för att ljusa upp en yta. Om han eller hon 
behärskar det så finns det självklart effektiva metoder för detta. 

 

 
Fig 3.3. Exempel på ett fotografi som är svårt att upprepa. 
 
Ytan jag fotograferade här i figur 3.3 är i ett mörkt område och för att ljusa upp bilden så 
har jag användt blixt. I detta fall så skapas det en reflektion och tydlig indikation på vart 
ifrån ljuskällan kommer. Detta förstör inte strukturen så mycket så det inte går att skapa 
en normalmap. Dock vid upprepning av texturen så kommer denna bild att kräva en hel 
del arbete för att inte se ut som i figur 3.3. För att ta kort i ett mörkt område så ska 
fotografen få in solljus som kan ljusa upp ytan eller så kan många lampor användas från 



Niklas Malmborg 840401-1937 DSUG-04 
Fotografi i spelgrafik, Examensarbete i medier - dataspelsutveckling 
 

   23 
 

relativt långt avstånd så att det blir en jämn ljussättning på ytan. Ljussättningen skall inte 
finnas med i texturen i ett spel som använder sig av egna ljuskällor, utan texturer skall 
vara så neutralt ljussatta som möjligt. Att använda blixt med en kamera är oftast en dålig 
idé eftersom det är en stark ljuskälla som oftast är ganska nära ytan vilket då skapar ett 
starkt punktljus. 
 
Fotografi 4: 
För att nu inte bara visa vad man kan göra fel när du ska fotografera så ska jag även ge ett 
exempel på en bra bild och beskriva varför jag anser den vara bra. 
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Fig 3.4. Exempel på ett bra fotografi och hur det ser ut upprepat. 
 
I figur 3.4 så är den första bilden ett fotografi av en stenlagd gång. Jag har inte modifierat 
fotografiet någonting. Den andra bilden är när jag har upprepat bilden fyra gånger, 
fortfarande utan att modifiera bilden något. 
Så vad är då bra med bilden? För det första så är den ganska rak i horisontellt och 
vertikalt led då den vänstra kanten passar relativt bra med den högra kanten och tvärtom. 
Den passar inte perfekt på vertikalt led, men då det är ett fotografi på lagda stenar så kan 
det räcka med att modifiera den översta och nedersta raden med stenar så de passar ihop. 
För det andra så är det jämn ljussättning på fotografiet. Det finns inte heller några 
skuggor på ytan. Likaså är det en bra ljussättning i form av solljus. Och sist men inte 
minst så är de insjunka partierna redan mörkare är de utstående så då kommer jag att 
slippa modifiera texturen så mycket när jag ska konvertera den till en normalmap. 
 
3.2 Tre program för normalmaps 
Bilderna tillhörande följande test mellan de tre programmen för att skapa normalmaps 
finns i bilaga 3. 
Först ut har vi Nvidias photoshop plug-in i figur B.3 som inte har så många inställningar 
så det finns inte mycket vi kan göra åt processen.  
Andra bilden är gjord med zbrush2. Programmet är egentligen ett modelleringsprogram 
så fotografiet är bara ett hjälpmedel. Om tillräckligt med tid läggs ner på processen så kan 
det i princip bli hur bra som helst. Dock så fokuserar jag på en mindre tidskrävande 
process som är i stort sätt automatiserad, nämligen metoden beskriven i modeling with 
your texture (2005). 
Tredje bilden är gjord med crazybump som har lite fler val än Nvidias photoshop plug-in 
och får därmed ett annorlunda resultat. Alla programmen har använt sig av en modifierad 
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version av fotografiet, som vi ser i bilaga 2 så finns det stor nivåskillnad i ytan men rakt 
framifrån så har hela ytan ganska jämn färg. Detta har jag löst genom att mörka ner och 
ljusa upp olika delar av fotografiet inför det här testet. Alla program har som sagt använt 
sig av samma bild. 
 
Skillnaden i ett program som inte använder sig av mipmaps eller som komprimer texturer 
är dock större än i de program som gör det. I bilaga 4 så finns väggarna med de olika 
normalmapsen från programmen inlagda i The Elder Scrolls IV: Oblivion för att visa 
detta. 
 
3.3 Prestanda och optimering 
För att optimera våra miljöer så återanvändes stora delar av vårat material åter och åter 
igen för att reducera minnesåtgången i spelet. Likaså så har texturernas storlek skalats ner 
avsevärt från storleken av fotografierna, likaså där på grund av minnesåtgång och även 
prestanda. Detta sänker kvalitén på det grafiska materialet men gör det spelbart med 
dagens teknologi. 
Detta är en fråga om prestanda och inte utseende. Vi skapade trots allt materialet till ett 
spel och finner det lämpligt att fortfarande ha spelet spelbart inom rimliga gränser för 
datorkraft och minne. För att optimalt visa realism så borde inga restriktioner ha funnits, 
så de exempel jag använt mig av förutom de från spelet har inte påverkats av optimering 
av prestanda och visar till viss del bättre mina teorier. Vi har dock som sagts tidigare 
använt spelet som utgångspunkt och det är det egentliga verket, det vill säga resultatet av 
detta examensarbete. 
 
3.4 Resultat och exempel från verket 
I början när vi startade detta projekt så hade vi visionen av en bana med sju rum men nu 
till slut så blev det tre rum och en entré. Dock lyckades vi kvarhålla den planerade 
storleken på rummen och hur avancerade objekt vi skulle skapa. I nuläget så kan vi 
endast skapa statiska föremål eftersom den exportör vi använde inte stödjer fysikmotorn, 
vi hade dock inte planerat att skapa annat än statiska föremål. Exempel på sceneriet som 
vi skapade med tillhörande fotografier och koncept som vi utgått ifrån finns i bilaga 6. 
Modden är spelbar och kan komma att finnas tillgänglig senare för utomstående som 
läser denna rapport. För tillfället kommer modden visas som en film som följer med 
denna uppsats till endast examinatorn, handledaren och opponenten. 
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4 Diskussion 
Denna undersökning har behandlat simpla program och metoder för att skapa texturer 
utav fotografier. Självklart så finns det många fler metoder för att skapa de texturer jag 
var ute efter, men de som jag har använt mig av är simpla och användarvänliga. Vidare 
anledningar till att jag inte undersökt andra metoder är att jag inte har tillgång till all den 
utrustning eller programvara som krävs för det. 
 
Vidare så skulle en testgrupp ge bättre resultat vid analysen av mitt material. Fokus ligger 
dock inte på att försöka utan tvivel fastställa vad som är snyggt eller realistiskt då det är  
en subjektiv bedömning. Då jag vet vad jag varit ute efter själv så kan jag bedöma vad 
som passat mig bäst i denna process. 
 
4.1 Uppnåddes realism? 
För att svara på om jag uppnådde realism med arbetet så kan det vara svårt att ge ett 
tydligt svar utan att specificera kriterier för realism. De fotografier jag använt mig av i 
både arbetet och i testerna för denna rapport har kommit nära en realistisk kvalité. Dock i 
The Elder Scrolls IV: Oblivion modden så har vi inte återskapat saker från verkligheten så 
att bedöma utformningen av objekt är något jag inte ämnar göra. 
I princip alla texturer i verket är hantering av fotografier och därmed så har det gett en 
genomgående fotografisk kvalité. Se bilaga 6 för bilder från verket. Som det syns så är 
det en förenklad verklighet som saknar mycket av de fina detaljer som borde finnas där. 
Som jag definierade tidigare med de tre olika stilarna så är total realism in möjligt att 
uppnå med dagens hårdvara. Jag riktar mig dock till den enskilda texturen och om den 
tillsammans med de tillgängliga shaders kan producera ett realistiskt resultat av just den 
ytan. I denna fråga så är bilaga 3 och 4 mer träffande för just detta.  
 
Kriterierna för om realism uppnåddes specifierar jag som följande: 
1. Kan colormappen anses vara av fotografisk kvalité? 
2. Är ytstrukturen överrensstämmande för vad som förväntas i samband med den 
colormap som ytan har. Detta mest för att inte förstöra utan endast förhöja effekten av 
colormappen. 
3. Colormappen måste vara trovärdig i en omgivning som utgått från verkligheten och 
dess fysiska lagar. 
4. Texturerna måste vara detaljrika nog för att kunna studeras på nära håll samtidigt som 
systemkraven måste efterföljas. 
 
Även om jag kanske inte lyckats skapa perfekt realism så anser jag att jag nått långt nog 
för att resultaten ska hamna under den grafiska stilen realism som jag definierade i kapitel 
1.1. och att de klarar de ovan givna kriterierna som är baserade på mina argument i 
kapitel 1.1.  
 
I filmen som visar vårat material så finns det med material från The Elder Scrolls IV: 
Oblivion och enligt mina kriterier så stämmer de överens med varandra i grafisk stil och 
kvalité. Det var ett test på om våran grafik skulle kunna adapteras i spelet, och detta har 
gett överraskande bra resultat. Dock med enda klagomålet att vårat material var kanske 
lite för optimerat gentemot materialet från The Elder Scrolls IV: Oblivion. 
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4.2 �ådde verket upp till The Elder Scrolls IV: Oblivion standard prestandamässigt? 
I frågan om att nå upp till The Elder Scrolls IV: Oblivions standard ligger också en fråga 
om prestanda. Med det så menar jag att våran grafik inte skall vara tyngre att rendera än 
den grafik som redan finns i spelet. På våra testmaskiner där den med lägst prestanda är 
en athlon XP2700+ med 768mb RAM och ett radeon 9700 pro, så har spelet funkat i en 
acceptabel nivå utan en framerate15 lägre än 15. 
 
Elder Scrolls IV: Oblivion officiella systemkrav är följande: 
2GHz processor 
512Mb RAM 
128 Mb grafikkort 
 
Rekommenderade krav är: 
2,5GHz processor 
1Gb RAM 
128Mb grafikkort 
 
Jag kommer eftersträva de rekommenderade kraven då det beskriver en dator som klarar 
att spela spelet på högre än de absolut lägsta grafiska inställningarna. 
Mer viktigt för just denna uppsats är minnesförbrukningen då alla texturer som används 
måste laddas in i grafikminnet för att kunna användas. Om vi skulle använda för många 
texturer för att grafikkortet ska kunna lagra dessa samtidigt, så skulle jag anse det som att 
vi har använt oss av för många och/eller för stora texturer för att stämma överens med 
spelets standard. Då uppsatsen riktar sig till texturer och strävan efter realism i texturer så 
skulle jag se detta som den egentliga utmaningen i prestanda. 
 
Grafikkortet som användes var som tidigare nämnts ett radeon 9700 pro. Detta har 128mb 
grafikminne och för att undvika att datorn måste använda RAM minnet för att lagra 
texturer så får alla texturerna tillsammans som laddas in inte överstiga 128mb i ej 
komprimerat format. 
Denna gräns var vi inte nära. Så med detta kriterium så skulle jag vilja säga att vårat verk 
når upp till standarden i prestanda. 
 
4.3 Verkets grafiska utformning 
I bilaga 6 så har jag lagt med exempel på fotografier och koncept på objekt som jag 
använt mig av och hur de tog form i spelet. Somliga objekt har förändrats ganska mycket 
medan andra mindre, det beror mestadels på förenkling och om det var värt tiden att 
skapa avancerad geometri. Kort sagt så är det en fråga om tid, så genvägar har använts. 
Nu i efterhand då vi filmat allt material så kan jag säga att vi förenklade för mycket då 
The Elder Scrolls IV: Oblivion är på många ställen mer krävande än våran mod. Det var 
som sagt tiden som begränsade oss. 
Många av objekten ska finnas i samma rum så för att få dem att stämma överens så finns 
det ett antal knep som jag använt mig av.  

                                                 
15 Antal gånger som datorn klarar att uppdatera den bild som monitorn visar per sekund. 
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1. Att utgå så mycket som möjligt från samma fotografier utan att förstöra ett 
objektets design. 
På detta sätt så slipper jag att jaga fotografier av samma stil fast på olika ytor och 
material. Att återanvända och modifiera fotografier är högst tacksamt för att få 
ytor med liknande material. Säg att jag ska göra en borg, oftast så byggs de med 
samma sorts sten och med samma arkitektur. Att använda fotografier från 20 olika 
borgar kommer antagligen skada illusionen av en genomtänkt borg då stenarna 
blir av olika sorter och storlekar hela tiden. Då kan det vara bättre att utgå ifrån 
kanske fem fotografier från endast en borg och modifiera dem istället. 

2. Att färglägga den textur som kommer att synas mest i rummet och sedan matcha 
de andra texturernas färg till denna om jag inte medvetet ska gå ifrån färgpaletten 
på objektet jag jobbar med. En byggnad, rum eller grotta har oftast ett 
genomgående färgtema, och om jag bryter mot denna palett så kommer det att 
synas mycket väl. Om det inte finns ett färgtema så kommer det se ut som en 
ansamling av saker som inte bör finnas på samma plats. Visst så kan jag måla en 
vägg på ett medeltida hus grön, men om det inte finns en bra anledning så 
kommer åskådaren bara fråga ”varför?”. Utan svar på en sådan fråga så är det 
ingen bra idé att frångå färgpaletten. 

3. Använd endast en arkitekturell stil. Våran konceptgrafiker använde sig av det 
gotiska för att utveckla sina koncept. Då vi skapade fler objekt än vad det fanns 
koncept till så har vi genom att använda endast en stil lättare kunnat ge en 
genomgående utformning av våra objekt. 
Även om det ibland är lockande att använda flera olika akitekturella stilar för att 
utforma miljöer så skapar det problem. Först och främst så är det svårt att förklara 
den strukturella logiken, byggare förr i tiden blandade antagligen inte olika 
arkitekturella stilar av en anledning, och så kan det bli svårt att få rutin på vad 
som ska använda vilken arkitektur. 

 
 
 
 
 
 
4.4 Slutsats 
Som slutsats så har jag gått igenom hur fotografier kan användas i skapandet av texturer 
till The Elder Scrolls IV: Oblivion, och jag har uteslutande använt mig av mina metoder i 
mitt verk för att skapa texturer. Min hypotes var om jag kunde använda endast 
fotomanipulation för att skapa de nödvändiga texturerna och jag anser att jag har lyckats 
med det. Del i hypotesen var också om manipulation av fotografier är nödvändigt. På 
detta svarar jag att det är nödvändigt eftersom en colormap inte är tillräckligt för att 
gamebryo motorn skall korrekt rendera objektet. Likaså så kan ett fotografi inte upprepas 
så lätt utan efterbehandling. Gamebryomotorn kräver specular och normalmap för att 
korrekt rendera objekt, saknas till exempel specular så tar inte objektet emot ljus. 
Hypotesen tog även upp prestanda, men det avklarades i avsnitt 4.2. 
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Det var även ett krav på att uppfylla kriterier för realism vilka definierades i avsnitt 4.1 
där jag också kom fram till att kraven uppfylldes inom de kriterier som jag angav. 
Realismen som eftersträvades definierades i avsnitt 1.1. 
 
Självklart så är inte fotografier det enda sättet att skapa texturer till The Elder Scrolls IV: 
Oblivion utan det är bara enklare för personer som mig som inte är tillräckligt bra för att 
måla texturer som uppnår realistisk kvalité 
Jag tror dock att som en arbetande 2d grafiker så kommer fotografier att ta upp större och 
större del av arbetet även om grafiken inte är realistisk. Dock med nackdelen att desto fler 
fotografier som används desto svårare kommer det att vara att blanda in målad grafik i 
samma spel. 
 
4.5 Vad kunde jag ha gjort annorlunda? 
För att jämföra bättre mot The Elder Scrolls IV: Oblivion så kunde jag ha tagit en miljö 
från spelet och återskapat den på egen hand. 
 
Andra saker att göra kunde vara att ha en testpublik med för specifika och utstuderade 
test, men jag använde många eget utformade premisser som inte alla skulle ha kunnat ta 
till sig. 
Användandet av flera motorer för att jämföra DDS formatet kunde också ha varit något 
intressant, dock skulle det varit tidskrävande att använda flera motorer. 
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B 
 
Bilaga 1 

 
Fig B.1. Textur hämtad från The Elder Scrolls IV: Oblivions texturbibliotek. 
 
Bilaga 2 
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Fig B.2. Fotografier på en stenmur rakt framifrån för skapande av textur och ett fotografi 
från sidan för att visa murens struktur. 
 
Bilaga 3. 
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Fig B.3. Tre normalmaps genererade från samma bild men av olika program. Överst 
@vidias photoshop plug-in, mellersta zbrush2 och underst crazybump. 
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Bilaga 4. 

 
Fig B.4. Skillnaden mellan normalmaps genererade av de tre programmen visat i 
Gamebryo motorn. 
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Bilaga 5. 

 

 
Fig B.5. Fotografier tagna för att visa specular fenomenet från två olika vinklar. 
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Bilaga 6 
 
Fotografi/koncept        Verket 

 
Fig B.6. Från koncept på entrén till 3d.

 
 

 

 
 
Fig B.7. Väggsegment från koncept till 3d. 
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Fig B.8. Bron i Rebel Camp från koncept till 3d. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig B.9. Porten i Rebel Camp från koncept till 3d. 
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Fig B.10. Trapphus i entrén från koncept till 3d. 
 


