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Sammanfattning 
Arbetet undersöker grafikkortets lämplighet att tolka L-system i realtid. L-system är 
ett strängomskrivningssystem som beskriver strukturen hos botaniska former. L-
system tolkas med hjälp av sköldpaddstolkningen för att få en geometrisk tolkning. 
För att utvärdera om grafikkortet är lämpat att tolka L-system i realtid har två system 
implementerats. Det ena systemet tolkar L-system på processorn och det andra 
systemet tolkar L-system på grafikkortet. Jämförelser har gjorts mellan dessa två 
system, framförallt av tidsåtgången för att tolka och rendera L-system. Men även 
minnesmängden som behövs för att realisera båda systemen i olika fall. Resultatet är 
en algoritm på grafikkortet som kan tolka L-system i realtid under rätt förutsättningar, 
men slutsatsen är att processorn är mer lämpad för uppgiften. Algoritmen på 
grafikkortet presterar väl vid hög polygonnivå, men under dessa förutsättningar utförs 
inte tolkningen i realtid. Vidare minskar algoritmen minnesåtgången på grafikkortet 
jämfört med algoritmen på processorn. 
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1 Introduktion 
Dagens spel är stora och spelare kräver bara mer och mer av spelen. För att få stora 
immersiva världar behövs mycket utfyllnadsmaterial som inte tillför någon 
spelmekanik. Utan detta utfyllnadsmaterial känns världen tom och kal (Szijártó och 
Koloszár, 2003). Ett bra sätt att göra ett spel mer trovärdigt är att presentera en värld 
fylld av detaljer. Allt från gräs, småsten till träd, hjälper att höja den visuella 
uppfattningen av spelet (Carucci, 2005). Ett sådant exempel kan vara växter och andra 
botaniska former. Dessa går att beskriva med omskrivningssystem eller fraktaler, 
såsom L-system (Prusinkiewicz och Lindenmayer, 2004). L-system beskriver dock 
bara strukturen hos botaniska former. För att beskriva dessa geometriskt används 
sköldpaddstolkningen. Att skapa objekt från matematiska modeller eller fraktaler 
kallas att generera procedurella modeller. Om botaniska former beskrivs procedurellt, 
kan mängden arbete på omgivningen minskas och därmed utvecklingstiden reduceras 
eller mer tid kan läggas ned på att göra bättre spel. För att kunna beskriva botaniska 
former för spel, behöver vi anpassa oss efter dagens grafikkort. I princip alla dagens 
grafikkort som används av gemene man är designade kring rendering av trianglar i 
hårdvara (Gregory, 2009). 

Då dagens spel främst spelas i 30Hz eller 60Hz, betyder det att spelet har 1/30s ≈ 
33.33ms att generera skärmbilden för ett tidssteg. Om spelet spelas i 60Hz, då har 
spelet 1/60s ≈ 16.67ms att generera skärmbilden för det tidssteget (Gregory, 2009). 
Spelupplevelsen kommer att försämras om skärmbilderna inte kan genereras i tid, då 
rörelser kommer att vara ryckiga och det är svårt för spelaren att leva sig in i spelet. 

För att kunna hålla sig under dessa 16.67ms måste hårdvaran tas i akt, och använda 
hårdvara till det som den är bra på. Vid rendering måste grafikkortets begränsningar 
och styrkor tas i åtanke. Exempel på detta är att överföra data sparad i rätt format för 
att kunna utföra operationer snabbt. Grafikkorten har växt till ett parallellt system som 
bäst hanterar data i flyttalsformat sparade i fyrdimensionella vektorer. Phongs 
ljusmodell som har används länge består främst av vektoraritmetik (Luebke och 
Humphreys, 2007). För att utnyttja hårdvaran till det yttersta måste de 
programmerbara stegen i hårdvaran användas på effektivast möjliga vis. 

Detta arbete kommer att utvärdera dagens grafikkorts lämplighet att tolka L-system 
för att skapa botaniska former i realtid. Resultatet kommer främst mätas i tidsåtgång 
för tolkning och rendering, samt det minne som krävs för att realisera tekniken. Från 
dessa resultat kommer grafikkortet att kontrasteras med att låta processorn tolka L-
system och generera data för att rendera botaniska former i realtid. 
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2 Bakgrund 

2.1 Omskrivningssystem 

Ett omskrivningssystem är ett system som skriver om ett initialt objekt till ett mer 
komplext objekt genom att använda sig av omskrivningsregler eller produktioner. 

Omskrivningssystemet består av en initiator, som är en grundfigur eller 
grundgeometri, samt en generator. Om man ser till exemplet med von Kochs 
snöflinga (Prusinkiewicz och Lindenmayer, 2004) i Figur 1, skrivs varje linje i 
initiatorn om, eller byts ut, mot generatorn. Detta görs därefter i iterationer, och 
figuren ser tillslut ut som en snöflinga (Prusinkiewicz och Lindenmayer, 2004). 

2.2 L-system 

L-system, eller Lindenmayer system, introducerades av Aristid Lindenmayer 1968 
och är en strängomskrivningsmekanism som skapades för att modellera celldelning. 
Det som särskiljer L-system från många andra omskrivningssystem är att 
produktionsreglerna (dvs. generatorerna) appliceras samtidigt, istället för sekventiellt 
som i till exempel Chomsky grammatik (Prusinkiewicz och Lindenmayer, 2004). Det 
vill säga, om omskrivningssystemet har flera produktionsregler (generatorer) 
appliceras alla dessa på strängen samtidigt, och en ny sträng fås som resultatet. 

Ett L-system börjar arbeta på en grundsträng, ett axiom, som den utgår från, vilket 
kan jämföras med initiatorn i Kapitel 2.1. På detta axiom appliceras de 
produktionsregler som är definierade i systemet i iterationer. Om utgångspunkten är 
axiomet a, och produktionsreglerna a→ab samt b→a har definierats, fås efter första 
iteration strängen ab då a byts ut mot ab, efter andra iterationen strängen aba och 
tredje iterationen ges strängen abaab enligt Figur 2. Detta kan antingen utföras tills 
det inte finns några omskrivningar kvar att utföra, eller tills omskrivningen avbryts 
efter ett bestämt antal iterationer (Prusinkiewicz och Lindenmayer, 2004). 

Figur 1 – Omskrivning av en triangel 
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2.3 Sköldpaddstolkningen av L-system 

L-system i sig beskriver hur en botanisk form är uppbyggd, ett slags metaträd (Baele 
och Warzée, 2005). Systemet säger dock inget om utseendet av L-systemet. För att 
kunna tolka geometriskt hur ett L-system ser ut är den enklaste tolkningen 
sköldpaddstolkningen (eng. turtle interpretation). Olika symboler i en L-utvecklad 
sträng förändrar sköldpaddans tillstånd, till exempel förflyttar eller roterar den. 
Sköldpaddan kan gå framåt eller svänga, dock inte båda samtidigt. Följande 
tolkningar och symboler i två och tre dimensioner har föreslagits av Prusinkiewicz 
och Lindenmayer (2004). 

2.3.1 Två dimensioner 

Den enklaste beskrivningen av sköldpaddstolkningen är i två dimensioner, och då 
behövs följande data för att beskriva sköldpaddans tillstånd: 

(x, y, α) där x och y är sköldpaddans position och α är vinkeln som sköldpaddan är 
roterad med. 

För att beskriva sköldpaddans rörelse genom att tolka olika symboler i ett L-system, 
behöver följande symboler definieras i två dimensioner: 

• F – Förflyttar sköldpaddan framåt med steglängden d, det nya tillståndet blir 
(x’, y’, α) där x’ = x + cos(α) och y’ = y + sin(α) och ett linjesegment ritas ut 
mellan punkten (x,y) och (x’,y’) 

• f - Förflyttar sköldpaddan framåt med steglängden d, det nya tillståndet blir 
(x’, y’, α) där x’ = x + cos(α) och y’ = y + sin(α) 

• + Rotera sköldpaddan med en vinkel δ vänster, det nya tillståndet på 
sköldpaddan blir (x,y,α + δ) 

• - Rotera sköldpaddan med en vinkel δ höger, det nya tillståndet på 
sköldpaddan blir (x,y,α - δ) 

• [ Lägger sköldpaddans nuvarande tillstånd överst på en tillståndsstack 
• ] Sätter sköldpaddans nuvarande tillstånd till tillståndet som ligger överst på 

tillståndsstacken samt tar bort det översta tillståndet på tillståndsstacken 

Ett enkelt exempel på hur sköldpaddstolkningen fungerar är axiomet F med 
produktionsregeln F→F[+F][-F] som visas i Figur 3. 

a

a

a b

b

bb

a

aaa
Figur 2 - Omskrivning i tre iterationer 
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2.3.2 Tre dimensioner 

För att beskriva sköldpaddans tillstånd i tre dimensioner behövs ytterligare data, där 
tillståndet nu kan beskrivas som: 

(��, ��, ���, ����) där �� är positionsvektorn som beskriver var i rymden som sköldpaddan 
befinner sig, �� är framåtvektorn för sköldpaddan, ��� är högervektorn för sköldpaddan 
och ���� är uppåtvektorn för sköldpaddan. Alla fyra vektorer är tredimensionella och ��, ���, ���� uppfyller ekvationen ��  ×  ��� = ���� samt är av enhetslängd. D.v.s. �� och ��� är 
vinkelräta i planet samt ���� är vinkelrät mot planet som �� och ��� bildar. Sköldpaddans 
nya rotation kan alltså beskrivas av ekvationen: 

�′� �′� �′��′� �′� �′��′� �′� �′�
� = �� �� ���� �� ���� �� ��

� � 

där R är en 3 × 3 rotationsmatris. Denna rotationsmatris är en rotation runt en av de 
tre axlarna ��, ��� eller ����, d.v.s. 

��(�) = �1 0 00 cos � − sin �0 sin � cos � � 

� (�) = �cos � 0 − sin �0 1 0sin � 0 cos � � 

�!(�) = � cos � sin � 0− sin � cos � 00 0 1� 

Detta betyder att tre symboler måste omdefinieras samt fyra nya symboler måste 
introduceras för att komplettera sköldpaddstolkningen. Symbolerna som omdefinieras 
är: 

• + Definieras om som rotationen med vinkeln " kring ���� med hjälp av matrisen � (") 
• - Definieras om som rotationen med vinkeln – " kring ���� med hjälp av 

matrisen � (−") 

Figur 3 - Sköldpaddstolkning av ett L-system
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• F Definieras om så att en cylinder skapas mellan position �� och positionen ��′ 
med radien r 

De fyra nya symbolerna är: 

• & Definieras som rotationen med vinkeln " kring ��� med hjälp av matrisen ��(") 
• ^ Definieras som rotationen med vinkeln −" kring ��� med hjälp av matrisen ��(−") 
• \ Definieras som rotationen med vinkeln " kring �� med hjälp av matrisen �!(") 
• / Definieras som rotationen med vinkeln −" kring �� med hjälp av matrisen �!(−") 

2.3.3 Andra symboler och extensioner 

För att kunna stödja alla ovanstående operationer behöver ett par konstanter 
introduceras, vilka är: 

• N: Hur många iterationer av omskrivningar som ska utföras 
• ∂: Hur mycket sköldpaddan ska rotera 
• d: Längden på hur långt man ska flytta sköldpaddan då den rör sig framåt 
• T: Tjockleken av linjen i två dimensioner och radien av cylindern i tre 

dimensioner 

Det finns ytterligare två symboler till som behöver definieras för att botaniska former 
ska kunna beskrivas: 

• ! Minskar radien T på cylindern som sköldpaddan skapar med en förbestämd 
skalfaktor 

• a Minskar avståndet d som sköldpaddan ska färdas med en förbestämd 
skalfaktor 

Det finns en uppsjö av andra symboler som kan definieras om mer komplexa L-
system vill konstrueras. Ett exempel på ett mer komplext L-system är stokastiska L-
system, där man tilldelar en omskrivning en möjlighet att utföras. Ett annat exempel 
är parametriska L-system där man skickar parametrar till symbolerna som kan tolkas, 
t.ex. a(0.34) minskar avståndet sköldpaddan ska färdas till 34% av dess nuvarande 
längd. 

Det är värt att notera att det går att bygga upp ett L-system av symboler som inte har 
någon tolkning i sköldpaddstolkningen. Såsom: 

Axiom: A 

A → f+FB 

B → F-f 

Vilket kommer att ge följande resultat i de tre iterationerna av omskrivningen: 

A, f+FB, f+FF-f 

2.4 Geometri 

För att beskriva botaniska former eller andra modeller som finns i dagens spel behövs 
geometri. Geometri är den data som bygger upp modellen och beskriver dess 
utseende. För att beskriva utseendet sparas data ner i hörnen på objektet. Det mest 
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självklara som beskriver ett hörn är dess position, men även mer data beskriver 
hörnet, såsom normal och texturkoordinater, vilket definieras i Tabell 1. Det finns en 
mängd olika data som kan beskriva geometri, Tabell 1 beskriver bara en möjlighet av 
många (Gregory, 2009). 

Data Typ Storlek 

Position 3 flyttal 12byte 

Texturkoordinat 2 flyttal 8byte 

Normal 3 flyttal 12byte 

Totalt 8 flyttal 32byte 

2.5 Programmerbar hårdvara 

Oavsett vad som ska renderas behöver detta gå igenom arkitekturen på hårdvaran, 
vilket Figur 4 visar en överblick på. Fokus kommer att ligga på den programmerbara 
delen av arkitekturen i hårdvaran. 

2.5.1 Hörnprogram 

Hörnprogram (eng. vertex shader) kan förändra geometrins hörn. Indata består av all 
data som ligger lagrat i hörnet. Ett exempel kan vara den data som beskrivs i Tabell 1. 
Operationer som ofta utförs är projicering till skärmrymden eller förflyttning av 
hörnen för att få hörnet från det lokala koordinatsystemet till det globala 
koordinatsystemet.  

2.5.2 Geometriprogram 

Geometriprogram (eng. geometry shader) introducerades med den generation av 
grafikkort som hade stöd för DirectX 10. Det är ett icke obligatoriskt steg och kan 
lägga till nya hörn till geometrin, för att till exempel göra konturen av geometrin 
mjukare eller ta bort befintliga hörn för att slippa skugga hörn som inte är relevanta. 
Efter geometriprogrammet kan de bearbetade hörnen antingen strömmas vidare till 
pixelprogram eller till videominnet där de antingen kan cirkulera tillbaka till 
hörnprogrammet eller till processorn. 

2.5.3 Pixelprogram 

Pixelprogram (eng. pixel shader) är det sista programmerbara steget i 
hårdvaruarkitekturen. Pixelprogrammet arbetar på pixlar och används vanligtvis för 
att bestämma färgen på pixeln, men kan även förkasta pixlar om den upptäcker att de 
inte är relevanta. Ett knep som går att använda, om grafikkortet ska användas för att 
göra mer generella beräkningar, är att utföra dessa i pixelprogrammet. Resultatet av 
beräkningarna rastreras och skickas ut till en framebuffer där det direkt tas upp och 
skickas tillbaka till antingen processorn eller till hörnprogrammet (Lacz och Hart, 
2004). 

Tabell 1 - Geometridata
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2.6 Instansiering 

När man vill rendera många objekt, är det oftast tiden att skicka datan som tar störst 
tid av renderingen. Oavsett hur mycket eller lite geometri ett objekt består av, finns 
alltid en konstant kostnad att skicka över den till grafikkortet. Denna kostnad är inte 
marginell. År 2005 klarade inte hårdvaran av mer än 4000 överföringar per sekund till 
grafikkortet om spelet skulle flyta på i 30 bilder per sekund, och detta utan spellogik 
(Carucci, 2005). 

För att rendera många identiska objekt snabbt används en teknik som kallas för 
instansiering (eng. instancing). Denna teknik bygger på ett huvudobjekt som andra 
objekt utgår från, dvs. instanser skapas från detta objekt. Instanserna är dock inte nya 
objekt, utan bara en referens till det befintliga objektet som istället kan används utan 
att behöva kopiera onödig data (Hart, 92). 

2.7 Relaterade arbeten 

Det finns många publicerade arbeten utförda med fokus på träd och botaniska former. 
Fokus ligger ofta på hur botaniska former är uppbyggda och hur det går att modellera 
botaniken. Fokuset på artiklarna är dock spritt, antingen fokuserar de på botaniken 
eller på snygg rendering, medan ytterst få fokuserar på realtidsapplikation. 

 
Figur 4 – Hårdvaruarkitektur 
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The Algoritmic Beauty of Plants 

Prusinkiewicz och Lindenmayer (2004) beskriver hur man kan modellera botaniska 
former med olika former med hjälp av L-system. Arbetet innehåller många praktiska 
exempel på hur träd och andra botaniska former kan genereras. Arbetet är en 
elektronisk publikation av samma bok från 1990. 

Hardware accelerated rendering of foliage for real-time applications 

I detta arbete fokuserar Szijártó och Koloszár (2003) på metoder att rendera 
trädkronor i spel. Fokuset ligger på att minimera prestandakostnaden och samtidigt få 
ett resultat som är bra för spel spelade ur ögonen på en människa. Flera simpla 
tekniker såsom billboardträd tas upp och förkastas då dessa uppvisar för stora visuella 
artefakter. 

Procedural Geometry Synthesis on the GPU 

Lacz och Hart (2004) undersöker möjligheterna att skapa ett ramverk för att skapa 
botaniska former enbart på grafikkortet i Cg1. Metoden är dock långsam då hårdvaran 
från 2004 tvingade Lacz och Hart att skicka tillbaka data till processorn. 

Real Time L-System Generated Trees Based on Modern Graphics Hardware 

Baele och Warzée (2005) skapar träd i realtid med en hybridlösning, L-system tolkas 
på processorn och tolkningen överförs till grafikkortet för att rendera geometrin. 
Arbetet är välutvecklat och tar upp många detaljer såsom hur ljusberäkningar, 
geometrisimplifiering på långt avstånd och hur naturligare grenformer skapas istället 
för cylindrar. 

Procedural multiresolution for plant and tree rendering 

Lluch, Camhort och Vivó (2003) beskriver en algoritm för att reducera komplexiteten 
på geometrin i ett träd utan att riskera artefakter, såsom skapande av hörn i tomma 
luften, eller sammanfogning av grenar som vanliga geometrisimplifieringsalgoritmer 
lider av.  

Creation and Rendering of Realistic Trees 

Weber och Penn (1995) skapar ett ramverk för att skapa realistiska trädmodeller på ett 
enkelt sätt utan att behöva förstå botanik. De fokuserar på grenstrukturen och låter 
användaren av ramverket arbeta med en grennivå i taget för att förenkla 
arbetsprocessen. 

                                                 
1 C for Graphics, ett högnivå språk för att programmera grafikhårdvara 



 

 9 

3 Problemformulering 
För att kunna generera botaniska former används ofta L-system. L-system i sig 
behöver dock tolkas för att ge geometri. Det vanligaste sättet att tolka L-system är 
med hjälp av sköldpaddstolkningen. Denna lider dock av att den inte är lämpad för 
realtidsanvändning, då utdata inte är optimerad. Flera andra har tolkat L-system 
understött av instansiering eller genom att skapa scengrafer. Detta gör att en 
effektivare realtidstolkning kan uppnås. 

Baele och Warzée (2005) har tidigare skapat ett system för att i realtid skapa träd med 
hjälp av hybridversion mellan processor och grafikkort. De utesluter grafikkortet som 
tolk av L-system med avseende på hårdvaran som fanns tillgänglig. Deras experiment 
gav goda utslag och klarade att rendera träd som har en stor mängd geometri. Deras 
träd hade mellan 20 000 och 100 000 trianglar och tog mellan 2.1ms och 4.3ms att 
generera och rendera utan geometrisimplifiering. Hårdvaran som detta arbete utfördes 
på är i dagens läge gammal, vilket gör att den teknik de använde sig av verkar 
lovande. 

Att endast använda grafikkortet som värd för hela processen var något Lacz och Hart 
(2004) undersökte. Deras mål var att skapa ett ramverk för att generera botaniska 
former på grafikkoret. Deras metod krävde dock 80ms att instansiera geometrin efter 
att denna hade skapats, vilket tog 115ms för varje iteration i omskrivningen. De 
drivrutiner de hade tillgång till hade ingen implementation av ”render-to-vertex 

buffer”. Detta var dock på ingång då de utförde arbetet, vilket de förutspådde skulle 
förbättra genererings- och renderingstiderna avsevärt. Deras mål var dock inte att 
utföra tolkningen i realtid. Deras mål var att behålla hela tolkningen på grafikkoret, 
även om data var tvunget att överföras tillbaka till processorn för att skickas till 
grafikkortet igen, vilket idag går att undvika med modern hårdvara. 

Målet med detta arbete är att utforska ifall grafikprocessorn är mer lämpad att tolka 
den data som ett L-system producerar för att rendera botaniska former i realtid, 
jämfört med att låta processorn generera samma data och föra över denna till 
grafikkortet för rendering. Skillnaden mellan detta arbete och de två tidigare arbetena 
skildras i Figur 5. 

 

L-system Tolkning Rendering

Lacz

och
Hart

Baele
och

Warzée

Detta
arbete

GPU

GPUCPU

GPUOffline

Figur 5 - Jämförelse mellan arbeten 
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3.1 Metodbeskrivning 

3.1.1 Implementation 

För att kunna utvärdera hur lämpligt grafikkortet är som tolk av L-system behöver 
både systemet på processorn och grafikkortet analyseras efter effektivitet. Dessa 
system är dock för komplexa att analysera teoretiskt då bussar, minnesåtkomst och 
cachar är komplexa i dagens hårdvara. Därför har två system implementerats. Det 
första där processorn tolkar data från ett L-system och skickar denna till grafikkoret 
för rendering. Det andra systemet skickar L-systemet till grafikkortet för tolkning och 
när data är tolkad kommer denna att skickas vidare på grafikkortet för rendering. 
Detta har medfört att två suboptimala system utvärderats, då implementering av 
optimala system är något som ligger utanför ramen för detta arbete. Fokus har legat på 
att optimera båda systemen likvärdigt för att kunna få en rättvis jämförelse. 

L-systemet generas då programmet startas, inte under körning, då fokus inte ligger på 
att skapa L-system i realtid. Syftet med arbetet är inte att undersöka hur lämpat 
grafikkortet är för generering av L-system, vilket gör att onödig implementering 
uteslutits för att kunna utföra ett bättre arbete på tolkningen av L-system. 

Implementeringen har resulterat i ett program där två lägen för tolken kan väljas, 
grafikkortsläge eller processorläge. Programmet kan tolka L-system och mäta tiden 
det tar för grafikkortet och processorn att tolka samt rendera L-systemet. 

3.1.2 Utvärdering 

För att kunna utvärdera resultatet av implementeringen har experiment utförts med 
olika uppsättningar av botaniska former som är representativa för olika typer av 
scener. Fall med olika detaljnivå och olika komplexa botaniska former har undersökts 
för vilka fall som grafikkortet presterar bättre samt för vilka fall som processorn 
presterar bättre. 

En viktig parameter som kommer att undersökas är hur storleken av L-systemet 
påverkar tolkningen. Större L-system kräver att mer data behöver genereras och föras 
över från processorn till grafikkortet för båda implementeringarna. Även 
upplösningen på objektet som instansieras har undersökts för att se hur mycket denna 
påverkar prestandan på processor och grafikkort. Tesen är att även om tolkningen på 
grafikkortet är något långsammare, kommer det kompenseras av att mindre data 
behöver överföras till grafikkortet.  

Två viktiga mätvärden kommer främst att granskas: tidsåtgången och minnesåtgången 
för båda implementeringarna. Mer om hur mätningarna hur utförts finns i 
Genomförda mätningar. 
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4 Genomförande 

4.1 Tolkning och rendering av L-system 

Systemen som har producerats är följande: L-system, Sköldpaddstolkning på 
processor och grafikkort samt rendering av geometri. Både tolkningen på processor 
och grafikkort har samma in och utdata, vilket gör att båda kan använda sig av samma 
L-system och samma renderingsteknik. Detta för att tolkning på grafikkort och 
processor ska ha samma förutsättningar och icke relevanta variabler i systemet 
utesluts. 

Implementeringen av tolkningen på grafikkortet har utförts geometriprogram i 
DirectX 10 (Microsoft). En abstraktion såsom CUDA2 (NVidia Corporation) eller 
OpenCL3 (Khronos Group) övervägdes som plattform för tolkningen, men uteslöts. 
Detta för att ingen tidigare erfarenhet av dessa fanns sedan innan arbetet påbörjades, 
och projektet dömdes mer genomförbart om tidigare kunskap kunde appliceras direkt 
på implementeringen. 

4.1.1 L-system 

Det L-system som skapats tar ett axiom som indata, samt de produktionsregler som 
ska appliceras på axiomet. För att avgränsa omskrivningen till en ändlig mängd, tas 
även ett generationsvärde på hur många omskrivningar som maximalt ska utföras 
innan omskrivningen avslutas om det inte har skett en iteration utan omskrivning. 

Vid programstart exekverar L-systemet och resulterar i en sträng, det vill säga, en 
sekventiell minnesbuffer av tecken. 

4.1.2 Utritning av geometri 

För att representera botaniska former används cylindrar. Vid programstart genereras 
en cylinder som representerar alla segment i den botaniska formen. Denna cylinder är 
uppbyggd av en hörnbuffer som består av den information som presenteras i Tabell 2. 
Då cylindrar är den primitiva byggstenen som bygger upp de botaniska formerna, 
kommer dessa att kallas för primitiver framöver. För att beskriva upplösningen på 
primitiverna kommer subdiveringar att användas. Antalet subdiveringar är hur många 
fyrhörningar (eng. quads) som bygger upp en primitiv. 

Information Typ Storlek 

Position 4 flyttal 16byte 

Normal 4 flyttal 16byte 

Textur koordinat 2 flyttal 8byte 

Totalt 10 flyttal 40byte 

Då de botaniska formerna är uppbyggda av många identiska primitiver, renderas dessa 
därför med instansiering. Detta för att minimera antalet överföringar av data som 
överförs till grafikkortet. Till varje primitiv skickas den information som specificeras i 
Tabell 3. 

                                                 
2 Compute Unified Device Architecture 
3 Open Computing Language 

Tabell 2 – Information i hörnbuffern 
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Information Typ Storlek 

VärldVyProjektion 16 flyttal 64byte 

Värld 16 flyttal 64byte 

Totalt 32 flyttal 128byte 

VärldVyProjektion är en matris som används för att projicera alla hörn från 
objektrymden till skärmkoordinater och Värld är även den en matris som används för 
att transformera om från objektrymden till världsrymden för att utföra 
ljusberäkningar. 

För att kunna föra över informationen om instanserna till grafikkortet i en enda 
överföring måste en extra instansbuffer hållas i RAM4. Denna instansbuffers storlek 
går att beräkna som storleken av den information som beskriver en primitiv, se Tabell 
3, gånger antalet primitiver som ska renderas. 

4.1.3 Sköldpaddstolkningen på processorn 

Tolkningen av L-system på processorn använder sig av funktionspekare för att utföra 
sköldpaddstolkningen. Detta för att lätt stödja utbyggbarhet, om en större mängd 
tecken till sköldpaddstolkningen definieras. 

Den information som definierar sköldpaddans tillstånd beskrivs i Tabell 4. Tillståndet 
manipuleras av tolkningsreglerna som är de olika funktionerna representerar. 

Data Typ Storlek 

Distans 1 flyttal 4byte 

Radie 1 flyttal 4byte 

Theta 1 flyttal 4byte 

Position 3 flyttal 12byte 

Rotation 16 flyttal 64byte 

Totalt 22 flyttal 88byte 

Distans och radie i tillståndet representerar hur långt sköldpaddan ursprungligen 
färdas vid förflyttning samt hur stor radien är på primitiven som skapas då 
sköldpaddan förflyttas. Dessa två värden modifieras av ”a” respektive ”!” 

Theta är vinkeln i radianer som beskriver hur mycket sköldpaddan ska roteras vid 
rotation. 

Positionen är implementerad med en tredimensionell vektor, då det homogena 
koordinatsystemet inte behövs. 

Rotationen är en fyrdimensionell matris som sparar de olika axlarna i 
koordinatsystemet, en axel sparas i varje rad i matrisen. Så X-axeln sparas alltså i 
första raden, Y-axeln sparas i andra raden och Z-axeln sparas i den tredje raden. Detta 
ger alltså att den sista kolumnen och den sista raden inte används. 

                                                 
4 Random Access Memory 

Tabell 3 - Instansdata 

Tabell 4 - Sköldpaddans tillstånd
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Som det går att se i Figur 6 returnerar alla tolkningsregler ett booleskt värde, vilket 
signalerar till sköldpaddstolken att en världsmatris behöver skapas. 

De sex rotationsfunktionerna (yaw/pitch/roll) roterar sköldpaddan genom att rotera 
axlarna på sköldpaddan. Detta är implementerat genom att skapa en rotationsmatris 
runt rätt axel med vinkeln Theta. Denna skapas från sköldpaddans tillstånd. Matrisen 
multipliceras därefter med matrisen innehållande de tre rotationsaxlarna, vilket 
resulterar i att sköldpaddan roteras. 

För att beskriva en primitiv används en världsmatris. Denna skapas från det tillståndet 
som sköldpaddan hade innan sköldpaddstolken signalerade att en ny primitiv ska 
skapas. Världsmatrisen skapas genom att först skapa en skalningsmatris utifrån 
distans och radie, där radie är skalningen i riktningen av x-axel och z-axel, och distans 
är skalningen i riktningen y-axel. Därefter skapas en transleringsmatris utifrån 
positionen på tillståndet och rotationen används som en rotationsmatris. Dessa 
multipliceras ihop i ordningen skala-rotation-translering. 

Resultatet av detta steg resulterar i en buffer med världsmatriser som används för att 
skapa instansbuffer i kombination med kameran. 

4.1.4 Sköldpaddstolkningen på grafikkortet 

För att kunna tolka L-systemet på grafikkortet används DirectX 10 för att kunna 
utnyttja en utström (eng. stream out). En utström är en buffer på grafikkortet som kan 
skrivas till efter hörnprogrammet eller geometriprogrammet. Alltså, användandet av 
en utström förenklar möjligheterna att skriva till buffrar, som förut realiserades genom 
att låta pixelprogrammet skriva till en hörnbuffer. 

Då strängar inte stöds av grafikkortet förs strängen som L-systemet producerat över 
till grafikkortet med hjälp av en kvadratisk textur. Denna har minimal storlek för att 
minimera mängden data som överförs till grafikkortet. Denna textur sparar strängen 
som en mängd naturliga tal. Varje byte i de naturliga talen tolkas som ett tecken på 
grafikkortet. 

För att veta hur många primitiver som behöver skapas används en buffer med hörn. 
Buffern innehåller lika många element som det finns ”F” i strängen producerad av L-

TurtleInterpretation

TurtleState

1
1

+pushState(inout *state : TurtleState) : bool

+popState(inout *state : TurtleState) : bool

+moveForward(inout *state : TurtleState) : bool

+moveForwardDraw(inout *state : TurtleState) : bool

+yawLeft(inout *state : TurtleState) : bool

+yawRight(inout *state : TurtleState) : bool

+pitchUp(inout *state : TurtleState) : bool

+pitchDown(inout *state : TurtleState) : bool

+rollLeft(inout *state : TurtleState) : bool

+rollRight(inout *state : TurtleState) : bool

+decreaseMoveLength(inout *state : TurtleState) : bool

+decreaseRadius(inout *state : TurtleState) : bool

TurtleCPURules

Figur 6 - Design av Sköldpaddstolkning 
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systemet. För att initiera denna buffer räknas antalet ”F” i strängen på processorn. 
Detta görs på processorn för att minska belastningen på grafikkortet för att slippa att 
skicka över mer data till grafikkortet. 

Varje punkt skickas från hörnprogrammet till geometriprogrammet utan att bearbetas. 

Geometriprogrammet läser i texturen tills den hittar det första obearbetade F:et. Om 
ett F är obearbetat bestäms genom att räkna antalet F som har bearbetats och jämföra 
om det är mindre än IDt tillhörande den primitiv som bearbetas. Detta gör att 
programmet läser längre och längre i texturen som är producerad av L-systemet. 
Effekten av detta är att algoritmen har en komplexitet på $(∑ &) där n är antalet F i 
strängen som L-systemet producerat. 

 

Resultatet av geometriprogrammet är en instansbuffer som strömmas ut i minnet på 
grafikkortet. Denna binds därefter som instansbuffer till utritningssteget i algoritmen. 
Då inget pixelprogram är bundet till grafikkortet i detta steg ritas inget ut till skärmen. 

Som det går att se i Figur 7, binds denna instansbuffer om till grafikkortet för att rita 
ut den botaniska formen på samma sätt som tolkningen på processorn. 

Algoritmen kan beskrivas med följande pseudokod:  

Instansbuffer

float4x4 WorldViewProj

float4x4 World

Instanser

Hörnbuffer

float4 Position

float4 Normal

float2 TexCoord

Geometri

0 1 n...

Input/Output slots

GPU

Instansbuffer

float4x4 WorldViewProj

float4x4 World

Utström

Hörnbuffer

float4 Position

Antalet cylindrar

0 1 n...

Input/Output slots

GPU Algoritm

Rendera

0 1 n...

Texture slots

L-system

Textur

0 1 n...

Texture slots

Figur 7 - Översikt grafikkorts algoritm
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För varje punkt i hörnbuffern med id ID 
 Initiera Geometriprogrammet 
 Läs i texturen och spara värdet i Data 
 Ställ N till 0 
 Så länge som antalet lästa F är mindre eller lika med ID 
  Tolka N:te biten i Data till tecknet T 
  Tolka tecknet T med Sköldpaddstolkningen( T, ID ) 
  Öka upp N med ett 
  Om N är större eller lika med 4 
   Läs nästa bit i texturen till Data 
   Ställ N till 0 
Sköldpaddstolkningen( T, ID ) 
 Om T är ett F 
  Om ID är lika med antalet lästa F 
   Beräkna världsmatrisen från det nuvarande tillståndet 
   Beräkna världsmatrisen projicerad till skärmen 
   Strömma ut det nuvarande tillståndet 
  Uppdatera det nuvarande tillståndet genom att flytta sköldpaddan 
 Om T är ett tecken som motsvarar en rotationsmatris 
  Rotera sköldpaddan theta grader i given riktning 
 Om T är [ 
  Spara sköldpaddans tillstånd på en tillståndsstack 
  Ställ upp stackpekaren 
 Om T är ] 
  Ställ sköldpaddans tillstånd till översta värdet på tillståndsstacken 
  Ställ ner stackpekaren 

4.1.5 Implementerade symboler i Sköldpaddstolkningen 

Den delmängd av sköldpaddstolkningen som har valt att implementeras är följande 
tecken: 

[, ], F, f, +, -, &, ^, \, /, a, ! 

Orsaken att dessa har valts ut är för att de är de mest primitiva symboler, och utan 
någon av dessa är det svårt att göra de mest grundläggande botaniska formerna. 

4.2 Genomförda mätningar 

För att jämföra grafikkortets lämplighet att utföra sköldpaddstolkningen jämfört med 
att processorn ska utföra sköldpaddstolkningen har experiment utförts på en MacMini 
(Apple Inc.) med följande specifikationer: 

Processor: Intel® Core™2 Duo P7550 @ 2.26GHz 
Ram: 2GB DDR3 1066MHz 
Hårddisk: 160GB FUJITSU G1 SATA 5400rpm 
Grafikkort: GeForce 9400M med 256MB delat minne 
Operativsystem: Windows 7 Professional 32-bit 

Experimenten ska utläsa hur tidsåtgången påverkas för processor och grafikkortet när 
strängstorleken förändras samt när primitverna blir allt mer subdiverade. Varje 
experiment har varit uppdelat i flera delar.  

Under den första delen av experimentet samlades 100 mätvärden in. Dessa mätvärden 
beskrev tidsåtgången för tolkning och rendering av ett L-system på grafikkortet 
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respektive processor. Dessa 100 mätvärden samlades in för sex detaljnivåer av 
primitiverna, samt för sex olika stränglängder. Från mätvärden har därefter 
medelvärden beräknats för att minimera operativsystemets samt andra programs 
inverkan på exekveringen. Mätvärdena mäter hur lång tid det tar för processorn 
respektive grafikkortet att både tolka och rendera L-systemet. 

Från dessa värden har gränsvärden belysts och jämförelser och trender har urskiljas. 

Vidare har tidsåtgången för att rendera det tolkade L-systemet mätts upp för både 
implementeringen på processor och grafikkortet. 

Minnesanvändningen har därefter beräknats för båda implementeringarna, för att 
urskilja minnesvinsten av att utföra tolkningen på grafikkortet. För att beräkna 
minnesåtgången på grafikkortet har texturstorleken beräknats enligt följande formel: 

4 × 2)×*+,-./ 01234ä678ä679: ;<=>?
 

Minnesåtgången i RAM-minnet beräknas enligt följande formel: @&A@B CDEFEAEGHD × 128 

Där 128 är storleken för den information som beskriver en primitiv, vilket går att 
härleda från Tabell 3. 

De experiment som utförts har varit på två olika botaniska former, som har haft olika 
stränglängder för att testa effektiviteten vid olika komplexitet. 

Båda experiment har utförts av ett automatiskt testprogram för att utesluta att 
mänskliga faktorer påverkar mätvärdena. 

4.2.1 Experiment ett: Trädform 

Den första botaniska formen som testas är en som är formad som ett träd, denna har 
kort stränglängd och mindre komplex tolkning. Visualisering av de första 7 
iterationerna av trädformen går att se i Figur 8. 

 
Figur 8 - Trädform 



 

 

För att skapa trädet så används följande konfiguration.

Axiom: D 
Produktionsregler:  
D → FA[^^++a!FA] 
A → [++a!FA][--a!FA]

De mätvärden som samlats in 
tiden är en funktion av antalet subdiveringar av varje 
strängen. 

Om Figur 9 jämförs med
ökar även renderings-
processorn.  
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För att skapa trädet så används följande konfiguration. 

Variabel Värde 

Radie skala 0.7 

Längd skala 0.75 

Cylinder längd 100 

Cylinder radie 20 

Theta 0.3 rad 

Rotation Identitetsmatrisen 

Position 0, 0, 0 

 
a!FA] 

som samlats in vid körning på processor sammanställs i
tiden är en funktion av antalet subdiveringar av varje primitiv

jämförs med Figur 10 går det att se samband. När primitiver
- och tolkningstiden mycket snabbare på 

12

42
102

222
462

942

stränglängd

Processor

Tabell 5 - Variabelkonfiguration för Träd

Figur 9 - Processor tolkning och renderingstid för träd

sammanställs i Figur 9 där 
primitiv och längden på 

 

primitiverna blir fler, 
mycket snabbare på grafikkortet än på 
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Det går även utläsa att 
antalet primitiver ökar
där tidsåtgången ökar som en produkt av primitiver och sudivideringar.
är även att antalet polygoner ökar 
primitiv blir subdiverad.

Figur 11 och Figur 12
påverkas av antalet primitiver
ca 12 gånger längre tid
ökar från 4 gånger till 1504 gånger. För samma ökning
bara ca 3 gånger längre tid
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Figur 10

Figur 11 – Renderingstid och 
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Det går även utläsa att tidsåtgången främst ökar för tolkningen på grafikkortet
antalet primitiver ökar. Detta går att jämföra med implementeringen

som en produkt av primitiver och sudivideringar.
att antalet polygoner ökar i stigande takt med antalet primitiver

primitiv blir subdiverad. 

12 styrker detta. Det går att se att tidsåtgången på
påverkas av antalet primitiver vid låga polygonantal. Det går att se att processorn 

längre tid att tolka L-systemet då antalet subdiveringar
från 4 gånger till 1504 gånger. För samma ökning av subdiveringen

längre tid för grafikkortet att tolka L-systemet. 

12
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942

stränglängd

Grafikkort

200 400 600 800 1000

Antal primitiver

1504 subdiveringar

10 - Grafikkorts tolkning och renderingstid för träd

Renderingstid och tolkningstid vid 1504 subdiver

 

främst ökar för tolkningen på grafikkortet då 
teringen på processorn, 

som en produkt av primitiver och sudivideringar. Värt att notera 
antalet primitiver då varje 

 

att tidsåtgången på processorn inte 
. Det går att se att processorn tagit 

systemet då antalet subdiveringar av varje primitiv 
av subdiveringen tar det dock 
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tolkningstid vid 1504 subdiveringar för träd
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Det går att se här att vi har en klar vinst på överföringstiden då grafikkortet utför 
tolkningen av L-system. 

Renderingstiderna för trädformen på processorn och grafikkortet visar intressanta 
resultat. Figur 13 visar på att grafikkortet bara använder en försumbar tid för att 
rendera trädformen, medan majoriteten av processortiden går åt för rendering vid 4 
subdiveringar av primitiven.  

 

Om Figur 14 jämförs med Figur 13 går det att återse samma tendenser vid många 
subdiveringar av primitiverna för både processorn och grafikkortet. 
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Figur 12 - Renderingstid och tolkningstid vid 4 subdiveringar för trädform

Figur 13 - Renderingstid vid 4 subdiveringar för träd



 

 20 

 

Dessa resultat analyseras vidare i Analyser av mätningar. 

 

Som det går att utläsa från Figur 15, används mycket mindre minne att spara 
trädformen på grafikkortet istället för att spara den som en instansbuffer i RAM. 
Skillnaden är av en magnitud på ca 10 gånger. 

En sammanställning av all data som diagrammen är baserade på återfinns i Tabell 7 
som går att finna i Bilagor. 

4.2.2 Experiment två: Buskform 

För att kontrastera trädformen har även en buskform testats, denna har främst valts ut 
för att den består av en lägre sträng och ett mer komplext L-system då den innehåller 
fler tecken som behöver tolkas. De första 7 iterationerna av busken visualiseras i 
Figur 16. 
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Figur 14 - Renderingstid vid 1504 subdiveringar för träd

Figur 15 – Minnesanvändning för trädformen



 

 

Busken har följande variabelkonfiguration.

Axiom: A 
Produktionsregler:  
A → [&F!aA]/////[&F!aA]///////[&Fa!A]

Som Figur 17 visar går det att se att buskformen
tidsåtgången som trädformen
är mer komplex. 
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Busken har följande variabelkonfiguration. 

Variabel Värde 

Radie skala 0.95 

Längd skala 0.90 

Cylinder längd 50 

Cylinder radie 2 

Theta 22.5° 

Rotation Identitetsmatrisen 

Position 0, 0, 0 

[&F!aA]/////[&F!aA]///////[&Fa!A] 

visar går det att se att buskformen uppvisar samma tendenser i 
trädformen gjorde. Dock med ett långsammare resultat
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Tabell 6 - Variabelkonfiguration för buske

Figur 17 - CPU tolkning och renderingstid för buske
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Om Figur 17 och Figur 
som trädformen gör, dock än tyd
blir längre. Då stränglängden 
vad som går att definiera som realtid.

Som Figur 19 visar, 
stränglängden ökar. Tolkningen på processorn verkar dock öka mer 
från tolkningen från grafikkortet.

Om Figur 19 och Figur 
polygonantal ökar inte t
tolkningen på processor
137% för tolkningen på 
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Figur 19 - Renderingstid och tolkningstid vid 1504 subdiveringar för buske

22 

Figur 18 studeras går det att se att buskformen 
, dock än tydligare att grafikkortet presterar dåligt när strängen 

Då stränglängden ökar, blir tolkningstiden snabbt längre och 
vad som går att definiera som realtid. 

visar, ökar tidsåtgången kraftigt för tolkningen på 
. Tolkningen på processorn verkar dock öka mer 

från tolkningen från grafikkortet. 

Figur 20 jämförs går det att se en återkommande trend. Vid höga 
polygonantal ökar inte tidsåtgången för tolkningen på grafikkortet

processorn. Det går se att tidsåtgången har ökat till en faktor 
för tolkningen på grafikkortet när antalet subdiveringar har ökat från 4 till 1504
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studeras går det att se att buskformen visar samma trend 
ligare att grafikkortet presterar dåligt när strängen 

ökar, blir tolkningstiden snabbt längre och överskrider 

 

för tolkningen på grafikkortet när 
. Tolkningen på processorn verkar dock öka mer linjärt till skillnad 

 

se en återkommande trend. Vid höga 
tolkningen på grafikkortet i samma takt som 

. Det går se att tidsåtgången har ökat till en faktor på ca 
grafikkortet när antalet subdiveringar har ökat från 4 till 1504. 
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Tidsåtgången för tolkningen på processorn har däremot ökat med en faktor på  
4 436%. 

 

Om renderingstiden studeras i Figur 21 för buskformen återfinns dock inte samma 
tendenser som sågs för trädformen. Här ses snarare motsatt tendens, då renderingen av 
grafikkortets tolkning tar upp all tid under tidssteget. 

 

Tidsåtgången för att rendera tolkningen på processorn ungefär den samma som innan, 
alltså majoriteten av tiden under tidssteget. 
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Figur 21 - Renderingstid för 1504 subdiveringaringar av busken 



 

 24 

 

Detta beror förmodligen delvis på att DirectX 10 utför en del under ytan, och det går 
inte veta exakt vad. Men förmodligen är en av orsakerna att DirectX 10 samlar ett 
antal anrop och utför alla samtidigt för att minimera dataöverföring till grafikkortet. 
Detta för att utföra minimalt antal övergångar mellan olika ringar av olika privilegier, 
vilket sparar tid. 

 

Trenden som uppvisas för minnesanvändningen är samma som innan om Figur 23 
studeras. Minnesanvändningen för processortolkningen är större, dock är den inte 
riktigt de 10 gånger som det var för trädformen. 

All data från experimentet är sammanförd i Tabell 8 i Bilagor. 

4.3 Analyser av mätningar 

Grafikkortet tolkar och renderar L-system bättre när polygonantalet (antalet 
subdiveringar) ökar, men då strängen innehåller få tecken. Detta grundar sig i att 
grafikkortet inte behöver överföra instansbuffrarna varje tidssteg till sitt inbyggda 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

R
e

n
d

e
ri

n
g

st
id

 (
m

s)

Antal primitiver

4 subdivideringar

CPU

GPU

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

0 5000 10000 15000

M
in

n
e

så
tg

å
n

g
 (

b
y

te
)

Strängstorlek

Minnesanvändning

Textur storlek

Primitiv minne

Figur 22 - Renderingstid för 4 subdiveringar av busken

Figur 23 – Minnesanvändning för buskform 



 

 25 

minne. Dock håller inte grafikkortet realtids kravet på de system där det presterar 
bäst. De system där grafikkortet håller realtidskrav presterar processorn bättre. 

Renderingstiderna som är uppmätta visar dock att det är svårt att mäta enskilda delar 
av algoritmen. Dessa mätningar visar på att DirectX 10 utför en del arbete bakom 
scenen, vilket gör det svårt att analysera tidsåtgången för separata delar utan 
specialprogramvara. Då experimenten utformades var detta inget som tänktes på. 

Minnesåtgången var väsentligt mindre för system som tolkats på grafikkortet. Värt att 
notera är dock att minnet som används av grafikkortet är en resurs av vilket det inte 
finns lika gott om som det finns RAM-minne på vanliga persondatorer. 
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5 Slutsatser 
Processorn är en plattform som är enklare och flexiblare att arbeta med, då denna inte 
har samma begränsningar i hårdvaran som grafikkortet har. Ett exempel på 
begränsningar är tillexempel att grafikkortet inte är gjord för att hantera strängar, och 
därför måste dessa föras över via texturer för att kunna behandlas. Om dessutom L-
systemet ska utvecklas till mer komplexa modeller, är processorn en enklare plattform 
att arbeta mot. 

5.1 Resultatsammanfattning 

Ifrån mätvärdena går det att utläsa en tydlig tendens i relationen grafikkort/processor, 
vilket är att grafikkortet presterar bäst vid korta strängar och gärna stora polygonantal. 
Vid längre strängar sker dock inte tolkningen i realtid på grafikkortet. Vilket även är 
sant för processorn vid höga polygonantal i kombination med långa strängar. 

Det går även utläsa att minnesanvändningen för att utföra tolkningen på grafikkortet 
är mycket mindre. Även om mängden minne som finns tillgänglig på grafikkortet är 
mycket mindre än mängden minne som finns tillgänglig till processorn. 

Grafikkortet har mycket råstyrka, vilket går att se i resultaten då den presterar 
nästintill likvärdigt med processorn vid höga polygonantal. Detta trots att större del av 
tidsåtgången för grafikkortet går åt till att tolka L-systemet och därmed borde mindre 
tid finnas tillgänglig för att rendera ut resultatet av tolkningen. 

För denna implementering är processorn lämpligare för att tolka L-system än 
grafikkortet. En av orsakerna till detta är att grafikkortet behöver bearbeta mycket mer 
data. Detta då den utarbetade algoritmen inte är en optimal lösning. 

5.2 Diskussion 

Den algoritm som utvecklats är inte lämpad för grafikkortet, då mycket 
omberäkningar krävs. Dessa omberäkningar består i att strängen läses om från början 
för varje symbol som skapar en primitiv. Detta för att sköldpaddans tillstånd ska 
kunna återskapas för varje primitivskapande symbol. Det finns ingen uppenbar 
lösning för att undvika dessa omberäkningar. Detta då grafikkortet saknar 
synkroniseringsmekanismer för trådar i geometriprogrammet. Det är mycket svårt att 
utveckla en parallell algoritm som är effektiv utan några 
trådsynkroniseringsmekanismer. Att utveckla en fullständig algoritm är inte uppgiften 
hos ett initialt försök att göra en snabb algoritm på grafikkortet. Detta problem 
härstammar ifrån att det inte går att hoppa in godtyckligt långt i strängen och starta 
tolkningen därifrån och garantera ett korrekt tillstånd för sköldpaddan. 

Resultat där grafikkortet nästan presterar bättre än processorn har uppnåtts, men vid 
höga polygonantal. I dessa fall har inte realtids kravet uppfyllts dock. Detta tyder 
dock på att möjligheter finns och att det går att vidareutveckla algoritmen. 

Detta arbete syftar främst till att lägga en bas för vidare försök att tolka L-system på 
grafikkortet i realtid. Ett resultat som är värt att ta vara på är att den massiva 
beräkningskraften från grafikkortet inte räcker för att tolkningen ska kunna ske i 
realtid med bra resultat. För att klara av detta krävs en välutvecklad algoritm som 
undviker att bearbeta samma sektion av L-systemet flera gånger. 

Kombinationen av det begränsade L-systemet och sköldpaddstolkningen som 
implementerats gör att det är svårt att skapa annat än simpla botaniska former som är 



 

 27 

trovärdiga. Om mer komplexa L-system implementeras går den botaniska 
trovärdigheten att öka, men till vilken kostnad för tolkningstiden? 

I relation till tidigare arbeten har detta arbete fokuserat på att utföra tolkningen av L-
system på grafikkortet för att minska mängden data att föra över till grafikkortet. Om 
detta arbete jämförs med Lacz och Hart (2004) som fokuserar på att få över 
generering av L-system, tolkning av L-system och rendering till grafikkortet. Den 
gemensamma faktorn mellan Lacz och Hart (2004) och detta arbete är att båda tolkar 
L-system på grafikkortet, även om detta sker på två olika sätt. Lacz och Hart (2004) 
skapar en mer generell struktur i Cg-program. Prestandan i deras arbete var inte 
likvärdigt, och inte ens renderingen i sig skedde i realtid. Dock utfördes det på datorer 
från 2004, vilket gör att vi inte vet hur prestandan hade varit på dagens datorer. 

Om arbetet jämförs med Baele och Warzée (2005) är det bara renderingen som utförs 
efter en likvärdig metod. Deras arbete fokuserar mer på visuell kvalitet med 
avvägning mot prestanda och minnesanvändning. De avfärdade dock möjligheten att 
tolka L-system på grafikkortet då de ansåg att grafikkortet inte är lämpat för detta. De 
tolkar L-systemet varje tidsteg för att få en dynamisk tolkning. Mycket fokus i 
rapporten tar upp hur de ökar den visuella kvaliteten istället för hur de tolkar L-
systemet. 

5.3 Framtida Arbeten 

Det finns många arbeten som kan grena ut från detta arbete. Det första och mest 
självklara är att utveckla en algoritm som inte börjar arbeta från början på L-systemet 
för varje ny primitiv. Om detta går att utföra, kan komplexiteten på algoritmen som 
utvecklats för grafikkortet bli bättre. Vilket förmodligen skulle resultera i att 
grafikkortet skulle prestera bättre än processorn i fler fall. Ett intressant försök är att 
undersöka om denna optimering går att applicera på processor implementeringen, 
samt hur detta skulle påverka prestandan för denna. 

Ett framtida arbete är att utveckla tolkningen på grafikkortet, till att tillexempel tolka 
parametriska L-system på grafikkortet. Detta för att kunna skapa mer komplexa och 
trovärdiga botaniska former. Parametrarna skulle kunna överföras till grafikkortet 
med hjälp av extra texturer som Lacz och Hart (2004) använder sig av. 

En intressant utveckling skulle vara att utföra samma projekt, fast använda ett API5 
designat för generella beräkningar på grafikkortet såsom CUDA eller OpenCL för att 
tolka L-systemet. En sådan abstrahering skulle kunna hjälpa för att skapa en algoritm 
med bättre komplexitet och prestanda. Framförallt är dessa skapade för generella 
beräkningar på grafikkortet, och lyfter fram hur dessa ska utföras för maximal 
prestanda. Dessa funktioner är mer ”dolda” i DirectX 10 då detta inte behövs vid 
vanlig rendering. 

Detta arbete har inte fokuserat på visuell kvalitet, vilket kan vara relevant för 
användaren. En vidareutveckling av algoritmen där den visuella kvaliteten är fokuset 
skulle vara intressant. Baele och Warzée (2005) har uppvisat bra visuella resultat, 
vilket visar att det går att utföra. Detta skulle vara intressant att se vad inverkan på 
renderingstiden skulle vara, då de hörnprogram och pixelprogram som används är 
primitiva. Framförallt undersöka hur renderingstiden ökar med komplexiteten hos 
hörnprogrammen och pixelprogrammen. 

                                                 
5 Application Programming Interface 
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Ett annat arbete skulle som skulle kunna minska mängden omberäkningar skulle vara 
att undersöka hur utvecklandet av en algoritm som förbereder en L-systemssträng på 
processorn som gör strängen mer lättbearbetad på grafikkortet. Då skulle viss 
information kunna sparas i systemet som hjälper grafikkortet att ta tidssparande 
beslut. Alltså, att utveckla en hybridlösning för att undvika omberäkningar på 
grafikkortet. 

Det borde även undersökas hur algoritmen på grafikkortet kan optimeras för rendering 
av många objekt. Alltså, hur presterar grafikkortet om många botaniska former 
placeras ut, där alla dessa har tolkats samtidigt. Om resultat från tolkningen 
återanvänds på ett bra sätt för flera botaniska former, går det att bygga ut algoritmen 
till att skapa en hela skogar? 

I arbetet ligger fokuset på hur botaniska former kan visualiseras med tekniken. Om 
man byter ut de grundläggande primitiverna från cylindrar går mycket annat att 
genereras. Ett framtida arbete är att använda en annan tolkningsmetod än 
sköldpaddstolkningen på grafikkortet tillsammans med andra primitiver för att till 
exempel generera galaxer till stora spelvärldar. 
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Bilagor 
 
Sträng 

längd 

Primtiver Subdiveringar Polygoner Processor tid 

(ms) 

Grafikkorts tid 

(ms) 

12 2 4 32 1,444203 1,419177 

12 2 304 2432 1,585079 1,581923 

12 2 604 4832 1,727294 1,647658 

12 2 904 7232 1,740724 1,632062 

12 2 1204 9632 1,784456 1,629836 

12 2 1504 12032 1,913772 1,74309 

42 6 4 96 1,493996 1,472171 

42 6 304 7296 1,867125 1,862217 

42 6 604 14496 2,151046 1,998943 

42 6 904 21696 2,306111 2,203532 

42 6 1204 28896 2,756597 2,45965 

42 6 1504 36096 3,11611 2,731285 

102 14 4 224 1,464394 1,554663 

102 14 304 17024 2,159469 2,596693 

102 14 604 33824 2,674936 2,991729 

102 14 904 50624 3,163311 3,194951 

102 14 1204 67424 3,870899 3,778722 

102 14 1504 84224 4,381053 4,376137 

222 30 4 480 1,605437 1,989327 

222 30 304 36480 2,877645 3,487622 

222 30 604 72480 3,624847 4,446669 

222 30 904 108480 4,574937 5,101255 

222 30 1204 144480 5,801647 6,153514 

222 30 1504 180480 6,908162 7,947558 

462 62 4 992 1,555853 3,602378 

462 62 304 75392 3,324313 5,504736 

462 62 604 149792 5,44449 7,248816 

462 62 904 224192 7,324681 9,24366 

462 62 1204 298592 8,791965 11,47268 

462 62 1504 372992 11,32905 13,3637 

942 126 4 2016 1,624252 8,579091 

942 126 304 153216 4,553085 11,83214 

942 126 604 304416 7,490975 15,05579 

942 126 904 455616 11,64468 18,07322 

942 126 1204 606816 14,86673 21,37258 

942 126 1504 758016 19,05103 24,16317 

  
Tabell 7 – Mätdata från Trädformen
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Sträng 

längd 

Primtiver Subdiveringar Polygoner Processor tid 

(ms) 

Grafikorts Tid 

(ms) 

33 3 4 48 1,362592 1,403495 

33 3 304 3648 1,387659 1,403549 

33 3 604 7248 1,427817 1,47233 

33 3 904 10848 1,548988 1,590758 

33 3 1204 14448 1,632792 1,676665 

33 3 1504 18048 1,729968 1,858858 

129 12 4 192 1,259717 1,348893 

129 12 304 14592 1,945586 1,947642 

129 12 604 28992 2,373266 2,405874 

129 12 904 43392 2,827303 2,741143 

129 12 1204 57792 3,391528 3,319373 

129 12 1504 72192 3,886218 3,865887 

417 39 4 624 1,31895 2,232014 

417 39 304 47424 3,15063 3,94683 

417 39 604 94224 4,681084 5,729443 

417 39 904 141024 6,676503 7,484854 

417 39 1204 187824 8,542884 9,514055 

417 39 1504 234624 10,39146 11,26837 

1281 120 4 1920 1,604171 8,197558 

1281 120 304 145920 6,301845 12,92809 

1281 120 604 289920 10,9854 16,47704 

1281 120 904 433920 15,87228 21,30639 

1281 120 1204 577920 20,20888 26,00547 

1281 120 1504 721920 24,57263 31,3595 

3873 363 4 5808 2,064105 52,19839 

3873 363 304 441408 13,19371 62,80989 

3873 363 604 877008 25,7335 75,9485 

3873 363 904 1312608 39,7855 89,35733 

3873 363 1204 1748208 52,82468 102,2489 

3873 363 1504 2183808 66,08945 115,4818 

11649 1092 4 17472 3,810104 409,528 

11649 1092 304 1327872 33,36955 443,5809 

11649 1092 604 2638272 64,77092 471,5875 

11649 1092 904 3948672 101,6722 504,0397 

11649 1092 1204 5259072 135,1403 535,0179 

11649 1092 1504 6569472 165,2217 560,9394 

 

Tabell 8 – Mätdata från Buskformen 


