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Sammanfattning
Detta  arbete  handlar  om  hur  man  som  grafiker  kan  optimera  utnyttjandet  av 
tillgängliga resurser och trots begränsningar i form av polygon- och texturbudgetar 
öka sina möjligheter att skapa estetiskt tilltalande grafik. Arbetet undersöker en rad 
olika  tekniker  som  kan  användas  för  att  resursoptimera  material  samt  testar  och 
utvärderar dessa med hjälp av material från spelprojektet Break a Leg (BAL). 

Resultaten  visar  att  det  grafiska  materialet  i  BAL  tjänat  otroligt  mycket  på  att 
resursoptimeras  och  att  optimeringen  förbättrat  den  tekniska  kvaliteten   avsevärt 
genom ökat texelvärde och effektiviserad vertexdensitet  och gett  en positiv visuell 
inverkan. 

Genom  att  integrera  resursoptimering  i  det  naturliga  arbetsflödet  ökar  man  som 
grafiker sina möjligheter att skapa estetiskt tilltalande grafik utan att överskrida de 
förutbestämda tekniska gränserna. 

Nyckelord: Spelgrafik,  optimering,  modellering,  UV-mappning,  texelvärde, 
vertexdensitet
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1  Introduktion
Det finns två viktiga kriterier vad gäller grafik inriktad mot spel. För det första måste 
den hålla god estetisk kvalitet och för det andra måste den vara anpassad efter rådande 
tekniska begränsningar och hålla god prestanda så att spelet kan köras utan problem.

En  vanlig  grafisk  målsättning  i  många  spelproduktioner  är  att  skapa  så  realistisk 
grafik som möjligt, men jämför man med andra medier t.ex. film som inte använder 
realtidsrendering blir resultatet sällan lika bra. Detta är ett tydligt exempel på hur den 
estetiska kvaliteten begränsas av tekniska prestandakrav. Kriterierna estetisk kvalitet 
och tekniska begränsningar blir på så sätt motpoler till varandra och den paradoxen 
innebär  viss  problematik  för  en  grafiker  vid  spelproduktion.  Känslan  att  behöva 
kompromissa och prioritera på grund av att resurserna inte räcker till kan både vara 
frustrerande och oinspirerande.

Även  om  utvecklingen  stadigt  går  framåt  kommer  det  alltid  att  finnas  tekniska 
begränsningar  och  i  takt  med  utvecklingen  ökar  också  förväntningarna  på  den 
estetiska kvaliteten. Så vad som blir intressant är således inte främst hur stora resurser 
man har till sitt förfogande utan snarare hur man väljer att utnyttja dem, vad man gör 
med det man har. Fokuset i detta arbete ligger inte i att undersöka ett objekts inverkan 
på prestandan eller dess estetiska värde utan på hur man på bästa sätt kan utnyttja 
tillgängliga  resurser  och  på  så  vis  minska  känslan  av  att  vara  begränsad  i  sitt 
skapande.

Som grund för arbetet  ligger artikelserien ”Beautiful,  Yet Friendly”  av G. Provost 
(2003) publicerade av ”Game Developer Magazine”. Provost är programmerare och 
arbetade då artiklarna skrevs på ”Pseudo Interactive”, en kanadensisk spelstudio. Han 
inleder  den  första  artikeln  med  att  beskriva  kommunikationssvårigheter  som  kan 
uppstå  mellan  programmerare  och  grafiker  då  det  primära  intresset  hos  dessa  två 
grupper ligger i skilda områden. Programmerare har som målsättning att spelet ska ha 
hög prestanda och köra bra medan grafiker vill att spelet ska vara estetiskt tilltalande. 
De två artiklarna handlar om hur grafiker kan påverka prestanda genom optimering 
och samtidigt värna om sitt estetiska intresse. Provost menar att grafiker kan dra stor 
nytta  av att  känna till  kontexten  där  deras material  används och hur  det  påverkar 
prestandan och skrev artikelserien med grafiker som målgrupp med avsikt att på ett 
relevant sätt förklara sambandet mellan prestanda och grafik och bygga broar mellan 
grafiker  och  programmerare.  Jag  har  valt  att  använda  Provosts  terminologi 
(exempelvis transformationbound och fillbound) och bygger upp min litteraturstudie 
bl. a. kring delar av den kunskap han redovisar i sina artiklar.

Jag kommer att utnyttja ett pågående spelprojekt, ”Break a Leg” som testmiljö för 
mitt  projektarbete.  Arbetet  kommer  bestå  i  att  praktiskt  testa  teorin  från 
litteraturstudien på utvalda objekt från spelet. Dessa objekt kommer att genomgå en 
optimeringsprocess och sedan jämföras med sina respektive original i en komparativ 
studie. 

1.1 Syfte
Syftet med mitt arbete är att försöka minimera känslan av att som grafiker känna sig 
begränsad i sin kreativitet på grund av prestandakrav. Detta görs genom att undersöka 
tekniker och tillvägagångssätt som under produktionsstadiet optimerar utnyttjandet av 
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de resurser som finns tillgängliga. Många grafiker uppfattar ordet optimering som en 
negativt  laddad  term  som  innebär  en  försämring  av  den  estetiska  kvaliteten  hos 
producerat material, men jag vill lyfta fram en annan betydelse av ordet.

1.2 Frågeställningar
1. Hur kan man vid produktion av spelgrafik optimera utnyttjandet av 

tillgängliga resurser och ändå bibehålla den estetiska kvaliteten?

2. Vilken effekt får den optimeringen på den tekniska kvaliteten?

1.3 Avgränsningar   
Arbetet  fokuserar kring frågor och tekniker som finns tillgängliga för grafiker vid 
produktion. Aspekter som rör programmerarkod samt speciallösningar som inkluderar 
andra  områden  än  grafik  behandlas  ej.  Utgångspunkten  är  de  specifikationer  som 
gäller för BAL och därför kan aspekter centrala för andra projekt ha uteslutits här om 
de inte är aktuella för BAL.

Texten innehåller en del ord och uttryck som jag valt att inte definiera eller förklara 
då dessa är generella begrepp inom området spelutveckling som jag utgår ifrån att 
läsaren är bekant med. Det finns också en hel del engelska termer som saknar lämplig 
svensk  översättning  och  dessa  har  antingen  fått  behålla  sitt  engelska  namn  eller 
översatts fritt till svenska. 

1.4 Beskrivning av spelet Break a Leg
Break  a  Leg  är  ett  sport/actionspel  i  3D  utvecklat  i  XNA.  Man  spelar  i 
förstapersonsperspektiv och det går ut på att man ska ta sig genom en bana från start 
till mål på så kort tid som möjligt. Banorna är futuristiska stadsmiljöer bestående av 
skyskrapor av olika slag och man tar sig fram genom att med hjälp av s.k.”jump pads” 
hoppa från hustak till hustak. 

Produktionsgruppen  bakom Break  a  Leg  består  av  fem personer,  en  designer,  tre 
programmerare  och jag själv som grafiker.  Arbetet  med spelet  tog fart  sommaren 
2009 då vi blev uttagna till finalen i tävlingen ”Dare to be digital” i Skottland. 

Den första banan i Break a Leg producerades under 10 veckors tid i samband med 
”Dare to be Digital”. Grafiken gjordes under stark tidspress och fokuset låg på att 
hinna producera praktiskt och estetiskt tilltalande material inom uppsatt tidsram. Med 
andra ord var optimering inte prioriterat. Jag kommer under projektarbetet att göra om 
delar  av  det  materialet  i  enlighet  med  de  optimeringstekniker  framtagna  i 
litteraturstudien. Det färdiga resultatet kommer sedan utgöra grunden i en komparativ 
undersökning där jämförelser görs för att utvärdera den tekniska kvaliteten.
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2 Bakgrund
Det finns två viktiga kriterier vad gäller grafik inriktad mot spel. För det första måste 
den hålla god estetisk kvalitet och för det andra måste den vara anpassad efter rådande 
tekniska begränsningar så att spelet kan köras utan problem, d.v.s. hålla god prestanda 
(Ahearn 2008). Spelgrafik renderas till skillnad från film i realtid vilket ställer höga 
krav på renderingstiden. Tiden det tar att rendera en scen beror på komplexiteten av 
grafiken och därför gäller det att sätta begränsningar som håller renderingstiden låg. 
Problematiken  ligger  i  att  ovan nämnda aspekter  oftast  inte  går  hand i  hand utan 
snarare  motverkar  varandra.  Avancerad  grafik  tar  oftast  längre  tid  att  rendera  än 
simplare sådan vilket kan resultera  i  att  begränsningarna överskrids samtidigt  som 
kravet på kort renderingstid ofta reducerar möjligheterna att göra imponerande grafik. 
Det  gäller  alltså  att  hitta  en balans  och göra så bra grafik  som möjligt  utifrån de 
begränsningar  som finns,  eller  som Omernick  (2004)  uttrycker  det:  att  göra  spel 
handlar om att vara kreativ inom teknologins gränser. 

De tekniska begränsningarna man arbetar mot kan ses som resurser. Dessa resurser är 
vad som finns tillgängliga i den grafiska produktionsprocessen och vad man har att 
jobba med för att nå önskat resultat. För att inte överstiga de resurser man har brukar 
man  göra  en  budget  där  man  definierar  exempelvis  lämpligt  polygonantal  samt 
tillgängligt texturminne för olika objekt. Som grafiker kan det ibland vara svårt att nå 
önskat visuellt resultat p.g.a. sådana begränsningar och det kan kännas frustrerande att 
behöva dra ner på kvaliteten för att klara budgeten. Resursernas omfattning går dock 
inte att påverka, däremot ligger det helt i grafikerns händer hur man väljer att utnyttja 
de resurser som finns. 

Vanligtvis är det polygon- och texturbudgetar som specificeras när det gäller resurser 
och därför är det just det jag refererar till när jag pratar om resurser i detta arbete.  

Vad är då estetisk kvalitet? I detta arbete låter jag, i brist på bättre ord, termen estetisk 
kvalitet vara ett samlingsnamn på två aspekter: estetiskt värde och teknisk kvalitet. 
Estetik betyder vetenskapen om det sköna (Svenska Akademien 2007) vilket indikerar 
att estetiskt värde skulle vara ett mått på hur vackert något är. Skönhet är en subjektiv 
värdering och i det här sammanhanget beroende på grafikerns konstnärliga kompetens 
och betraktarens personliga uppfattning. Att producera grafik med högt estetiskt värde 
är en grundläggande målsättning för en grafiker men att beskriva rent praktiskt hur ett 
sådant mål uppnås är svårt. Det estetiska värdet är inte det centrala i detta arbete utan 
fokus ligger på den tekniska kvaliteten.

Ett  objekt kan hålla  god teknisk kvalitet  utan att  för den sakens skull  ha ett  högt 
estetiskt  värde.  Om  det  estetiska  värdet  representerar  konsten,  står  den  tekniska 
kvaliteten för hantverket, d.v.s. hur man använder de resurser man har. Faktorer som 
påverkar den tekniska kvaliteten kan i detta fallet vara exempelvis texeldensitet och 
vertexantal. Ett högt texelvärde ger hög upplösning på texturer och gör detaljer skarpa 
och tydliga jämfört med ett lågt texelvärde vilket ger suddiga och otydliga texturer. 
Ett högt vertexantal innebär att man kan definiera detaljer och runda former bättre 
jämfört med ett lågt polygonantal då runda former ofta blir kantiga och detaljer måste 
tas  bort  eller  visualiseras  med  hjälp  av  texturen.  Med  andra  ord  främjas  teknisk 
kvalitet av stora resurser.
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Det  finns  många  definitioner  av  termen  optimering.  Ahearn  (2008)  säger  att 
optimering är det att få ett spel att köra så bra som möjligt, Abrash (2001) menar att 
optimering inom spelutveckling handlar om att hitta den svagaste länken i kedjan och 
förbättra  den.  Generellt  inom  området  dataspelsutveckling  förknippas  ordet  med 
ingrepp som har  med  förbättringar  av prestanda  att  göra.  Den kopplingen  tar  jag 
avstånd från i min definition av termen optimering. Ordets ursprungliga betydelse är 
att bringa något till  optimum, d.v.s. göra något så bra som möjligt,  och det är den 
betydelsen jag hänvisar till när ordet används i detta arbete.  

Det  handlar  alltså  inte  om  att  försöka  få  mer  resurser  utan  om  att  optimera 
användandet av det resurser man har. För att kunna göra det krävs dels insikt i hur 
saker och ting hänger ihop för att kunna göra medvetna val, och dels kunskap om hur 
optimeringen går till rent praktiskt.  

2.1 Grafik och prestanda
Resursernas  omfattning,  de  tekniska  begränsningarna,  fastställs  ofta  tidigt  i  ett 
projekt. Det kan då vara svårt att veta exakt vilka specifikationer som kommer att vara 
optimala  för det  aktuella  projektet  så  resursbudgeten  bestäms  utifrån kvalificerade 
uppskattningar. Grafiska objekt som ska produceras kategoriseras beroende på t.ex. 
typ och användningsområde och varje kategori tilldelas en anpassad budget. Polygon- 
och texturbudgeten är alltså inte anpassade efter enskilda objekt utan uppskattade för 
att passa in i en större planering. Syftet med att sätta dessa begränsningar är som sagt 
att för att kunna hålla renderingstiden av modellerna på en önskad nivå. Som grafiker 
bör  man inte  överstiga de resurser  man har,  men det  finns tillfällen  då de utsatta 
budgetarna kan vara missvisande och man kan överskrida de angivna värdena utan att 
påverka renderingstiden. 

När det gäller prestandaoptimering är det enligt Abrash (2001) minst lika viktigt att 
veta vad man ska optimera som att veta hur man optimerar, annars riskerar man att 
optimera  fel  sak.  Vid  prestandarelaterad  optimering  gäller  det  att  identifiera 
flaskhalsar, d.v.s. identifiera vilken aspekt av ett objekt som påverkar renderingstiden 
negativt. När det handlar om optimering av grafiskt material gäller det att veta var det 
finns outnyttjade resurser så att man kan fokusera optimeringsarbetet på rätt område. 

Även om arbetets fokus ligger på optimering vid produktion av enskilda objekt krävs 
det insikt om hur saker och ting hänger ihop. Detta kapitel handlar om sambandet 
mellan  resurser  och  renderingstid  och  hur  man  kan  utnyttja  det  för  att  optimera 
grafiskt material. 

2.1.1 Scenkomplexitet och prestanda
Frames per second (FPS) eller bildfrekvens anger hur många gånger en scen renderas 
per sekund och är en vanlig enhet att mäta prestanda med. FPS är en direkt funktion 
av alla objekt på skärmen vid en viss tidpunkt, något som Provost (2003) väljer att 
kalla scenkomplexitet.

Scenkomplexitet = vertexdensitet * texturdensitet * visuellt spektrum

Provost  (2003)  beskriver  scenkomplexiteten  som  en  produkt  av  tre  faktorer: 
vertexdensitet,  texturdensitet  och  visuellt  spektrum.  Begreppet  vertexdensitet 
beskriver antalet vertiser inom en viss yta. Många högdetaljerade objekt inom en liten 
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yta ger högre vertexdensitet och därmed ökad scenkomplexitet (läs mer om detta i 
kapitlet  vertexdensitet).  Texturdensitet  anger  hur  mycket  texturminne  som  kan 
användas i ett visst område. En högkoncentrerad texturdensitet har liknande inverkan 
på  scenkomplexiteten  som vertexdensiteten.  En  vertex-  och  texturdensitet  som är 
jämnt fördelad över spelmiljön är optimalt. Det visuella spektrumet kan beskrivas som 
ett  mått  på  hur  mycket  yta  som visualiseras  från  en  viss  plats.  Ett  av  de  största 
problemen för 3D-grafiker är att skapa storskaliga landskap (Morris och Hartas 2004) 
med fri sikt då detta innebär stora ytor och därmed stort visuellt spektrum jämfört med 
en inomhusmiljö där ytorna begränsas till tak- vägg- och golvarean. Detta betyder att 
ett stort spektrum begränsar detaljnivån och ett litet spektrum tillåter högre detaljnivå. 

Även om enskilda modeller  alltså  producerats  enligt  resursbudgeten kan det  alltså 
ändå  skapa  problem vid  renderingen  beroende  på  hur  objekten  använts  och  satts 
samman i en miljö (leveldesign). Skulle man få problem med låg FPS är det alltså en 
god idé att först se över leveldesignen innan man går in och reducerar resurser för 
enskilda objekt.  

2.1.2 Renderingsprocessen
Renderingen  av  spelgrafik  sker  i  Graphics  Processor  Unit  (GPU)  och  det  är  en 
komplicerad process som kan se olika ut beroende på grafikkortets  tillverkare och 
modell.  Provost (2003) beskriver den generellt och aningen förenklat som att varje 
objekt som ska renderas genomgår två processer, transformation och fill, vilka sker 
parallellt  med  varandra.  Dessa  processer  påverkas  av  olika  faktorer,  bl.  a. 
resursbudgetarna,  alltså  polygonantal  och  texturminne.  Det  optimala  förhållandet 
mellan transformation och fill är att de är balanserade och tar lika lång tid (se Figur 
1). Skulle det vara obalans innebär det att det finns outnyttjade resurser och det är i 
sådana situationer som de specificerade resursbudgetarna kan vara missvisande. För 
att  balansera  upp  kan  det  alltså  vara  aktuellt  att  överskrida  en  budget  i 
optimeringssyfte och det kan man göra utan att påverka renderingstiden negativt.
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Figur 1: Transformation kontra fill (Provost 2003)

Transformationbound:  En  polygon  som ska  ritas  upp  på  skärmen  genomgår  en 
process  där  dess  vertiser  transformeras  och  omvandlas  från  3D  till  2D.  En 
transformationsbunden modell  har en transformationsprocess som tar  längre tid än 
fillprocessen och därför är det den som styr hur lång tid modellen tar att rendera. 

Tiden  det  tar  att  transformera  individuella  vertiser  beror  på  två  faktorer:  antalet 
vertiser  som  ska  transformeras  och  komplexiteten  på  dess  transformationer. 
Transformationskomplexiteten  beror  på  objektets  deformation  och  vilken  typ  av 
ljussättning det utsätts för. Ett statiskt objekt har ingen deformation och således låg 
transformationskomplexitet  i  motsats  till  en  animerad  karaktär  med  hög 
detaljrikedom.  Varje  vertex  har  en  transformationskomplexitet  och  därför  får  ett 
högpolyobjekt högre transformationskostnad än ett lågpolyobjekt. (Provost 2003)

Polygonbudgeten  är  alltså  en  påverkande  faktor  när  det  gäller 
transformationsprocessen och har en direkt koppling till begreppet vertexdensitet och 
får  därigenom ett  samband  med  scenkomplexiteten  som diskuterades  tidigare.  En 
medvetenhet  om  det  sambandet  kan  ge  ökad  förståelse  för  hur  enskilda  objekt 
påverkar en hel scen.

Fillbound:  En  fillbunden  modell  har  en  fillprocess  som  tar  längre  tid  än 
transformationsprocessen och därför är det den som styr hur lång tid modellen tar att 
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rendera.  Vad som händer under fillprocessen är att objektets trianglar ritas ut. Tiden 
det tar att göra det beror på tre faktorer: storleken på de 3D-ytor som ska ritas ut, 
antalet och storleken på de berörda texturerna och hur komplex en yta är att rita ut. 
Den komplexiteten beror i sin tur på bl. a. ytans materialegenskaper och pixelshaders 
såsom bump- och normalmappar. (Provost 2003) 

Likt sambandet mellan transformationsbundna objekt och scenkomplexitet kan man 
också dra en parallell  mellan  fillbundna objekt  och scenkomplexitet  via  begreppet 
texturdensitet. Den styrande faktorn blir texturbudgeten. Här gäller det att förstå det 
sambandet  för  att  intuitivt  kunna  balansera  sina  objekt  och  deras  påverkan  på 
helheten. 

Skulle man av någon anledning finna sig själv i en situation där en modell tar för lång 
tid  att  rendera  och  därmed  försämrar  prestandan  är  det  av  största  intresse  att 
undersöka huruvida modellen är transformations- eller fillbunden. På så sätt kan man 
identifiera vad det är som behöver justeras för att snabba upp renderingen. Det finns 
alltså ingen poäng med att reducera polygonantalet  på ett  objekt som är filbundet, 
liksom det inte hjälper att förminska texturer på transformationsbundna modeller. 

Transformation- och fillprocessen bör som sagt vara balanserade gentemot varandra 
men skulle de vara i obalans innebär det att man har resurser som man inte använder. 
Sådana situationer  ger  möjlighet  att  förbättra  saker  på modellen.  Om modellen  är 
fillbunden innebär det t.ex. att polygoner kan läggas till utan extra renderingskostnad 
(Wloka 2003).  Är den transfomationsbunden kan man exempelvis  tillåta  en större 
texturbudget för att skapa balans och optimera resursanvändandet.

För att kunna optimera grafiskt material och utnyttja tillgängliga resurser maximalt 
gäller det alltså att identifiera outnyttjade resurser och veta hur man kan optimera utan 
att påverka renderingstiden negativt. 

2.2 Optimeringstekniker relaterade till texturresurser
Detta  kapitel  handlar  om  praktiska  tekniker  att  optimera  aspekter  som  har  med 
texturresurserna  att  göra.  Främst  gäller  det  UV-mappning  och  texturer  och 
utmaningen ligger i att skapa hög teknisk kvalitet genom att få så hög upplösning på 
modellens ytor med så små texturer som möjligt. 

För  att  få  ut  så  mycket  som  möjligt  av  texturerna  gäller  det  att  UV-mappen  är 
genomtänkt och välplanerad.  En bra UV-mapp har minimalt  med sömmar och UV 
förvrängningar (Kundert-Gibbs, m.fl., 2007) samtidigt som den utnyttjar så stor del av 
UV-kartan som möjligt. Processen att UV-mappa uppfattas av många som ett mindre 
roligt moment och därför blir det ofta hastat förbi och sällan optimerat. Det finns dock 
otroligt  mycket  att  tjäna  på  att  optimera  inom detta  område,  skillnaden  i  teknisk 
kvalitet mellan en bra optimerad UV-mapp och en mindre lyckad sådan är enorm.

En UV-mapp är en tvådimensionell representation av en tredimensionell modell vars 
funktion är att ange hur en 2-D textur skall appliceras på modellen. Varje vertexpunkt 
motsvaras av en eller flera UV-punkter beroende på hur många polygoner vertisen 
gränsar till  och om dessa polygoner är sammansatta i UV-mappen eller om de har 
klippts upp.  
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2.2.1 Förvrängning kontra kontinuitet 
Om en polygons UV-punkter inte positioneras relativt till dess vertexpunkter kommer 
texturen inte att visas korrekt utan blir förvrängd. Sådana problem är vanliga vid UV-
mappning av organiska former såsom klot och cylinderformade objekt. En lösning på 
problemet  kan  vara  att  klippa  upp UV-nätet  och  skapa flera  öppna sömmar  vilka 
möjliggör en mer effektiv justering av UV-punkterna. 

Hög  kontinuitet  innebär  att  objektets  UV-punkter  är  sammanfogade  i  så  stor 
utsträckning som möjligt, d.v.s. har minimalt med sömmar. Sömmar gör att texturens 
kontinuitet på en 3-D yta bryts och det kan bli synliga, oönskade skarvar som kan vara 
svåra att kamouflera. En annan viktig anledning att ha hög kontinuitet beskrivs senare 
i kapitel 2.3.2 Vertexdensitet. 

Ovan nämnda faktorer resulterar i en paradox då lösningen på förvrängningsproblem 
skapar kontinuitetsproblem och vice versa. Det blir då en fråga om prioritering och 
denna måste värderas utifrån rådande förhållanden. Här gäller det att tänka ett steg 
fram.  Vad  är  det  texturen  ska  representera?  Ska  den  t.ex.  innehålla  text  är  det 
viktigare  att  minimera  förvrängning,  men  ska  den  respresentera  ett  oregelbundet 
mönster kan det vara bättre att prioritera färre sömmar. Denna typ av beslut ställs man 
ofta inför vid UV-mappning och det gäller att  hela tiden göra medvetna val för att 
underlätta textureringsarbetet och optimera resultatet.

2.2.2 Texeldensitet
En texel är den tredimensionella motsvarigheten till en pixel. Texeldensitet är antalet 
texlar per måttenhet (t.ex.meter) som visas på objekt och karaktärer i spelvärlden. Att 
sätta  en  standard  på  t.ex.128  texlar  per  meter  är  ett  effektivt  sätt  att  hålla  en 
konsekvent upplösning på innehållet i ett spel (Nash 2009). För att hitta en lämplig 
storlek på en sådan standard, texelvärdet, finns det ett par saker att tänka på. 

En tumregel är att texelvärdet aldrig bör överskrida antalet pixlar som krävs för att rita 
ut objektet på skärmen. Det är inte optimalt att rita ut en karaktär med en 2048x2048 
textur när den som mest upptar 512x128 pixlar på skärmen (Achida 2004). Med andra 
ord,  anpassa  texelvärdet  efter  spelvärldens  skala  på  skärmen.  Ett  spel  i 
förstapersonsperspektiv kräver i regel högre texelvärde än ett strategispel i top down-
vy. Även om ett jämnt texelvärde är att föredra rent visuellt kan det vara aktuellt att 
göra undantag när det gäller avstånd. Om man vet att vissa objekt bara kommer att 
synas i bakgrunden eller lång bort i scenen är det bättre att minska upplösningen på 
sådana objekt (Omernick 2004). 

Rent visuellt är det viktigt att texeldensiteten är både lämpligt hög och konsekvent. En 
för låg texeldensitet  innebär att  grafiken uppfattas som suddig och odetaljerad.  En 
inkonsekvent texeldensitet kan ge negativa intryck och framhäva lågupplösta texturer 
då objekt med varierande densitet positioneras bredvid varandra i en scen.   

2.2.3 Tajling och överlappning
Att tajla (fritt  översatt från engelskans tile/tiling) texturer har länge varit ett av de 
snabbaste sätten att spara minne och textur/UV-utrymme (Banninga 2003). Tajling 
innebär att en textur upprepas över modellens ytor likt kakelplattor på ett golv. Denna 
teknik används med fördel till stora enhetliga objekt som t.ex. gräsytor, väggar, gator 
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etc. (Omernick 2004). Fördelarna med tajling är att man med små, repeterade texturer 
kan uppnå önskad texeldensitet på stora ytor utan att behöva använda stora texturfiler. 

En nackdel med tajling är bristen på variation vilket kan leda till att mönstret av de 
upprepade  texturen  blir  alltför  tydligt.  En  lösning  till  de  problemen  kan  vara  att 
använda ett detaljlager eller en s.k.”layered texture” där man skapar ytterliggare ett 
UV-set för det aktuella objektet där man inte har tajling. På så sätt kan man lägga till 
unika detaljer i texturen och och bryta upp det upprepade mönstret.

Har man liknande objekt av samma typ kan man lägga dess UV-shells på varandra 
och  därmed  frigöra  UV-utrymme  som kan  användas  till  annat  (McKinley  2005). 
Sådan överlappning behöver inte  bara röra sig om enskilda objekt utan kan också 
användas på mindre ytor som ska se likadana ut och därför kan dela texturyta. För att 
skapa lite  mer variation av de tajlade texturerna man spegla sina UV-shells,  d.v.s. 
flippa dem vertikalt eller horisontellt, och bryta av det repeterade mönstret en aning. 
Symmetriska  ytor  är  lättast  att  spegla  då de bara viks på mitten men man brukar 
kunna spegla även asymmetriska UV-shells med lite fantasi. Om ett objekt inte har 
något särskilt behov av unika detaljer i texturen kan man vika ihop ytan ytterliggare 
och  spara  enormt  mycket  UV-utrymme.  Ett  effektivt  och  flexibelt  användande av 
överlappning och spegling kan göra mycket stor skillnad vid optimering.

2.2.4 UV-kartan
All yta  i UV-utrymmet som inte täcks av UV-shells är bortkastad texturyta  så det 
gäller att utnyttja så mycket som möjligt. Att täcka 100% av UV-kartan är svårt om 
man inte använder tajlade texturer men att sikta på över 80-90% är inte orealistiskt 
(Larsson 2010). Som ett exempel på varför den här typen av optimering är så viktig 
kan man tänka så här: om ett spel har en texturbudget på grafikkortet på runt 100 Mb 
och alla objekt bara använder 50% av texturen p.g.a. att UV-mappen inte använder 
hela  texturen,  då  innebär  det  att  spelet  effektivt  bara  använder  50  Mb textur  på 
skärmen så det ser bara hälften så bra ut som det kunde ha gjort (Larsson 2010). 

2.2.5 Texturstorlek och färgdjup
Vilken  storlek  olika  texturer  ska  ha  är  något  som  bör  fastslås  tidigt  så  att  UV-
mappningen kan justeras för att uppnå korrekt texelvärde. Det kan dock löna sig att 
experimentera och prova olika texturstorlekar. Ibland kan texturer förminskas utan att 
kvaliteten dras ner märkbart. Det är relativt vanligt att diffusmappen är hälften så stor 
som normalmappen och specularmappen hälften så stor som diffusmappen (Larsson 
2010).

Upplösning Färgdjup i bitar Minnesmängd i Mb 

512x512 8 0,25
512x512 16 0,5
512x512 24 0,75
512x512 32 1

Tabell 1 Minnesförbrukning för texturfiler med olika färgdjup (Landén 2010).
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Att ändra färgdjupet är också en viktig faktor vid optimering av texturer (Omernick 
2004). Färgdjupet har en direkt påverkan på minnesförbrukningen vilket framgår av 
Tabell 1. Skillnaden mellan 24 och 32 bitars färgdjup är att den sistnämnda inkluderar 
en alphakanal. Om alphakanlen inte används finns det ingen som helst anledning att 
ha 32 bitars färgdjup utan det gäller att anpassa färgdjupet efter hur många färger som 
behövs.  För  att  hitta  lämpligt  färgdjup  rekommenderar  Omernick  (2004)  att  man 
provar sig fram och sänker färgdjupet fram tills dess att man märker av en försämring 
av kvaliteten.

2.3 Optimeringstekniker relaterade till polygonbudgeten 
Detta  kapitel  handlar  om  praktiska  tekniker  att  optimera  aspekter  som  har  med 
polygonresurserna att göra. Egentligen är det missvisande att definiera resurser med 
antal polygoner. Vad som egentligen är intressant är vertexdensiteten, med andra ord 
antalet vertiser på en modell (Provost 2003). Det här kapitlet handlar om hur man kan 
optimera  vid  modellering  och  hur  man  kan  effektivisera  utnyttjandet  av 
vertexpunkter.

2.3.1 Grundläggande modelleringsteknik
För att optimera användandet av tillgängliga resurser gäller det att inte slösa resurser 
på saker som inte får någon effekt. Hur man väljer att bygga upp en modell spelar 
givetvis roll för det estetiska värdet men också för hur effektivt  polygonresurserna 
används. Detta kapitel tar upp generella tekniker som kan användas för att hitta och ta 
bort polygoner som inte fyller någon funktion så att dessa kan användas på ett bättre 
sätt.

Enligt  Omernick (2004) finns det ett par saker man bör fråga sig för att  optimera 
utnyttjandet av polygoner vid modellering: 

1. Kommer spelaren nånsin att kunna se polygonen?

2. Är alla dessa polygoner nödvändiga?

Den första frågan är mycket relevant när det gäller grafik som ska användas i spel. 
Vad  som är  avgörande  är  att  veta  hur  objektet  ifråga  ska  användas  och  i  vilket 
sammanhang. Om modellen ska vara en del av en miljö som spelaren ser genom en 
statisk kamera innebär det att alla polygoner som inte syns från den specifika vyn kan 
tas bort. Om modellen däremot är ett objekt som man som spelare ska kunna plocka 
upp och hålla i är det viktigt  att man tänker på det vid modelleringen att den ska 
kunna synas från alla möjliga vinklar. 

Polygoner  är  byggstenarna  en  modellerare  använder  för  att  skapa  ett  objekt  och 
framhäva dess form och definiera detaljer. Det är en polygons funktion och vill man 
modellera effektivt skall man se till att alla polygoner man lägger till också fyller sin 
funktion. Kan man ta bort polygoner utan att det påverkar formen bör man göra det 
och lägga de resurserna där de behövs bättre. Kan man ersätta en 12-sidig cylinder 
med en 8-sidig cylinder utan att det gör någon synlig skillnad bör man göra det. På så 
sätt kan man optimera polygonanvändandet och ta bort onödiga polygoner och lägga 
de resurserna på att utveckla andra delar av modellen.  
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2.3.2 Vertexdensitet
Transformationsprocessen  vid rendering av ett  objekt  är  beroende av två faktorer, 
vertexdensiteten och komplexiteten av vertisernas transformationer. Vertexdensiteten 
är ett mått på antalet vertexpunkter inom en viss yta. Detta kapitel kommer att handla 
om vertexdensiteten och hur man som grafiker kan påverka den. 

Termen polygonbudget innebär för en modellerare hur många polygoner denne har till 
sitt  förfogande  vid  modelleringen  av  ett  objekt.  Att  ange  den  budgeten  i  antalet 
polygoner är egentligen mindre relevant än att ange den i antal vertexpunkter eftersom 
det är just vertexdensiteten som inverkar på renderingstiden. I modelleringsprogram 
som t.ex. Autodesk Maya kan man enkelt få ut information om antalet polygoner och 
vertiser på en modell. När modellen exporteras ut från programmet sker en rad olika 
saker. Polygonantalet förändras inte men det gör däremot vertexantalet. Anta att en 
modell har 5000 polygoner och 4000 vertiser, när modellen väl är inne i spelmotorn 
kan  antalet  vertiser  vara  dubbelt  eller  tre  gånger  så  stort  (Larsson  2010).  Denna 
ökning  av  vertiser  beror  på  sättet  som  de  sparas  på.  För  varje  vertex  lagras 
information om bl.a. dess position, UV-koordinat, normal, och materialidentitet. Varje 
sådan kategori kan endast hålla ett värde. Det innebär exempelvis att om en vertex har 
två stycken UV-punkter måste en ny vertex skapas som kan lagra informationen om 
den andra UV-punkten.  

Som grafiker kan man på olika sätt påverka och minimera denna ökning av vertiser 
vilket i sin tur betyder att man kan optimera sin vertexbudget och få fler polygoner till 
sitt förfogande och ökad teknisk kvalitet. 

UV-punkter: Ett polygonplan bestående av fyra trianglar har en gemensam vertex i 
mitten  av  planet.  Om planet  UV-mappas  representeras  vertisen  av  en  UV-punkt. 
Skulle  trianglarna klippas isär i  UV-mappen innebär  det  att  vertisen får  fyra  UV-
punkter.  
Vertisen har alltså fyra UV-koordinater att hålla reda på istället för en och så fort en 
vertex har mer än en UV-koordinat kommer den att generera nya vertiser (Provost 
2003)  och därmed öka transformationskostnaden för  objektet.  En undermålig  UV-
mapp  kan  på  så  sätt  påverka  inte  bara  texturminnet  (kapitel  2.2.4)  utan  också 
vertexdensiteten och därmed scenkomplexiteten.

En UV-mapp som inte har några sömmar alls har i teorin lika många UV-koordinater 
som vertiser och i ett sådant fall sker ingen ökning av vertisantalet. Men som tidigare 
nämnts måste man ofta ha sömmar i UVn för att inte texturen ska förvrängas så det är 
sällan en UV-mapp utan sömmar ger ett användbart resultat.  

Vertexnormaler: Vertexnormaler  kan  manipuleras  för  att  ge  intrycket  av  att  ett 
objekt eller en edge är mjukt eller kantigt. En edge är en linje som dras mellan två 
vertiser  för  att  markera  gränsen  för  en  polygon.  Genom  att  ställa  in  värden  för 
vertexnormalerna kan man bestämma om en edge ska vara mjuk eller hård.

En vertex i  en mjuk edge har  endast  en normal  vars  värde  är  ett  medeltal  av de 
berörda polygonnormalerna.  En vertex i  en hård edge har två eller  flera normaler 
beroende  på  hur  många  polygoner  den  har  kontakt  med  (Omernick  2004).  Likt 
situationen med UV-punkterna kan bara en normal lagras per vertex och därför ökar 
vertexantalet om hårda edges används.
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Material:  Polygoner kan tilldelas olika material,  d.v.s. ytegenskaper.  Vertiser som 
ligger mellan två polygoner med olika material kommer också att klyvas och generera 
fler  vertiser  (Provost  2003).  Ju  fler  material  och  angränsande  vertiser  desto  fler 
klyvningar kommer göras och på så sätt ökar vertexdensiteten.     

Ökningen av vertiser vid export är inget som helt kan undvikas; sömmar, hårda edges 
och multipla material är mer eller mindre nödvändiga. Men genom att vara medveten 
om vad som orsakar  ökningen kan man göra bättre  och mer  förnuftiga  val  under 
produktionsfasen. Ju bättre man optimerar vertexdensiteten desto fler polygoner kan 
man  frigöra  och  använda.  Om vertexbudgeten  ligger  på  exempelvis  6000  för  en 
modell och den i ooptimerat läge i Maya består av 3000 polygoner och 2000 vertiser 
och den exporterade modellen har 3000 polygoner och 6000 vertiser betyder det att 
vertexantalet tredubblats. Om modellen optimeras och vertexantalet bara fördubblas 
vid export innebär det att man har 2000 vertexpunkter tillgodo som kan utnyttjas för 
att lägga till fler polygoner och öka den tekniska kvaliteten på modellen. 

Genom att identifiera outnyttjade resurser och med hjälp av optimeringstekniker kan 
man vid produktion i allra högsta grad påverka och optimera den tekniska kvaliteten 
på grafiskt material och därmed minska känslan av att vara resursbegränsad.
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3 Problemformulering
Det finns två viktiga kriterier vad gäller grafik inriktad mot spel. För det första måste 
den hålla god estetisk kvalitet och för det andra måste den vara anpassad efter rådande 
tekniska begränsningar och hålla god prestanda så att spelet kan köras utan problem.

En  vanlig  grafisk  målsättning  i  många  spelproduktioner  är  att  skapa  så  realistisk 
grafik som möjligt, men jämför man med andra medier t.ex. film som inte använder 
realtidsrendering blir resultatet sällan lika bra. Detta är ett tydligt exempel på hur den 
estetiska kvaliteten begränsas av tekniska prestandakrav. Kriterierna estetisk kvalitet 
och tekniska begränsningar blir på så sätt motpoler till varandra och den paradoxen 
innebär  viss  problematik  för  en  grafiker  vid  spelproduktion.  Känslan  att  behöva 
kompromissa och prioritera på grund av att resurserna inte räcker till kan både vara 
frustrerande och oinspirerande.

Även  om  utvecklingen  stadigt  går  framåt  kommer  det  alltid  att  finnas  tekniska 
begränsningar  och  i  takt  med  utvecklingen  ökar  också  förväntningarna  på  den 
estetiska kvaliteten.  Så oavsett  hur stor resursbudget man som grafiker har till  sitt 
förfogande kommer den ändå att vara den man måste förhålla sig till och anpassa sitt 
arbete efter. Vad som blir intressant är således inte främst hur stora resurser man har 
att röra sig med utan snarare hur man väljer att utnyttja dem, vad man gör med det 
man har. 

Att vid produktion av grafiskt material utnyttja hela polygon- och texturbudgeten är 
oftast  inget  problem utan  problemet  ligger  i  hur  effektivt  de  resurserna  utnyttjas. 
Målet  och utmaningen med resursoptimering bör vara att uppnå en så hög teknisk 
kvalitet som möjligt utifrån de resurser som finns att tillgå. 

Ett  objekt kan hålla  god teknisk kvalitet  utan att  för den sakens skull  ha ett  högt 
estetiskt  värde.  Om  det  estetiska  värdet  representerar  konsten,  står  den  tekniska 
kvaliteten för hantverket, d.v.s. hur man använder de resurser man har. Faktorer som 
påverkar den tekniska kvaliteten kan i detta fallet vara exempelvis texeldensitet och 
vertexantal. Ett högt texelvärde ger hög upplösning på texturer och gör detaljer skarpa 
och tydliga jämfört med ett lågt texelvärde vilket ger suddiga och otydliga texturer. 
Ett högt polygonantal innebär att man kan definiera detaljer och runda former bättre 
jämfört med ett lågt polygonantal då runda former ofta blir kantiga och detaljer måste 
tas  bort  eller  visualiseras  med  hjälp  av  texturen.  Med  andra  ord  främjas  teknisk 
kvalitet av stora resurser men effekten av den hänger på hur man arbetar och vilka val 
som görs vid produktion. 

3.1 Frågeställningar:
De resurser man som grafiker har till sitt förfogande är begränsade vilket ofta leder till 
att  man  tvingas  kompromissa  och  göra  prioriteringar  vid  produktion  av  material. 
Känslan att den estetiska kvaliteten på det man gör inte blir så hög som den kunnat bli 
på  grund  av  att  resurserna  inte  räcker  till  kan  både  vara  frustrerande  och 
oinspirerande. Resursernas omfattning är dock inget man kan styra över som grafiker, 
men däremot är det helt upp till en själv att kontrollera hur resurserna används, vilket 
leder till följande frågeställningar:

13



1. Hur  kan  man  vid  produktion  av  spelgrafik  optimera  utnyttjandet  av 
tillgängliga resurser och ändå bibehålla den estetiska kvaliteten?

2. Vilken effekt får den optimeringen på den tekniska kvaliteten?

3.2 Metod
Jag behöver ta reda på hur man kan optimera grafiskt material för teknisk kvalitet och 
dessutom  kunna  mäta  effekten  av  det  arbetet.  Metoden  bygger  på  en  kvantitativ 
forskningsstrategi  av  komparativt  slag.  Jämförelsen  görs  mellan  ooptimerat  och 
optimerat material från Break a Leg. Jag kommer att välja ut ett antal ooptimerade 
modeller  från  spelet  och  använda  dessa  som  testobjekt.  Dessa  modeller  ska  jag 
optimera enligt teorin i kapitel 2 och därmed testa hur den teorin fungerar i praktiken. 
För att utvärdera resultaten kommer jag att använda PerfHUD, Autodesk Maya och 
Break a Leg samt dess modelviewer. PerfHUD är ett analysverktyg från Nvidia som 
körs parallellt med den aktuella testapplikationen (i detta fall Break a Leg) och samlar 
in information om bl.a. vertisantal före och efter transformationer samt renderingstid. 
BALs  modelviewer  gör  att  man  kan  titta  på  enskilda  modeller  under  samma 
förhållanden som i spelmotorn och man slipper ladda en hel bana bara för att kunna 
undersöka ett objekt. 

Detta arbete delas in i fyra tester:

1. Optimeringstekniker relaterade till polygonbudgeten.

2. Optimeringstekniker relaterade till texturbudgeten.

3. Optimering med hänsyn till hela resursbudgeten. 

4. Utvärdering  om  huruvida  den  estetiska  kvaliteten  bibehållits  efter 
optimering.

3.2.1 Test 1
Syftet med detta test är att undersöka hur man kan optimera den tekniska kvaliteten 
vad gäller polygonresurserna. Teknisk kvalitet påverkas av polygonupplösningen på 
en modell genom att former och detaljer blir tydligare ju fler polygoner som finns att 
tillgå. Genom att minimera ökningen av vertiser vid export kan man frigöra vertiser 
som kan användas och bilda nya polygoner. Med fler polygoner till sitt förfogande har 
man  större  möjligheter  att  uppnå  önskad  detaljnivå  samtidigt  som  den  tekniska 
kvaliteten förbättras.

Med hjälp av de tekniker  som presenterades  i  kapitel  2.3  ska jag försöka minska 
vertexdensiteten på en modell från Break a Leg utan att reducera antalet polygoner, 
d.v.s.  minska  ökningen  av  vertexantalet  vid  export  från  Maya.  Jag  kommer  att 
slumpvis  välja  ut  en  modell  för  detta  ändamål  och  använda  mig  av  teknikerna 
presenterade i kapitel 2.3 men även bitar ur 2.2 för att genomföra detta test. 

Utvärderingen behandlar  två fall  av samma modell,  före och efter  optimering.  Jag 
kommer  att  göra  två  mätningar  på  varje  fall  (d.v.s.  totalt  4  st),  en  före 
transfomationsberäkningarna  och  en  efter  och  med  hjälp  av  resultaten  beräkna 
ökningen av vertiser i procent. Denna ökning kommer sedan att jämföras mellan de 
båda fallen och om optimeringen har haft en positivt effekt skulle det innebära att 
ökningen  av  vertiser  på  den  optimerade  modellen  ska  vara  mindre  än  den 
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ooptimerade. En förutsättning med testet är att polygonantalet ska vara detsamma före 
och efter optimering. En beräkning kan se ut så här:

Vertisantal före transformationer = a, vertisantal efter transformationer = b.

Ökning i procent: (b – a) / a 

Jag  kommer  att  använda  Maya  för  att  mäta  vertisantalet  före  transformation  och 
editorn i Unreal Development Kit (UDK) för att mäta efter.

3.2.2 Test 2
Syftet med detta test är att undersöka hur man kan optimera den tekniska kvaliteten 
vad gäller texturresurserna. En högre texeldensitet ger bättre teknisk kvalitet på så sätt 
att texturer blir skarpare och tydligare samt att de får en bättre detaljrikedom. Med 
hjälp av de tekniker som presenterades i kapitel 2.2 ska jag försöka öka och jämna ut 
texeldensiteten på en modell från Break a Leg utan att kräva mer texturminne.  En 
uniform texeldensitet är att föredra vad gäller visuell kvalitet (Nash 2009). 

Genom att öka storleken på en modells texturer kan man enkelt öka dess texeldensitet 
men  då  ökar  även  texturdensiteten  och  man  riskerar  överskrida  texturbudgeten. 
Genom att optimera texeldensiteten kan man antingen öka dess värde utan att behöva 
förstora  texturerna  eller  trots  en  förminskning  av  texturerna  behålla  samma 
texeldensitet. 

Jag kommer att slumpvis välja ut en modell för detta ändamål och min målsättning är 
att  få  en  jämn  texeldensitet  på  256 texlar  per  meter  utan  att  överstiga  modellens 
existerande texturbudget. För att göra detta ska jag optimera och anpassa UV-mappen 
efter uppsatt texelvärde samt samt justera texturernas storlek och färgdjup.

För  att  kunna  utvärdera  effekten  av  optimeringen  ska  jag  jämföra  skillnaden  i 
texeldensitet  för  den  optimerade  och  ooptimerade  modellen.  Målet  med  den 
optimerade modellen är som sagt en texeldensitet på 256 texlar per meter och för att 
kunna garantera att det uppfylls måste jag först uppskatta hur många Maya-enheter 
som motsvarar en meter i spelmotorn. Jag kommer att göra detta genom att utifrån 
storleken på karaktären i spelet göra en uppskattning av skala. Exaktheten av en sådan 
uppskattning är inte  avgörande för testet  så länge samma värde används vid varje 
jämförande beräkning. Det uppskattade värdet kan jag sedan använda för att enhetligt 
projicera  UV-mappen  skalenligt  efter  texturen  och  därmed  säkerställa  att 
texeldensiteten  blir  korrekt.  För  att  ha  något  att  jämföra  med  måste  jag  beräkna 
texeldensiteten  på  objektet  för  optimeringen.  Detta  kan  innebära  vissa  problem 
eftersom  modellen  har  mycket  varierande  texelvärde.  För  att  kunna  göra  en 
kvalificerad uppskattning av modellens texeldensitet  kommer jag att välja ut ca 10 
områden på modellen och beräkna den lokala texeldensiteten på dessa punkter för att 
kunna  räkna  ut  ett  medeltal.  Jag  kommer  att  använda  samma  uppskattning  som 
tidigare om hur många Maya-enheter som motsvarar en meter vid dessa uträkningar. 
Till  sist skall värdena på de båda texeldensiteterna jämföras med varandra. För att 
kunna visa på en positiv effekt av optimeringen måste texelvärdet för den optimerade 
modellen vara högre än det för den ooptimerade.   
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3.2.3 Test 3
Att optimera handlar om att utnyttja de resurser man har på bästa sätt. I de två tidigare 
testerna har jag fokuserat på specifika fall och optimerat ett område utan att ta särskild 
hänsyn till andra aspekter. Det här testet har ett bredare perspektiv och syftar till att 
undersöka hur transformations- och fillprocesserna förhåller sig till varandra och hur 
man kan optimera för att uppnå en balans mellan dessa två. 

Det vore intressant att  undersöka verkliga förhållanden i Break a Leg och ta fram 
riktiga värden vad gäller resurser och utgå ifrån dessa i den här undersökningen. Jag 
väljer att inte göra detta av den anledningen att det sträcker sig lite för långt bort från 
mitt  område som grafiker och inkluderar moment  och företeelser  som jag inte har 
kunskap om eller kan påverka. Men för att kunna utföra undersökningen behöver jag 
något att förhålla mig till och utgå ifrån och därför kommer jag göra ett antagande och 
arbeta utifrån det. 

Generellt  är det vanligare att statiska objekt är fillbundna än transformationsbunda 
och därför gör jag antagandet att texturminnet är den avgörande faktorn och det värde 
jag ska förhålla mig till i detta optimeringsarbete. Jag kommer att slumpvis välja ut en 
modell  för detta  ändamål  och  använda dess texturbudget  som utgångspunkt.  Likt 
tidigare delar kommer jag sedan att optimera för att uppnå en jämn texeldensitet på 
minst 256 texlar per meter samt hålla antalet vertiser i förhållande till polygoner så 
lågt som möjligt. 

Nästa steg blir att importera den ursprungliga respektive den nya modellen i BALs 
modelviewer  och  mäta  renderingstiderna  för  de  olika  processerna  med  hjälp  av 
PerfHUD och undersöka balansen mellan transformations- och fillprocessen i den nya 
modellen.  Om  den  förstnämnda  tar  längre  tid  än  den  senare  måste  vertexantalet 
reduceras  och  om förhållandet  är  det  motsatta  innebär  det  att  det  finns  oanvända 
vertexresurser som behöver utnyttjas.  

Utifrån resultatet av mätningen kommer jag utföra lämpliga optimeringsåtgärder och 
justera tills balans uppnåtts mellan de två processerna. Dessa justeringar kommer att 
utföras med hänsyn till estetisk kvalitet enligt mina personliga åsikter även om detta 
inte kommer att utvärderas. Grundtanken med den här typen av optimering är ju just 
att  maximera  den  tekniska  kvaliteten  och  därmed  öka  grafikerns  möjligheter  att 
producera estetiskt tilltalande material.

För  att  utvärdera  effekten  av  optimeringen  kommer  jag  kontrollera  tre  faktorer: 
förhållandet  mellan  transformation-  och  fillprocessen,  texeldensitet  i  relation  till 
använt texturminne, och ökningen i vertexdensitet efter transformation jämfört med 
före. 

Förhållandet  mellan transformation-  och fillprocessen bör vara balanserat  så att  de 
båda processerna tar  lika lång tid annars innebär det ett  ooptimerat utnyttjande av 
resurser. Det förhållandet kommer att undersökas i BALs modelviewer med hjälp av 
PerfHUD. För att uppnå ett lyckat resultat måste tiderna för respektive process vara 
balanserade gentemot varandra med en variationsmarginal på max 15%.

Texeldensitet  i  relation  till  använt  texturminne  är  intressant  att  titta  på  för  att 
utvärdera hur effektivt texturerna använts. Effekten respresenteras av en kvot som är 
resultatet  av  texeldensiteten  (pixel/meter)  /  texturminne  (Mb).  Ett  effektivt 
användande  av  texturerna  ger  ett  högt  kvotvärde.  Om  materialet  har  samma 
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texturminne efter som före optimering kan jämförelsen göras utan att beräkna kvoten. 
Texeldensiteten beräknas enligt tidigare beskriven metod och effektkvoten beräknas 
enligt formeln ovan för de bearbetade modellerna både före och efter optimering. En 
lyckad optimering  skulle  innebära  ett  mer  effektivt  användande av  texturerna  och 
alltså generera en högre effektkvot jämfört med ooptimerat material. Om materialet 
har samma texturminne efter som före optimering kan utvärderingen göras utan att 
beräkna effektkvoten genom att helt enkelt jämföra texelvärdena.  

Ökningen i vertexdensitet efter transformation jämfört med före är en indikator på hur 
effektivt ett objekt har modellerats ur transformationsperspektiv. För att utvärdera den 
här faktorn jämförs optimerat material med ooptimerat material på samma sätt som 
beskrivits i test 1. En lyckad optimering innebär en mindre ökning av vertiser jämfört 
med ooptimerat material. 

3.2.4 Test 4
Det är den tekniska kvaliteten som ligger i fokus i detta arbete, men trots det finns det 
ett behov av att utvärdera hur den estetiska kvaliteten på ett objekt påverkas av en 
resursoptimering. Jag har tidigare definierat estetisk kvalitet som en kombination av 
teknisk kvalitet och estetiskt värde och menar på att en förbättring av den förstnämnda 
resulterar i en högre estetisk kvalitet, eller åtminstone bibehåller den på samma nivå. 
Hela syftet med den typen av optimering som presenterats i arbetet är att man ska 
frigöra resurser som kan användas till att skapa bättre grafik. 

För  att  undersöka  om  den  estetiska  kvaliteten  på  det  optimerade  materialet  har 
bibehållits  gentemot det ursprungliga kommer en kvantitativ enkätundersökning av 
komparativt slag att genomföras. Målgruppen för enkäten kommer att vara densamma 
som  till  spelet  BAL  d.v.s.  människor  i  åldrarna  18-35  som  spelar  dataspel 
regelbundet. Enkäten kommer att bestå av endast ett fåtal frågor och till största delen 
slutna sådana. De kommer att kopplas till en bifogad bild föreställande en byggnad 
före och efter optimering där respondenterna uppmanas ta ställning till vilken av de 
två  varianterna  de föredrar.  Den sista  frågan är  av  öppet  slag  där  respondenterna 
ombedes motivera vilka aspekter som påverkat deras val i tidigare fråga. 

Enkäten är tänkt att fylla främst två funktioner. Dels ge svar på huruvida den estetiska 
kvaliteten bibehållits eller ej efter optimering samt att identifiera vilka faktorer som 
påverkar vad respondenterna anser är tilltalande. 

3.2.5 Reflektion över metoden
De  första  två  delarna  behandlar  optimeringsmetoder  relaterade  till  polygon-  och 
texturbudgeten och utvärderar dess effekt på den tekniska kvaliteten. Båda metoderna 
utgår från en strävan att optimera den tekniska kvaliteten och därmed öka grafikerns 
möjligheter att skapa bra grafik. 

Den tredje delen handlar om att kunna se till helheten och optimera utifrån medvetna 
val gjorda utifrån specifika förhållanden.  Målsättningen med metoden har varit  att 
optimera ett objekts tekniska kvalitet i ett större perspektiv än de tidigare delarna.

De val jag gjort av faktorer som ska mätas och utvärderas har jag motiverat i tidigare 
kapitel  (3.2.1-3.2.3)  och  redogjort  för  deras  relevans  för  undersökningens  syfte. 
Mätningarna kommer att resultera i värden i form av siffror vilket innebär en minimal 
risk för feltolkningar. Jag hoppas också att resultatet av den öppna frågan i enkäten 
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kan  användas  för  att  backa  upp  min  definition  av  teknisk  kvalitet  och  öka  den 
teoretiska validiteten (Bryman 2001) i undersökningarna. 

Det praktiska arbetet med att optimera en modell varierar antagligen från fall till fall 
beroende på vem som utför optimeringen samt på prioriteringar  och val som görs 
under  processen.  Mätningar  som  görs  på  en  och  samma  modell  under  samma 
förutsättningar (i det här fallet PerfHUD och Break a Leg) bör dock vara stabila men 
variationer kan förekomma beroende på prestandan på den dator som används vid 
mätningen. 

Det huvudsakliga syftet med att arbeta med optimering är att frigöra mer resurser för 
att kunna producera grafik med så hög estetisk kvalitet som möjligt.  Även om den 
tekniska  kvaliteten  som  sagt  är  det  centrala  i  detta  arbete  blir  det  därför  ändå 
nödvändigt att till en viss grad utvärdera den estetiska kvaliteten. I detta fallet görs 
den utvärderingen genom en jämförelse mellan gammalt och nytt material. Dock ser 
jag stora problem med att göra en sådan undersökning då förutsättningarna vid de 
båda produktionstillfällena (d.v.s sommaren 2009 och dagsläget våren 2010) har stora 
variationer.  Den  kanske  viktigaste  skillnaden  är  tidsbudgeten.  Jag  har  nu  vid 
reproduktionen mycket mer tid till mitt förfogande att lägga på varje modell än vad 
jag  hade  sommaren  2009  och  det  ökar  mina  möjligheter  att  nå  ett  mer 
tillfredsställande resultat. Utöver skillnaden i tid anser jag också att jämförelsen skulle 
bli orättvis eftersom det gått så pass lång tid mellan de båda tillfällena och då jag varit 
verksam med projektet hela hösten kan man anta att min kompetens inom området 
ökat. Det är alltså många olika faktorer som spelar in vilket gör det svårt att påvisa att 
de  visuella  förändringarna  mellan  de  jämförande  fallen  är  ett  resultat  av 
optimeringsprocessen.

Alla  tester  som  genomförts  i  det  här  arbetet  bygger  på  en  jämförelse  mellan 
ooptimerat och optimerat material och det är viktigt att komma ihåg. Resultaten av 
mätningarna är alltså relativa mellan två specifika fall. Mätningar mellan två andra 
fall kan komma att generera helt annorlunda resultat beroende på utgångsläget.

Anledningen  till  att  jag  inte  behandlat  prestandarelaterad  optimering  i  arbetet  är 
främst  för  att  det  är  ett  otroligt  komplext  område  som innefattar  många specifika 
faktorer som ständigt varierar samt också kräver kunskap som jag inte skulle hinna 
samla in och bearbeta inom avsatt tidsram. 

Optimering av spelgrafik är ett otroligt brett område och det här arbetet speglar endast 
en  del  av  det.  Min  utgångspunkt  har  varit  Provost  artikelserie  ”Beautiful,  Yet 
Friendly” och med en annan utgångspunkt hade säkerligen resultatet sett annorlunda 
ut. Som spelutvecklare måste man vara flexibel och hela tiden anpassa sitt arbete efter 
rådande situation (Larsson 2010). Vilka optimeringar som måste göras och hur dessa 
bör utföras skiljer sig väldigt mycket beroende på spelmotor, ljussättningen i spelet, 
antalet renderingspass et.c så det finns många inverkande faktorer som inte behandlats 
i den här rapporten. Det finns därmed ingen garanti att alla de optimeringstekniker 
som presenterats i det här arbetet är relevanta i alla situationer eller att alla relevanta 
tekniker inkluderats i arbetet. 
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4 Projektarbetet
Jag har i projektarbetet omarbetat tre olika byggnader från spelet Break a Leg (BAL) i 
syfte att optimera hur de tillgängliga resurserna utnyttjas och utvärdera effekten enligt 
beskrivningarna av test 1-3 i kapitel 3. 

Jämförelsen mellan det ursprungliga och det nya materialet ligger till  grund för de 
kommande utvärderingarna och den representerar också det arbete jag lagt ner under 
projektets gång. Därför kommer inledningsvis en lite mer ingående presentation av 
BAL i kapitel 4.1, som behandlar vilka förutsättningar som råder samt förklaringar till 
grundläggande val gjorda under produktionen av det ursprungliga materialet.  

Tanken med projektarbetet var att använda de tekniker som presenterats i kapitel 2 på 
de utvalda modellerna och därför har jag valt att i kapitel  4.2 först ge en generell 
beskrivning om hur de olika teknikerna används och vad jag lärt mig, för att sedan 
presentera  mer  i  detalj  resultatet  av  projektarbetet.  Teknikerna  beskrivs  under 
liknande rubriker som de först presenterats under i kapitel 2. Det har varit en mycket 
lärorik process att arbeta med optimeringsteknikerna och jag har försökt att väva in 
den kunskapen i texten.

4.1 Break a Leg
Miljön  i  Break  a  Leg  består  av  olika  byggnader.  Varje  byggnad  är  indelad  i  en 
grundmodul, en basmodul, en eller flera mellanmoduler samt en takmodul som alla är 
sparade som separata  filer.  Detta  gjordes ursprungligen  av två skäl:  för det  första 
ansåg programmerarna att det skulle gynna prestandan vad gäller cullingprocessen, då 
moduler som inte syns inte behöver laddas in, t.ex. om  spelaren befinner sig på en 
takmodul  behövs  underliggande  moduler  inte  behandlas,  jämfört  med  att  behöva 
ladda in en större modell  och klippa bort  större delen av den.  För det andra ville 
leveldesignern kunna justera höjden på byggnaderna och därför har varje byggnad 
minst en mellanmodul som kan upprepas, alltså staplas på varandra utan att det blir 
skarvar eller avbrott i byggnadens form.

För att slippa lägga tid och resurser på att skapa markmiljö täcktes denna av ett tjockt 
dimlager som sträcker sig upp till basmodulen på varje byggnad. Utöver byggnaderna 
och dimman består miljön endast av en skydome som utgör himlavalvet. 

Som spelare  befinner  man  sig  i  huvudsak antingen  i  luften,  ovanför  eller  mellan 
byggnaderna, eller på hustaken och därför har mest resurser (polygoner och texturyta) 
lagts  på  takmodulerna  där  man  har  den  närmsta  kontakten  med  byggnaderna. 
Resurserna minskar sedan successivt ju längre ner på en byggnad en modul befinner 
sig. 

4.1.1 Texturer
Ursprungligen var tanken att normalmappar skulle användas och därför UV-mappades 
alla  modeller  utan överlappning.  Detta ändrades sedan till  viss  del då planerna på 
normalmappar lades ner och vissa modeller och texturer justerades så att UV-kartan 
användes  mer  optimerat.  Varje  byggnad  har  två  till  tre  texturer  med  storleken 
1024x1024 pixlar och 32 bitars färgdjup. Ingen tajling används och texelvärde har 
inte tagits hänsyn till. Takmodulerna har som sagt fått större utrymme på UV-kartan 
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jämfört  med  övriga  moduler  men  trots  det  är  upplösningen  av  texturerna  på 
modellerna väldigt låg. Av den anledningen samt för att spara tid gjordes texturerna 
väldigt enkla med få detaljer. De består i princip endast av basfärger samt en utbakad 
ambient occlusion, d.v.s. neutrala skuggor från ambient ljus som framhäver former. 

Break a Leg har ett standardmaterial för alla ytor samt en bloom/glowshader vilken 
gör att ytor ser ut att lysa. Ett material, eller shader, anger vilka egenskaper en yta har, 
t.ex. om den är matt eller reflekterande och vanligtvis har man en shader för varje 
materialtyp man vill efterlikna, exempelvis metall, betong och trä. Men Break a Leg 
har  som  sagt  endast  ett  standardmaterial  och  detta  beror  på  en  rad  olika  saker. 
Tidsbrist var en av dem men även att det var lågt prioriterat i kombination med att 
man var rädd att fler material skulle påverka prestandan negativt. 

Under hösten gjordes en del ändringar vad gäller rendering och ljusberäkning vilket 
krävde  ytterliggare  ett  UV-set  för  varje  modell  där  ingen  överlappning  fick 
förekomma. Dessa UV-set gjordes antingen med utgångspunkt från befintligt set eller 
helt  från  grunden  med  Mayas  UV-mappningskommando  ”automatic  mapping” 
(genererar  automatiskt  en UV-mapp av det  valda objektet  och ger ett  snabbt  men 
sällan korrekt resultat) men oavsett metod var det en snabb process som inte gavs 
särskild uppmärksamhet, d.v.s. inget arbete gjordes för att optimera utnyttjandet av 
UV-kartan eller sy ihop UV-sömmar. 

4.1.2 Modeller
Vid formgivningen av byggnaderna låg fokuset främst på att skapa effektfulla former 
och silhuetter med hjälp av större enklare volymer snarare än mindre detaljer och på 
så  sätt  kunna  hålla  nere  polygonantalet.  Modelleringsprocessen  för  en  byggnad 
inleddes  av  ett  konceptstadie  som övergick  i  modellering  och  UV-mappning  och 
därefter  delades  modellen  in  i  tidigare  nämnda  moduler.  Den indelningen  gjordes 
utifrån en visuell uppskattning d.v.s modulernas skarvar placerades där det passade 
rent formmässigt. Detta betyder att det inte fanns några standardmått för hur hög en 
modul  skulle  vara  och  den  universella  skalan  mellan  olika  byggnader  är  endast 
ungefärlig. 

Någon egentlig polygon- och texturbudget fastställdes aldrig utan jag arbetade efter 
programmerarnas uppmaning att vara så sparsam som möjligt. 

De flesta  skarpa kanter  på modellerna  har fått  en bevel  för att  mjuka upp och få 
snyggare skuggor.  Trots  detta  är de allra  flesta  edges hårda d.v.s.  de vertiser som 
utgör en sådan edge har minst två vertexnormaler istället för en. 

4.2 Processen
Arbetsprocessen i projektet har varit relativt lika för de olika byggnaderna trots att de 
skulle  optimeras  utifrån  olika  förutsättningar.  De  har  alla  UV-mappats  om  från 
grunden och dess UV-set skiljer sig helt från de gamla versionerna. Texturerna har 
därför gjorts om i två av de tre fallen och de har fått en ny art direction mest med 
syftet att kunna påvisa skillnaden i texeldensitet som optimeringen har bidragit till. 
Jag har också justerat vertexnormalerna på alla modeller. 

När man jobbar med grafik till ett spel tillkommer det mycket sidoarbete med att hålla 
en konsekvent namnkonvention och namnge all geometri och alla texturnoder samt att 
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vara allmänt noggrann och se till att man har rena och städade scener. De modeller jag 
arbetat  med  används  redan  i  spelet  och  därför  har  det  varit  mycket  viktigt  att 
ändringar jag gjort inte påverkar detta på ett icke önskvärt sätt. 

Kapitel 4.2.1 t.o.m. 4.2.6 ger en generell beskrivning av de optimeringstekniker jag 
använt  och  4.2.7  t.o.m.  4.2.9  ger  en  mer  ingående  presentation  av  de  enskilda 
byggnaderna i bild och text. Jag har optimerat en byggnad för varje test och kommer i 
texten använda den namngivning som används i Break a Leg (BAL). De ooptimerade 
modellerna har getts suffixet ”OLD” för att tydliggöra vilka modeller som är de gamla 
och vilka som är de nya. 

För test 1 som går ut på att reducera vertexdensiteten på ett objekt utan att reducera 
antalet polygoner har jag använt byggnad nummer 4, b04. Test 2 handlar om att öka 
texeldensiteten  på  ett  objekt  utan  att  kräva  mer  texturresurer  och  till  det  har  jag 
optimerat byggnad 13, b13. I det sista testet är målet att uppnå balans i renderingstid 
mellan transformations- och fillprocessen och där har jag omarbetat byggnad nummer 
9, b09. Testen kommer av praktiska skäl redovisas enligt följande ordning: test 2, test 
1,  test  3.  Men  först  kommer  som  sagt  den  generella  beskrivningen  av 
optimeringstekniker.

4.2.1 Vertexdensitet
Antalet frameverts kan optimeras genom att minimera antalet öppna UV-sömmar, ge 
uniforma vertexnormaler samt minimera antalet material på en modell. Jag har strävat 
efter att sy ihop så många sömmar som möjligt men har ibland fått göra undantag för 
situationer  där andra aspekter  har prioriterats,  t.ex.  korrekt återgivning av texturen 
utan förvrängning, eller finjusteringar vid tajling. 

De allra flesta edges har ändrats från hårda till mjuka förutom i vissa fall. I de fall då 
hårda edges har varit nödvändiga har jag försökt att matcha dem med öppna sömmar i 
UV-mappen.

För att kunna tilldela olika texturer till samma modell krävs att man separerar den så 
att det blir en mesh för varje textur. BAL har som sagt endast ett standardmaterial som 
används till de flesta ytor men i och med att en modell har flera texturer måste den 
ändå delas upp. UV-punkter från två olika meshar kan inte sys ihop så där blir det 
sömmar i UVn som man inte kan göra något åt. Det blir också naturligt hårda edges 
där två modeller möts.    

4.2.2 Förvrängning kontra kontinuitet 
Vid UV-mappning  görs  projektioner  mot  en  aktuell  yta  och för  att  få  en  korrekt 
återgivning  bör  projektionen  ha  samma  vinkel  som  ytan  annars  uppstår 
förvrängningar av texturen. Därför är det oftast enklare att UV-mappa stora släta ytor 
med räta vinklar och linjer än en oregelbunden organisk form. Sådana ytor är också 
tacksamma att arbeta med vad gäller sömmar. Öppna UV-sömmar kan medföra fula 
skarvar i texturen men objekt såsom byggnader har ofta naturliga brott i form av hörn 
och skarpa kanter som man kan utnyttja vid placering av sömmar. En stor slät yta är 
däremot mer känslig för förvrängningar av texturen än en organisk yta. 

Byggnaderna i BAL är till största delen uppbyggda av volymer med tydliga vinklar 
och det finns många stora ytor. Därför blev det ett naturligt val att prioritera mindre 
eller  ingen  förvrängning  men  fler  sömmar  framför  mer  förvrängning  men  färre 
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sömmar. Min målsättning var att göra helt korrekta UV-projektioner och därmed få en 
helt korrekt återgivning av texturen och det lyckades jag med till  stor del men det 
fanns  områden  på  modellen  som behövde justeras  enligt  andra  prioriteringar  som 
exempelvis tajling. 

4.2.3 Texeldensitet
Texeldensitet  är  antalet  texlar  per  måttenhet  (t.ex.meter)  som visas  på  objekt  och 
karaktärer i spelvärlden. Texeldensiteten bör inte vara så låg att man uppfattar ytor i 
spelvärlden som suddiga och oskarpa samtidigt som den inte heller bör vara så hög att 
ytor får högre upplösning i spelet än vad de någonsin får på skärmen. Jag valde att 
försöka uppnå en jämn texeldensitet på 256 texlar per meter utifrån de riktlinjerna. 
BAL  spelas  i  förstapersonsvy  och  det  kräver  i  regel  hög  texeldensitet  eftersom 
kameran kan befinna sig mycket nära inpå ytorna i spelvärlden. Med tanke på det kan 
värdet 256 texlar/meter vara aningen lågt men jag anser att det kan kompenseras av 
det faktum att det också är ett typ av racingspel där tanken är att man ska röra sig 
snabbt genom miljön och därmed inte kommer att hinna uppfatta skillnaden. 

En förutsättning för att kunna arbeta med texeldensitet är att den eventuella skillnaden 
i  skala  mellan  Maya  och  spelmotorn  är  fastställd  så  att  man  vet  hur  många 
Mayaenheter som motsvarar en meter i spelet. Önskvärt är att skalan fastställs redan 
vid produktionsstadiet så att den blir konsekvent i alla producerade objekt men så var 
tyvärr inte fallet i BAL. Detta innebär att det värde som jag har använt i mitt arbete är 
resultatet av en rimlig uppskattning gjord utifrån storleken på spelarkaraktären och det 
visuella spektrumet i spelet.

För att få en korrekt texeldensitet krävs noggrann och konsekvent UV-mappning. Jag 
har  i  stort  sett  enbart  använt  mig  av  ”planar  mapping”  (en  plan  projektion  i  en 
bestämd vinkel) eftersom det kommandot ger möjlighet att ange exakta värden för 
projektionens bredd och höjd. Om samma värde används för alla projektioner får man 
UV-shells med enhetlig skala och som enkelt kan sys samman utan deformeras samt 
förstås en konsekvent texeldensitet.

4.2.4 Tajling och överlappning
Då man vid spelproduktion har en begränsad texturbudget till sitt förfogande är det i 
princip  nödvändigt  att  tajla  texturer  om  man  vill  uppnå  en  hög  texeldensitet. 
Modellerna i BAL har som sagt två UV-set varav det ena inte får ha överlappande 
UV-punkter och dessutom måste passas in inom UV-kartans gränser. Därför är det 
inte  lämpligt  att  använda  till  tajlade  texturer  utan  passar  bättre  till  texturer  som 
innehåller  mer specifika och unika inslag för modellens alla delar. Det andra UV-
settet används därför till tajling.

När man jobbar med tajling behöver man inte bekymra sig över UV-kartans gränser 
utan man kan placera sina UV-shells precis var som helst så länge de förhåller sig 
korrekt till texturen. Det är en enkel och relativ snabb process att UV-mappa ytor så 
att  de  håller  en  enhetlig  skala  och  texturen  tajlas,  men  det  krävs  ofta  en  hel  del 
justeringar för att få det att se bra ut. Problemet med tajlade texturer är som sagt att de 
kan ge ett statiskt och negativt intryck om upprepningen blir alltför tydlig. Därför är 
det viktigt med finjusteringar och att dessa görs med lite finess.  
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Utformningen av de texturer som ska tajlas är helt avgörande för hur UV-mappen kan 
justeras.  I  detta  fallet  ska  texturerna  försöka  återge  byggnadsmaterial  såsom t.ex. 
betongblock eller  metallplattor  med  naturliga  skarvar  och kanter.  UV-mappen bör 
anpassas så att dessa skarvar hamnar på logiska ställen på modellen och eventuellt 
bidrar till att definiera former på modellens olika volymer.  

4.2.5 UV-kartan
All yta på UV-kartan som inte täcks av UV-shells är bortkastad texturyta så det gäller 
att utnyttja så mycket som möjligt. Med tajlade texturer är detta inte något problem 
eftersom UV-settet då inte behöver ta hänsyn till UV-kartans gränser samt att texturen 
upprepas flera gånger över en yta och således utnyttjas maximalt. Däremot måste det 
andra UV-settet optimeras för att utnyttja UV-kartan maximalt. Utgår man ifrån det 
tajlade UV-settet måste de vanligtvis skalas ner för att kunna få plats och utmaningen 
ligger i att kunna utnyttja större delen av UV-kartan och samtidigt minska skalan så 
lite  som möjligt.  Ju  större  utrymme  ett  UV-shell  får  desto mer  texturyta  får  dess 
polygoner.    

4.2.6 Texturstorlek och färgdjup
När man jobbar med texelvärden och tajlade texturer är det viktigt att tidigt bestämma 
storleken på texturerna. Eftersträvar man t.ex. en texeldensitet på 256 texlar per meter 
bör man veta hur stor texturen är för att kunna ställa in rätt skala på UV-projektionen. 
Om texturen ska tajlas avgör storleken hur ofta en textur upprepas. Är texturen t.ex. 
256x256  pixlar  stor  innebär  det  att  texturen  upprepas  för  varje  meter,  är  den 
1024x1024 täcker den 4 meter o.s.v. 

De ursprungliga texturerna i BAL är sparade i png-format med standardinställningar, 
d.v.s. 32 bitars färgdjup vilket är mycket onödigt eftersom alphakanalen inte används. 
De nya texturerna har som högst 16 bitars färgdjup och har fått så lågt färgdjup som 
möjligt under förutsättning att det inte innebär märkbar synlig skillnad.

Att genomföra optimeringsteknikerna praktiskt har varit en mycket lärorik erfarenhet 
och jag har  fått  göra om mycket  arbete  om och om igen p.g.a.  att  jag hittat  mer 
effektiva lösningar eller tänkt fel. Resultatet av arbetet är i alla fall tre byggnader som 
nu är redo att mätas och utvärderas. De tre kommande kapitlen presenterar arbetet 
med de tre byggnaderna mer i detalj.

4.2.7 Test 2 - b13

Målet med arbetet med den här modellen är som sagt att få en jämn texeldensitet på 
256 pixlar per meter utan att överstiga modellens existerande texturbudget. I figur 1 
visas  renderingar  från  Maya  av  den  nya,  optimerade  modellen  och  i  figur  2  den 
ursprungliga. 
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Figur 1: Den nya, optimerade versionen av b13. Rendering från Maya.

Figur 2: Den ursprungliga versionen av b13. Rendering från Maya.

Jag har inte gjort några ändringar på modellens silhuett men jag har mjukat upp vissa 
former  och  ökat  polygonupplösningen  på  vissa  områden.  Färgerna  på  de  nya 
texturerna är baserade på befintligt färgschema i den ursprungliga modellen även om 
vissa undantag gjorts.
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Texturerna har blivit fler på den nya modellen men mindre till storleken samt fått ett 
lägre färgdjup vilket framgår av figur 3 och 4. Mycket minne har sparats tack vare att 
de två större texturerna inte är krävande rent färgmässigt och därför klarar sig bra med 
endast 8 bitars färgdjup. 

Figur 3: Optimerade texturer med en total minnesförbrukning på 8Mb. 

 Figur 4: Originaltexturerna med en total minnesförbrukning på 8Mb.

Jag valde att använda storleken 512x512 pixlar på de texturer som skulle tajlas utifrån 
antalet  material  jag  ville  simulera  samt  den  totala  texturbudgeten  på  8Mb.  Att 
använda 1024x1024 hade spräckt budgeten och 256x256 hade blivit onödigt liten och 
inneburit att texturen upprepats en gång varje meter. Med texturer på 512x512 och ett 
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texelvärde på 256 texlar/m innebär det att texturerna istället upprepas varannan meter 
vilket såg betydligt bättre ut på de tester jag gjorde. 

Jag fick fram att en meter i spelet motsvarade 1,2 Maya-enheter och för att få rätt 
skala på UV-projektionerna och därmed också rätt texelvärde dubblade jag det värdet 
så skalan blev 2,4. UV-mappningen utfördes sedan med hjälp av planar mapping med 
inställningen 2,4 på attributen ”projection height” och ”projection width”.  

Figur 5 visar den nya och den gamla modellen med en testtextur applicerad för att 
belysa skillnaden i texeldensitet.  Skillnaden är påtaglig  i de förstorade rutorna där 
modellerna visas med sina riktiga texturer.

Figur 5: Den optimerade och den ursprungliga modellen med samma testtextur samt förstorad 
detaljruta med originaltexturerna.

I kapitel 4 nämndes att förvrängning av texturerna är något som i stor utsträckning har 
försökts undvikas men att det i vissa fall förekommer på grund av andra prioriteringar. 
Ett  exempel på en sådan situation där jag tillåtit  detta visas i figur 6. Här har jag 
försökt utnyttja  texturens utformning för att  betona hörn och former och även om 
texturen förvrängs fungerar det. 
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Figur 6: Bilden visar samma modell med samma UV-mapp men olika texturer. 

Detta är också ett exempel på hur de finjusteringar som också nämndes tidigare kan 
resultera i att texturens och modellens skarvar synkroniseras för att dölja tajlingen och 
framhäva former. För att göra detta krävs att man har en färdig textur eller åtminstone 
en placeholder-textur med bestämd struktur.

I figur 7 visas de två UV-setten för takmodulen. Det första används till skuggor och 
högdagrar och alla UV-shells har passats in i UV-utrymmet vilket krävs för den typen 
av texturer. Det andra UV-settet används till tajling och kan överlappas utan problem 
och behöver inte förhålla sig till UV-utrymmet. 

Figur 7: UV-set 1 och 2 för den optimerade takmodulen

Optimeringen av b13 har gett mycket tydliga resultat och nu återstår att beräkna ett 
genomsnittligt texelvärde för den ursprungliga modellen.
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4.2.8 Test 1 - b04

Målet med optimeringen av den här modellen är att minska vertexdensiteten utan att 
reducera  antalet  polygoner.  I  figur  8  visas  renderingar  från  Maya  av  den  nya, 
optimerade modellen och den ursprungliga.  

Figur 8: Renderingar av b04 från Maya, byggnaden till vänster är originalmodellen och de övriga är 
den optimerade. 

Som bilden  visar  finns  det  inga  större  skillnader  mellan  den  gamla  och  den  nya 
modellen och det är också tanken att optimeringen inte ska påverka modellen negativt 
visuellt sett. Det man kan urskilja som skiljer dem åt är att den vänstra har aningen 
skarpare vinklar och kontraster än den högra som är mjukare. Detta är resultatet av det 
arbete jag gjort med att justera vertexnormalerna. På originalmodellen var i princip 
alla edges hårda och det har nu ändrats så att alla edges är mjuka förutom där det har 
varit nödvändigt rent visuellt att behålla de skarpa kanterna. 

Det flesta kanter och hörn på modellen är avfasade med en s.k. bevel vilket innebär att 
man kan göra egdes mjuka men ändå få en snygg skuggning. Figur 9 demonstrerar 
skillnaden mellan en mjuk och en hård edge samt visar effekten av bevel. På vissa 
områden på modellen har jag justerat vertiser så att bevelområdet blivit smalare och 
kanten därmed tydligare.
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Figur 9: Vertexnormalernas visuella inverkan.

Med tanke på den enorma skillnad optimeringen av den förra byggnaden gjorde kände 
jag att jag ville använda tajlade texturer på den här byggnaden också plus att jag ville 
få en konsekvent texeldensitet. Jag skulle desssutom ändå UV-mappa om modellen 
och denna fick två UV-set av samma karaktär som b13. 

Vid UV-mappningen försökte  jag sy ihop så många sömmar  som möjligt  utan att 
skapa förvrängningar  av  texturen  men även detta  försvårades  av att  modellen  var 
uppdelad i separata meshes då man inte kan sy ihop UV-punkter från olika modeller.

Figur 10: Samma modell och textur men olika UV-mappar.

I  och  med  att  jag  valde  att  använda  tajlade  texturer  (även  om  dessa  inte  är 
producerade ännu) blev jag tvungen att separera modellen i mindre meshes, en för 
varje textur. Med denna separation kom också vertisantalet på modellen att öka med 
ca  250  st  och  alltså  ge  motsatt  effekt  mot  vad  jag  ville  åstadkomma  med 
optimeringen. Jag valde ändå att inte ändra tillbaka utan blev nyfiken på om effekten 
av de andra optimeringarna ändå skulle göra den övergripande optimeringen lyckad 
eller inte. 
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Figur 11: Den nya modellen är uppdelad i flera meshes.

Det  ska bli  intressant  att  se  om det  här  optimeringsarbetet  kommer  att  få  önskad 
effekt. Jag har minskat antalet UV-punkter men ökat antalet vertiser i modellen så allt 
hänger på effekten av optimeringen av vertexnormaler.

4.2.9 Test 3 - b09
Optimeringsarbetet  med b09 har som syfte att uppnå balans i renderingstid mellan 
transformations- och fillprocessen för ett objekt. 

Figur 12: Den nya, optimerade modellen.
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Figur 13: Den ursprungliga modellen.

Den här byggnaden har genomgått  en ganska omfattande förvandling. Jag har inte 
bara  producerat  helt  nya  texturer  utan  också  gjort  en  hel  del  tydliga  ingrepp  i 
modellens form även om silhuetten är mer eller mindre oförändrad. 

B09  har  två  stycken  UV-set  liksom  övriga  två  byggnader  och  använder  totalt  8 
texturer varav fem är tajlade. Fyra av dessa är 1024x1024 med 16 bitars färgdjup och 
de övriga fyra är 1024x1024 med 8 bitars färgdjup. Totalt blir minnesförbrukningen: 
4 x 2 + 4 x 1 =  12 Mb vilket  är  lika mycket  som i originalet  som använde tre 
1024x1024 med 32 bitar färgdjup, d.v.s. 12Mb.
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Figur 14: De nya texturerna.

Figur 15: De ursprungliga texturerna.

Den här modellen fick alltså dubbelt så hög texeldensitet jämfört med de tidigare två 
utan att överskrida texturbudgeten. Det ökade texelvärdet har resulterat i att texturerna 
fått en helt annan detaljnivå än i de ursprungliga texturerna. 
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 Figur 16: Texeldensitet för den nya respektive gamla modellen.

4.3 Genomförda mätningar

4.3.1 Test 1
Byggnaden som använts till det här testet består av fyra moduler och mätningar har 
gjorts på de fyra originalmodellerna samt de fyra nya, optimerade modellerna. Syftet 
med testet var att minska den ökning av vertiser som sker vid export av en modell från 
Maya utan att reducera antalet polygoner. 

Mätningarna utfördes i editorn i Unreal Development Kit (UDK) samt i Maya. utifrån 
tre olika variabler: polygonantal (i Maya), vertexantal före transformationer (i Maya), 
samt vertexantal efter transformationer (i UDK). 

Tabell 2 – Vertexantal i originalmodellerna

Modell Polygonantal 
(Maya)

Vertexantal 
(Maya)

Vertexantal (UDK)

b04Ground01OLD 84 57 148

b04Base01OLD 900 513 1597

b04Mid01OLD 906 529 1592

b04Roof01OLD 1293 745 2134

Totalt: 3183 1844 5471

Tabell 3 – Vertexantal i de optimerade modellerna

Modell Polygonantal 
(Maya)

Vertexantal 
(Maya)

Vertexantal (UDK)

b04Ground01 84 69 141
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b04Base01 900 585 838

b04Mid01 906 588 941

b04Roof01 1293 877 1226

Totalt: 3183 2119 314

4.3.2 Test 2
Byggnaden som använts till det här testet består av fyra moduler och syftet med testet 
var att genom optimering av dessa fyra moduler uppnå en jämn texeldensitet på 256 
texlar per meter och därmed öka texeldensiteten i jämförelse med originalmodellerna. 

Genom  att  använda  planar  projections  med  en  konsekvent  skalfaktor  vid  UV-
mappningen av de nya modellerna garanteras en jämn texeldensitet. Varje textur är 
512x512 pixlar och upprepas varannan meter. För att kunna göra jämförelsen mellan 
nytt  och  gammalt  material  måste  texeldensiteten  på  originalmodellerna  fastställas. 
Detta har gjorts genom att beräkna den lokala texeldensiteten på tre till fem områden 
per modell  och utifrån dessa beräknat  ett  genomsnittstal.  Texeldensiteten beräknas 
genom att mäta ett område på modellen och dividera det med antalet pixlar samma 
område upptar i texturen. Resultatet redovisas här nedan i Tabell 4.

Tabell 4 – Texeldensitet i originalmodellerna

Modell Längd (m) Antal pixlar Texeldensitet 

b13Roof01OLD, område 1 10,32 446 43,22

område 2 1,64 55 33,54

område 3 3,7 138 37,3

område 4 8,74 228 26,09

område 5 9,76 284 29,1

Genomsnitt b13Roof01OLD: 33,85

b13Mid01OLD, område 1 3,38 84 24,85

område 2 15,92 372 23,37

område 3 14,32 334 23,32

område 4 1,12 64 57,14

Genomsnitt b13Mid01OLD: 32,17

b13Base01OLD, område 1 3,38 84 24,85
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område 2 15,92 372 23,37

område 3 14,32 334 23,32

område 4 1,12 64 57,14

område 5 20,04 490 24,45

Genomsnitt b13Base01OLD: 30,63

b13Ground01OLD, område 1 104,16 712 6,84

område 2 104,16 712 6,84

område 3 4,28 30 7,01

Genomsnitt b13Ground01OLD: 6,9

Genomsnittlig texeldensitet b13OLD: 25,89

Test  2  gick  ut  på  att  uppnå  en  jämn  texeldensitet  på  256  texlar/meter  under 
förutsättning att den rådande texturbudgeten inte överskrids. Tabell 5 och 6 visar hur 
texturbudgeten utnyttjats i originalmodellerna samt i de optimerade materialet.

Tabell 5 – Texturminne av originalmodellerna

Antal texturer Storlek (pixlar) Färgdjup (bitar) Minne (Mb)

2 1024x1024 32 2x4 = 8

Totalt: 8

Tabell 6 – Texturminne av de optimerade modellerna

Antal texturer Storlek (pixlar) Färgdjup (bitar) Minne (Mb)

6 512x512 16 6x0,5 = 3

1 1024x1024 8 1x1 = 1

1 2048x2048 8 1x4 = 4

Totalt: 8

4.3.3 Test 3
Det här testet  består  av tre olika mätningar:  balansen mellan transformations-  och 
fillprocessen,  texeldensitet  samt  vertexdensitet.  Den  förstnämnda  har  utförts  med 
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hjälp av BALs modelviewer och PerfHUD och de två senare har gått till på samma 
sätt som mätningarna till test 1 respektive test 2.

Den första mätningen har inneburit en hel del problem vilka beskrivs mer i detalj i 
kapitel 4.4. Kort sagt kunde jag inte mäta tiden på de processerna som var av intresse 
utan  fick  istället  titta  på  hur  FPSn  påverkades  av  olika  ingrepp.  Modellerna 
optimerades  och  fick  en  jämn  texeldensitet  samt  ökad  detaljnivå  formmässigt. 
Därefter  gjordes  den  första  mätningen  med  PerfHUD  av  både  den  nya  och  den 
ursprungliga modellen. Sedan ökades vertexdensiteten så mycket som möjligt utan att 
FPSen påverkades negativt vilket kontrollerades kontinuerligt. 

Byggnaden som användes för det här testet består av sex stycken moduler och jag 
valde  att  för  den  här  mätningen  fokusera  på  den  viktigaste  av  dem,  nämligen 
takmodulen. För att tydliggöra eventuella skillnader i FPSen gjorde jag 25 kopior av 
modellen i en fil och mätte på dem istället för att bara mäta på en. Varje mätning 
upprepades tre gånger för att minimera risken för fel.

Tabell 7 – Resultat av mätning av FPS

Modell Antal 
polygoner

Mätning 1 
FPS

Mätning 2 
FPS

Mätning 3 
FPS

Genomsnitt 
FPS

b09Roof01OLD Ca 2300 42,2 43,4 42,5 42,7

b09Roof01 Ca 3900 44,9 45,2 45 45

b09Roof01 Ca 4800 45 45,1 44,8 45

b09Roof01 Ca 5900 43,1 43,5 42,9 43,2

De optimerade modellerna har en konsekvent texeldensitet på 512 texlar/m med fem 
stycken tajlade texturer samt tre icke-tajlande texturer à 1024x1024. I Tabell 8 och 9 
redovisas  hur  texturbudgeten  utnyttjats  före  och  efter  optimering  och  i  Tabell  10 
presenteras mätningarna av texeldensiteten i originalmodellerna. 

Tabell 8 – Texturminne av originalmodellerna

Antal texturer Storlek (pixlar) Färgdjup (bitar) Minne (Mb)

3 1024x1024 32 3x4 = 12

Totalt: 12
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Tabell 9 – Texturminne av de optimerade modellerna

Antal texturer Storlek (pixlar) Färgdjup (bitar) Minne (Mb)

4 1024x1024 16 4x2 = 8

4 1024x1024 8 4x1 = 4

Totalt: 12

Tabell 10 – Texeldensitet i originalmodellerna

Modell Längd (m) Antal pixlar Texeldensitet 

b09Roof01OLD, område 1 7,62 436 57,22

område 2 2,2 7 31,82

område 3 11,26 246 21,85

område 4 8,95 216 24,13

område 5 9,5 250 26,32

Genomsnitt b09Roof01OLD: 32,23

b09Mid03OLD, område 1 15,28 308 20,16

område 2 11 248 22,55

Genomsnitt b09Mid03OLD: 21,36

B09Mid02OLD, område 1 15,6 288 18,46

område 2 9,24 176 19,05

Genomsnitt b09Mid02OLD: 18,76

b09Mid01OLD, område 1 9,24 150 16,23

område 2 15,16 246 16,23

Genomsnitt b09Mid01OLD: 16,23

b09Base01OLD, område 1 22,16 408 18,41

område 2 8,3 138 16,63

Genomsnitt b09Base01OLD: 17,52

b09Ground01OLD, område 1 176,4 548 3,11
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område 2 8,3 44 5,3

Genomsnitt b09Ground01OLD: 4,21

Genomsnittlig texeldensitet b09OLD: 18,34

Mätningarna av vertexdensiteten har utförts enligt samma metod som använts i test 1. 
Resultatet av mätningarna redovisas i Tabell 11 och 12. 

Tabell 11 – Vertexantal i originalmodellerna

Modell Polygonantal 
(Maya)

Vertexantal 
(Maya)

Vertexantal (UDK)

b09Ground01OLD 26 34 50

b09Base01OLD 114 90 212

b09Mid01OLD 60 54 114

b09Mid02OLD 59 50 115

b09Mid03OLD 366 244 638

b09Roof01OLD 2340 1124 4250

Totalt: 2965 1596 5379

Tabell 12 – Vertexantal i de optimerade modellerna

Modell Polygonantal 
(Maya)

Vertexantal 
(Maya)

Vertexantal (UDK)

b09Ground01 3892 3146 4381

b09Base01 1042 766 1021

b09Mid01 900 800 961

b09Mid02 918 818 991

b09Mid03 1773 1265 1898

b09Roof01 4846 2920 4979

Totalt: 13371 9715 14231
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4.3.4 Test 4
Här redovisas  resultaten  av enkätens  fem frågor.  I  Appendix  1 finns  en kopia  av 
enkäten  bifogad.  Undersökningen  har  utformats  och  sammanställts  med  hjälp  av 
SurveyMonkey som är  ett  webbaserat  enkätprogram och  insamlingen  av  data  har 
gjorts  digitalt.  Totalt  29  respondenter  har  deltagit  i  undersökningen.  I  fråga  4  är 
alternativ A det ooptimerade materialet och B det optimerade.

Tabell 13 – Fråga 1. Kön

Svars-
procent:

Svarsantal:

41,4% 12

58,6% 17

Totalt: 29

Tabell 14 – Fråga 2. Ålder

Svars-
procent:

Svarsantal:

55,2% 16

37,9% 11

3,4% 1

3,4% 1

0,0% 0

Totalt: 29
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Tabell 15 – Fråga 3. Hur ofta spelar du dataspel (PC-spel, tv-spel, mobilspel, 
webbspel etc)?

Svars-
procent:

Svars-
antal:

0,0% 0

10,3% 3

27,6% 8

27,6% 8

34,5% 10

Totalt: 29

Tabell 16 – Fråga 4. Vilket av de två alternativen A och B anser du är mest 
tilltalande? 

Svars-
procent:

Svarsantal:

3,4% 1

13,8% 4

62,1% 18

17,2% 5

3,4% 1

Totalt: 29

Den femte och sista frågan är till skillnad mot de tidigare en öppen fråga. Efter att ha 
läst igenom svaren upprepade gånger har jag kunnat identifiera återkommande teman 
och kvantifierat dem i Tabell 17 (Bryman 2001). 
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Tabell 17 – Fråga 5. Motivera kortfattat ditt svar på föregående fråga. Finns det 
några särskilda faktorer som är avgörande för ditt val? 

Tema: Svarsprocent: Svarsantal:

Detaljrikedom 58,6% 17

Realism 37,9% 11

Färgsättning 13,8% 4

Design 10,3% 3

4.4 Analys av mätningarna

4.4.1 Test 1
Syftet med test 1 var att undersöka hur man kan optimera den tekniska kvaliteten vad 
gäller polygonbudgeten genom att minimera den ökning av vertexpunkter som sker 
vid export av en modell från Maya. Det finns två förutsättningar som måste uppfyllas 
för att testet ska kunna bedömas som godkänt: 

1. Optimeringen får inte innebära en reducering av polygonantalet.

2. Ökningen av vertiser måste vara mindre på den optimerade modellen än på 
den ooptimerade.  

Tabell 18 – Jämförelse av polygonantal

Originalmodeller Polygonantal Optimerade modeller Polygonantal

b04Roof01OLD 1293 B04Roof01 1293

b04Mid01OLD 906 b04Mid01 906

b04Base01OLD 900 b04Base01 900

b04Ground01OLD 84 b04Ground01 84

Totalt b04OLD: 3183 Totalt b04: 3183

I Tabell 18 framgår det tydligt att optimeringen inte påverkat polygonantalet och att 
den första förutsättningen därmed är uppfylld. Varje modul har samma polygonantal 
före  och  efter  optimering.  Även  om  polygonantalet  är  detsamma  före  och  efter 
optimering finns det skillnader i vertexantalet där optimerade materialet har ett högre 
värde än det ooptimerade.  Därför kommer effekten av optimeringen att  utvärderas 
genom att  jämföra  den  procetuella  ökningen  snarare  än  jämföra  ökningen  i  antal 
vertiser. Resultatet redovisas nedan i Tabell 19.
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Tabell 19 – Ökning av vertexantal

Modell Vertexantal 
(Maya)

Vertexantal 
(UDK)

Ökning (%)

b04Ground01OLD 57 148 160

b04Base01OLD 513 1597 211

b04Mid01OLD 529 1592 201

b04Roof01OLD 745 2134 186

Totalt b04OLD: 1844 5471 197

b04Ground01 69 141 104

b04Base01 585 838 43

b04Mid01 588 941 60

b04Roof01 877 1226 40

Totalt b04: 2119 3146 48

I det ooptimerade materialet har alltså vertexantalet ökat med hela 197 % vilket är 
avsevärt  mer  än i  det  optimerade där den beräknade ökningen är 48%. Det totala 
vertexantalet före optimering är 5471 jämfört med 3146 efter vilket innebär en tydlig 
minskning. Därmed är den andra förutsättningen också uppfylld vilket betyder att test 
1 har genererat ett lyckat resultat.

För att skapa lite perspektiv kring vad detta resultat kan innebära rent praktiskt har jag 
gjort ytterliggare en beräkning. Både det ooptimerade och det optimerade materialet 
hade samma polygonantal,  3183, men skilde sig markant vad gäller vertexantalet i 
UDK,  5471  jämfört  med  3146.  Med  dessa  siffror  kan  man  räkna  ut  en 
effektivitetsgrad, d.v.s. hur många polygoner det går per vertex:

Optimerat material: 3183 polygoner/3146 vertiser = 1,01 polys/vertex

Originalmaterial: 3183 polygoner/5471 vertiser = 0,58 polys/vertex

Om man utgår ifrån det vertexantal som originalmodellerna hade efter transformation 
d.v.s. 5471 och sätter det som vertexbudget kan det vara intressant att undersöka hur 
många polygoner detta utgör med den optimerade effektgraden.

5471 vertiser * 1,01 polys/vertex = 5526 polygoner

Skillnaden i polygonantal blir då:

5526 – 3183 polygoner = 2343 polygoner = Ökning med 74%

Det innebär i  detta exempel  att  man genom optimering kunnat frigöra ytterliggare 
2343 polygoner utöver de ursprungliga 3183 och fått betydligt mer att jobba med utan 
att överskrida vertexbudgeten.
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Det finns uppenbarligen mycket att tjäna på att använda de optimeringstekniker på det 
sätt  som  detta  test  visar.  Tanken  är  att  dessa  tekniker  används  direkt  under 
produktionsstadiet och inte så som gjorts i detta fall att material först produceras och 
sedan genomgår en optimeringsprocess. Att jobba med siffror och utföra beräkningar 
tar tid och är absolut inte värt att lägga ner värdefull tid på, men däremot handlar det 
mer  om att,  som Provost (2003)  också skriver  i  sin  artikel,  att  som grafiker  vara 
medveten  om hur  saker  hänger  ihop  för  att  intuitivt  kunna  göra  rätt  val  och  rätt 
prioriteringar när man arbetar. 

4.4.2 Test 2
Syftet med detta test är att undersöka hur man kan optimera den tekniska kvaliteten 
vad gäller texturbudgeten. Det finns två förutsättningar som måste uppfyllas för att 
testet ska bedömas som godkänt: 

1. Det  optimerade  materialet  måste  uppnå  en  jämn  texeldensitet  på  256 
texlar/meter och därmed få en förbättrad texeldensitet jämfört med ooptimerat 
material.

2. För det andra måste den första förutsättningen uppnås utan att den existerande 
texturbudgeten överskrids.

Enligt beräkningarna i Tabell 4 har originalmodellerna en genomsnittlig texeldensitet 
på 25,89 texlar/meter och jämförs det värdet med det optimerade på 256 texlar/meter 
erhålls följande resultat:

Effekt av optimering (texlar/m): 256 – 25,89 = 230,11 ~ 230 texlar/m

Effekt av optimering (%): (256 – 25,89) / 25,89 = 8,888 = 889%

Det optimerade materialet  har fått  en jämn texeldensitet  på 256 texlar/meter vilket 
innebär en ökning med 889% jämfört med originalmodellernas texelvärde på 26,89. 
Den  första  förutsättningen  är  därmed  uppfylld  och  enligt  Tabell  5  och  6  är 
texturminnet detsamma både före och efter optimering vilket innebär att också den 
andra förutsättningen är uppfylld. Optimeringen i test 2 har alltså genererat ett lyckat 
resultat med mycket tydliga förbättringar. 

4.4.3 Test 3
Syftet  med detta test är att optimera utnyttjandet av den totala resursbudgeten och 
uppnå balans mellan transformations- och fillprocessen. Det finns fyra förutsättningar 
som måste uppfyllas för att testet ska bedömas som godkänt: 

1. Balans måste uppnås mellan transformations- och fillprocessen vid rendering. 

2. Optimeringen  skall  medföra  att  en  jämn  texeldensitet  på  minst  256 
texlar/meter uppnås.

3. Den existerande texturbudgeten får inte överskridas.

4. Optimeringen  skall  medföra  att  ökningen  av  vertexpunkter  som  sker  vid 
export skall vara mindre än före optimering.

Den första förutsättningen har inneburit en hel del problem. Tanken var att jag med 
hjälp av PerfHUD och BALs modelviewer skulle kunna mäta de enskilda processerna 
och på så sätt arbeta fram en balanserad modell. Av för mig okända anledningar har 
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PerfHUD inte fungerat på det viset tillsammans med modelviewern och jag har alltså 
inte kunna ta fram den data jag planerat. Istället för att mäta de enskilda processerna 
har jag därför tittat  på FPSn och hur den har påverkats  av olika förändringar  och 
därigenom  kunnat  uppskatta  att  önskvärd  balans  uppnåtts.  Mätvärdena  från  den 
undersökningen redovisas i Tabell 7.

Som framgår av Tabell 7 innebär ökningen från 3900 polygoner till  4800 inte nån 
direkt skillnad på FPSn vilket däremot ökningen till 5900 polygoner gör. Utifrån de 
värdena antog jag att transformations- och fillprocesserna var någorlunda balanserade.

Optimeringen  av  UV-mapp  och  texturer  resulterade  i  en  texeldensitet  på  512 
texlar/meter och jämförs det värdet med det ooptimerade får man följande resultat:

Effekt av optimering (texlar/m): 512 – 18,34 =  493,66 ~ 494 texlar/m

Effekt av optimering (%): (512 – 18,34) / 18,34 = 26,917 = 2692%

Texeldensiteten blev till slut 512 texlar/meter och har ökat med nästan 2700% tack 
vare optimeringen. Vad denna effekt innebär visuellt framgår av Figur 17. Den andra 
förutsättningen kan därmed utan tvivel bedömas som uppfylld.

Figur 17: Skillnad i texelvärde före och efter optimering.

Tabell  8 och 9 visar att  texturminnet  är  detsamma för originalmodellerna och det 
optimerade  materialet  och  att  optimeringen  inte  inneburit  att  texturbudgeten 
överskridits. Detta gör att även den tredje förutsättningen uppfylls och kan bedömas 
som godkänd.

I  Tabell  11 och 12 framgår  det att  både polygon-  och vertexantalet  är  större  i  de 
optimerade modellerna. Vad som är intressant är dock hur stor ökningen av vertiser 
vid export är före och efter optimering. Därför kommer effekten av optimeringen att 
utvärderas genom att jämföra den procentuella ökningen snarare än jämföra ökningen 
i antal vertiser. Resultatet redovisas nedan i Tabell 20.
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Tabell 20 – Ökning av vertiser

Modell Vertexantal 
(Maya)

Vertexantal 
(UDK)

Ökning (%)

b09Ground01OLD 34 50 47

b09Base01OLD 90 212 136

b09Mid01OLD 54 114 111

b09Mid02OLD 50 115 130

b09Mid03OLD 244 638 161

b09Roof01OLD 1124 4250 278

Totalt b09OLD: 1596 5379 237

b09Ground01 3146 4381 39

b09Base01 766 1021 33

b09Mid01 800 961 20

b09Mid02 818 991 21

b09Mid03 1265 1898 50

b09Roof01 2920 4979 71

Totalt b09: 9715 14231 46

Enligt  beräkningarna  i  Tabell  20 har  det  optimerade  materialet  en betydligt  lägre 
ökning  av  vertiser  än  det  ooptimerade,  46  %  jämfört  med  237%.  Det  är  en 
övertygande marginal och därmed är även den fjärde förutsättningen uppfylld.

Då återstår  frågan om huruvida  testet  kan bedömas  som godkänt  eller  ej.  Det  tre 
sistnämnda  förutsättningarna  har  uppfyllts  genom  det  tydliga  resultat  som 
optimeringen genererat. Däremot är den första inte lika uppenbar då mätningen inte 
kunde  utföras  enligt  planeringen.  Jag  ser  två  stora  problem  med  min  alternativa 
lösning att mäta FPSn istället. För det första är det många faktorer som spelar in och 
påverkar FPSn utöver vertexdensitet och texturminne som jag inte kunnat ta hänsyn 
till. För det andra gjordes mätningarna med PerfHUD som, vilket jag nämnde tidigare, 
inte  fungerade  särskilt  bra  tillsammans  med  BALs modelviewer.  Programmet  var 
väldigt instabilt och även om jag lyckades få ut mätvärden känns det inte som att jag 
kan garantera att de är korrekta. 

Av den anledningen kan jag inte garantera att mätvärdena från PerfHUD är pålitliga 
och  därmed  kan den  första  förutsättningen  inte  bedömas  som uppfylld.  Test  3  är 
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således inte godkänt. Trots det  är det möjligt att tack vare att de övriga resultaten är 
så  övertygande  dra  slutsatsen  att  optimeringsarbetet  ändå  resulterat  i  en  klar 
förbättring av den tekniska kvaliteten.

4.4.4 Test 4
Enkäten är tänkt att fylla främst två funktioner. Dels ge svar på huruvida den estetiska 
kvaliteten bibehållits eller ej efter optimering samt att identifiera vilka faktorer som 
påverkar vad respondenterna anser är tilltalande. 

Totalt har 29 respondenter deltagit i undersökningen och som resultaten av frågorna 
1-3  visar  är  majoriteten  mellan  15  och  35  år  och  spelar  spel  regelbundet  samt 
fördelningen mellan kvinnor och män relativt jämn. 

Resultaten av fråga 4 visar att 5 av 29 föredrar den ooptimerade modellen, 1 av 29 
föredrar varken eller och de resterande 23 föredrar den optimerade modellen. Syftet 
med frågan var att undersöka hur den estetiska kvaliteten påverkats av optimeringen 
och utvärdera om den bibehållits eller inte. De första två svarsalternativen innebär att 
den estetiska kvaliteten var högre innan optimering och de nästföljande två betyder att 
optimeringen  har  haft  en  positiv  inverkan  på  den  estetiska  kvaliteten.  Det  sista 
alternativet innebär att optimeringen inte medfört någon förändring av den estetiska 
kvaliteten. För att kunna konstatera att den har bibehållits efter optimering krävs alltså 
en majoritet av röster på svarsalternativ 3-5. 24 av 29, eller 82.8% av respondenterna 
har valt något av dessa alternativ och utgör därmed en övertygande majoritet i frågan. 
Då endast en har valt det sista alternativet är det inte orimligt att påstå att den estetiska 
kvaliteten inte bara bibehållits efter optimeringen utan att den faktiskt har ökat. 

Syftet med fråga 5 är att identifiera vilka faktorer som påverkar vad respondenterna 
anser är tilltalande. Tabell 17 visar de 4 teman som var återkommande i svaren på 
frågan. Av dessa fyra är detaljrikedom och realism de som förekom mest frekvent i 
58,6 respektive 37,9% av svaren. De övriga två, färgsättning och design, har lite väl 
låga värden för att kunna användas i den här analysen och kommer inte att behandlas 
ytterligare. 

59,6  respektive  37,9% av  respondenterna  ansåg  alltså  att  ökad  detaljrikedom och 
realism var de faktorer som gjorde en modell mer tilltalande än en annan. Jag vill 
påstå  att  dessa  faktorer  är  direkt  beroende  av  hög  teknisk  kvalitet.  Detaljer  i  en 
modells  utformning  kräver  fler  polygoner  och  detaljer  i  texturen  kräver  högre 
texeldensitet. 

För att kunna identifiera andra eventuella mönster har data från de första fyra frågorna 
sammanställts i Tabell 21  där svarsalternativen från fråga 4 satts i relation till svaren 
på fråga 1-3. Alternativet ”55 år eller äldre” från fråga 2 samt ”aldrig” från fråga 3 har 
exkluderat eftersom de inte innehöll några värden. Två anmärkningsvärda tendenser 
är  att  en tredjedel  av de kvinnliga  respondenterna föredrar  bild  A framför  bild  B 
jämfört med en sjuttondel av de manliga och att alla de som föredrar bild A spelar 
dataspel relativt sällan. 
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Tabell 21 - Översikt

Fråga 
4

Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3

Kvinna Man 15-25 26-35 36-45 46-55 Några 
ggr/år

Några 
ggr/måna
d

Några ggr 
i veckan

(Nästan) 
varje dag

A 1 1 1

A något 
mer än 

B

3 1 3 1 1 3

B 5 13 12 6 4 7 7

B något 
mer än 

A

3 2 2 2 1 2 1 2

Inget/bå
da

1 1 1

12 17 16 11 1 1 3 8 8 10

Totalt: 29 29 29

Resultatet  av  test  4  visar  att  den  estetiska  kvaliteten  inte  bara  bibehållits  genom 
optimeringsprocessen utan faktiskt förbättrats. Dessutom identifierades detaljrikedom 
och realism som de för estetisk kvalitet avgörande faktorerna och kopplingen mellan 
polygonantal,  texeldensitet  och  teknisk  och  estetisk  kvalitet  styrktes.  Dock  hade 
resultatet vägt tyngre med ett mer omfattande deltagande i enkätundersökningen. 
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5 Slutsatser
5.1 Resultatsammanfattning
Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur man vid produktion av spelgrafik 
kan optimera utnyttjandet av tillgängliga resurser och ändå bibehålla den estetiska 
kvaliteten samt att utvärdera vilken effekt det får på en tekniska kvaliteten.

De resurser  som finns tillgängliga  definieras  i  form av polygon-  och texturbudget 
vilka i sig är avgörande för den tekniska kvaliteten. Den tekniska kvaliteten i sin tur 
påverkas av bl.a. vertex- och texeldensitet och utgör tillsammans med estetiskt värde 
definitionen av estetisk kvalitet.

Optimeringen  av  tillgängliga  resurser  kan  delas  upp  i  två  kategorier: 
texturresursrelaterad och polygonresursrelaterad optimering. I kapitel 2.2 introduceras 
olika  tekniker  för  hur  utnyttjandet  texturminnet  kan  maximeras  och  hur 
texeldensiteten  kan  förbättras  genom  optimering  av  UV-mapp  och  texturstorlekar 
samt färgdjup.  Kapitel  2.3 introducerar  begreppet  vertexdensitet  och beskriver vad 
som händer med en modell då den exporteras till spelmotorn och varför det är mer 
relevant  att  mäta  vertexantal  istället  för  polygonantal.  Där  presenteras  även  hur 
utnyttjandet av vertiser kan effektiviseras genom förnuftig modellering och justering 
av UV-sömmar och vertexnormaler.

Utvärderingen av optimeringsinsatserna består av 4 olika tester som alla baseras på en 
jämförelse mellan material före och efter optimering. Det första testet syftar till att 
undersöka hur den tekniska kvaliteten kan förbättras genom polygonresursrelaterad 
optimering. Syftet med det andra testet är att undersöka hur den tekniska kvaliteten 
kan förbättras genom texturresursrelaterad optimering. Det tredje testet kombinerar de 
tidigare två och syftar till  att optimera resurserna med hänsyn till  både textur- och 
polygonbudget  och  det  fjärde  testet  skall  utvärdera  hur  den  estetiska  kvaliteten 
påverkats av optimeringen, om den bibehållits eller ej.

Test  1 bestod i  att  minska vertexdensiteten  på ett  objekt  utan att  reducera antalet 
polygoner.  Kriterierna  för  att  testet  skulle  bedömas  som  godkänt  var  att  antalet 
polygoner  inte fick reduceras samt att  den ökning av vertiser som sker vid export 
skulle  minskas.  Båda kriterierna  uppfylldes;  optimeringen innebar  ingen skillnad  i 
polygonantal men ökningen av vertexantalet minskade från  197% till 48%. 

Test  2  gick  ut  på  att  öka  och  uppnå  en  jämn  texeldensitet  på  ett  objekt. 
Förutsättningarna var dels att nå ett jämnt värde på 256 texlar/meter och dels att inte 
överstiga existerande texturbudget. Det önskade texelvärdet erhölls genom skalenliga 
projektioner vid UV-mappningen och innebar en ökning med hela 889% samtidigt 
som texturminnet  blev detsamma efter optimeringen som det var före vilket innebär 
att även detta test kan bedömas som godkänt.

Test 3 gick ut på att resursoptimera i ett större perspektiv. Testets fyra kriterier för 
godkänt var: 1. Balans måste uppnås mellan transformations- och fillprocessen vid 
rendering.  2.  Optimeringen  skall  medföra  att  en  jämn  texeldensitet  på  minst  256 
texlar/meter  uppnås.  3.  Den  existerande  texturbudgeten  får  inte  överskridas.  4. 
Ökningen av vertexpunkter som sker vid export skall vara mindre än före optimering. 
Det första kriteriet kunde inte uppfyllas p.g.a. problem vid mätningen. Resultatet av 
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den alternativa  mätning  som gjordes  har  brister  och bör  inte  ses som tillförlitligt. 
Däremot förbättrades texeldensiteten avsevärt från 18,34 till 512 texlar/meter vilket 
motsvarar  en  ökning  med  2692%.  Detta  gjordes  med  samma  texturbudget  som 
användes före optimeringen, varken mer eller mindre. Ökningen av vertiser minskade 
dessutom  från  237%  till  46%.  Testet  misslyckades  således  med  att  balansera 
renderingsprocesserna  men  optimeringen  fick  trots  det  mycket  goda  resultat  med 
övertygande positiva skillnader från det ursprungliga materialet.   

Överlag  har  optimeringen  gett  mycket  goda  resultat  med  tydliga  mätvärden. 
Utvärderingen innehåller många siffror och många mätningar vilket ökar risken för fel 
vid  beräkning  och  redovisning  trots  försiktighet.  Ändå  finns  det  utrymme  för 
felmarginaler då de resultat som uppnåtts är så övertygande att de minskar risken för 
feltolkningar.

Den redovisade effekten av optimeringen är inte objektiv utan bygger på jämförelsen 
av material före och efter optimeringen och är därmed helt relativ. Om samma arbete 
lagts  ner  på  ett  annat  material  än  det  från  BAL  hade  resultatet  säkerligen  sett 
annorlunda ut och effekten av optimeringen blivit en annan. 

5.2 Diskussion
Det finns inte mycket skrivet material som behandlar området resursoptimering mer 
än på ett mycket generellt plan. Anledningen till det tror jag är att det är så många 
yttre faktorer som påverkar och som ständigt förändras. Det har kommit upp många 
frågetecken  under  arbetets  gång  och  när  jag  bett  om hjälp  har  jag  ofta  mötts  av 
motfrågor  om  vilka  specifikationer  som  gäller  t.ex.  vilket  filformat  och  vilken 
spelmotor som används. En modell i ett spel är en liten del av något mycket stort och 
komplext  och  påverkas  därför  givetvis  på  sätt  som  är  näst  intill  omöjligt  att 
generalisera. Hur man då på bästa sätt optimerar utnyttjandet av tillgängliga resurser 
går inte att specificera på ett sätt som garanterat fungerar i alla situationer. 

Det här arbetet behandlar optimering utifrån de specifikationer som gäller för BAL 
och kan därför inte ses som en definitiv lösning i alla spelprojekt. Det kan till och med 
vara så att det som är rätt här är fel i ett annat. Även om man alltså inte kan applicera 
det som en helhetslösning på ett annat projekt innehåller arbetet mycket som inte är 
lika beroende av yttre faktorer och som är mer generell kunskap.  

Arbetet innehåller mycket siffror och många mätningar och jag vill förtydliga att jag 
med det inte menar att grafikern ska byta ut Photoshop mot Office-paketet och börja 
rita grafer istället för texturer eller annat. Det finns uppenbarligen mycket att tjäna på 
att arbeta på ett optimerat sätt men tid är också pengar. Jag tror att man med hjälp av 
kunskap och erfarenhet utvecklar ett intuitivt sätt att optimera där optimeringen inte är 
en fristående process utan en integrerad del i ens naturliga arbetssätt.   

5.3 Framtida arbete
Under den tiden som jag har arbetat med den här rapporten har jag upprepade gånger 
fått avgränsa dess intresseområde och även omdirigera dess fokus. Eventuellt framtida 
arbete skulle i det korta perspektivet troligtvis bestå i att tydliggöra avgränsningen och 
göra rapporten mer enhetlig kring ett mer distinkt fokus. Sett ur ett större perspektiv 
skulle arbetet troligtvis må bra av att avgränsas ytterliggare och en naturlig utveckling 
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av arbetet skulle kunna innebära en djupdykning inom något av de många områden 
som behandlas i rapporten.

Stora delar av arbetet bygger på de tekniska specifikationer som gäller idag (t.ex. vad 
gäller spelmotorer och grafikkort et.c.), men dessa utvecklas konstant och det vore 
intressant  att  undersöka hur  det  här  arbetet  står  sig  gentemot  kommande tekniska 
generation.

Som  nämnts  i  tidigare  kapitel  är  det  här  arbetet  anpassat  efter  BAL  och  dess 
förutsättningar.  För  att  göra  det  mer  relevant  för  andra  projekt  skulle  det  kunna 
anpassas  efter  en  publik  spelmotor  såsom  UDK  som  givetvis  har  ett  helt  annat 
allmänintresse än BAL.    
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7 Appendix 1
7.1 Enkätundersökning använd till test 4

Fråga 1. Kön?

• Kvinna

• Man

Fråga 2. Ålder?

• 15 - 25

• 26 – 35 år

• 36 – 45 år

• 46 – 55 år

• 55 år eller äldre

Fråga  3.  Hur  ofta  spelar  du  dataspel  (PC-spel,  tv-spel,  mobilspel, 
webbspel etc)? 

• Aldrig

• Någon/några gånger per år 

• Någon/några gånger per månad

• Någon/några gånger i veckan

• Varje/nästan varje dag 

Fråga 4. Studera de två bilderna härnedan. De föreställer två varianter av 
en byggnad från  ett  spel.  Vilket  av  de  två  alternativen  anser  du  är  mest 
tilltalande? 

• A

• A något mer än B

• B

• B något mer än A

• Inget/båda
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