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Sammanfattning
En  effektiv  och  populär  grafisk  effekt  för  realtidsgrafik  är  Screen-Space  Ambient  Occlusion  

(SSAO). Teknikens nackdel är brusiga artefakter som kan dämpas med blur filtrering. Detta arbete 
studerar upplevelsen av defekterna i  SSAO med en användarstudie.  Arbetet implementerar en 
renderare som renderar bildrutor från kameraåkningar och ett visningsprogram som används i 
experimentgenomförandet.  Renderade  bilder  utan  och  med  aktiv  blur-filtrering  visas  för 
försökspersoner som får beskriva om de ser skillnader mellan bilderna och välja vilken bild de  
föredrar. Resultatet indikerar att defekterna i SSAO är svårare att detektera i filmklippen jämfört  
med stillbilderna. De flesta deltagarna tenderar föredra bilder utan effekten aktiv då de generellt 
finner  dem  för  ”brusiga”.  Både  renderaren  och  visningsprogrammet  kan  vidareutvecklas  och 
användas i andra jämförelser mellan grafiska effekter i realtidsgrafik.

Nyckelord: Psykofysisk SSAO Artefakter Deferred Stillbilder Videoklipp
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1 Introduktion
Modern datorgrafik har med sin prestanda öppnat möjligheten att rendera imitationer av 

indirekt belysning i  realtid.  En enkel  och effektiv teknik  vid namn  Screen-Space Ambient  
Occlusion approximerar  hur  objekt  skymmer  varandra  och  därigenom  mörkar  ner 
insjunkningar och veck i geometrierna. Tekniken kräver inga förbehandlade indata och är 
tidsdeterministisk men lider av brusliknande artefakter i resultatbilden.

Tekniken SSAO lämpar sig för dynamiska scener och implementeras enkelt i en deferred 
renderare vilket gör tekniken populär. Är de grafiska defekterna störande nog att motivera 
en  övergång  till  mer  omfattande  tekniker  som kräver  att  scengeometrin  ritas  ett  flertal  
gånger? Märks defekterna överhuvudtaget  i  dagens snabba spelgrafik och hur jämför sig 
perceptionen av defekterna i stillastående och rörliga bilder?

Att mäta det mänskliga ögats förmåga att detektera fel numeriskt är svårt eftersom det 
involverade begreppet estetik varierar mellan individer. Användartester utgör ett alternativ 
som kan fånga intressanta kommentarer och för att finna svar på tolkningar av defekter i 
stillbilder  och  videoklipp  genomförs  experiment  med  visningar  av  renderade  bilder  och 
videoklipp. Användare får avgöra om fem sekunders bildpar skiljer sig och i så fall med egna  
ord i  en mikrofonupptagning  beskriva hur de tolkar  skillnaden och vilken av bilderna de 
föredrar.

En grundläggande  deferred renderare  och  SSAO implementerades för  att  användas  till  
rendering  av  kameraåkningar  till  ett  par  tusen  bildrutor.  Bildrutornas  filnamn  kopplas 
samman  till  bildpar  i  en  relationsdatabas  som  sedan  används  tillsammans  med  ett 
bildvisningsprogram för att genomföra användartesterna. Resultatet av en testgrupp på tolv 
deltagare sammanfattandes till svarstabeller och en rösträkning.
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2 Bakgrund
Många system i det moderna samhället modelleras med virtuella världar och visualiseras 

med datorgrafik. Akenine-Möller, Haines och Hoffman (2008) har skrivit en bra översiktsbok 
för datorgrafik. Några system behöver endast åskådliggöra ett koncept om objekts identitet,  
placering  och  tillstånd  såsom  radarbilder  för  flyg  eller  satellitbilder  över  meteorologiska 
mätningar.  Det  väsentliga  är  informationen  oavsett  hur  abstrakt  och  orealistisk  den  än 
presenteras.  Dataspel  däremot  måste  underhålla  och/eller  undervisa.  Den  eftersträvade 
realismen  varierar  mellan  tecknade  figurer  och  verklighetstrogna  approximationer  av 
naturliga fenomen. Strävan efter realism driver den tekniska utvecklingen framåt.  Nutida 
dataspel  (speciellt  högbudgettitlar)  påminner  mer  om  film  än  sina  tidiga  föregångare. 
Dagens  spel  klarar  av  att  visa  specialeffekter  i  realtid  som  nätt  och  jämt  var  möjliga  i  
förrenderade  science-fiction  filmer  för  ett  par  årtionden  sedan.  Som  exempel  prisades 
skaparna av specialeffekterna för T-1000 i Terminator 2 Judgement Day som Oscarsvinnare 
för  visual  effects  (The  Academy  of  motion  picture  arts  and  sciences,  1992).  Likartade 
naturtrogna animationer visas i realtid på nutida hårdvara såsom huvudkaraktären Drake i  
spelet Uncharted: Drake's Fortune (Naughty Dog, 2007). Publicering av filmer och spel som 
använder sig av nya specialeffekter drar mycket uppmärksamhet. Filmälskare vill vara med 
om kulturhistoriska milstolpar (Pierson,  1999).  Likaså spelentusiaster,  de vill  uppleva och 
känna  sig  delaktiga  i  teknikens  frammarsch  och  uppgraderar  villigt  hårdvaran  därefter. 
Grafikkorten  har  vuxit  i  prestanda  för  varje  spelgeneration  och  möjliggjort  nya  grafiska 
tekniker.  Wikipedia  (2011a)  listar  gamla  och  nya  grafikkort.  Som  en  jämförelse  klarar  
grafikkortet NV1 som lanserades 1995 av att hantera 12 miljoner texlar per sekund medan 
ett nutida GeForce GTX 260 (lanserad 2008) orkar med 36864 miljoner texlar på samma 
korta ögonblick. Prestandan används till samplingar av texturer och filtrering mellan buffrar i 
grafikkortets  dedikerade  minne.  Det  är  dessa  bearbetningsoperationer  som  möjliggör 
dagens artistiska effekter i dataspelen.

2.1 Renderingsekvationen
Ljus är det spektrum elektromagnetisk strålning som det mänskliga ögat kan uppfatta. All  

datorgrafik  använder  approximationer av  riktiga ljusfenomen eftersom riktigt  ljus  har  en 
mystisk  dubbelnatur  som  kallas  våg-partikeldualitet  (se  HyperPhysics,  2011  för  en 
förklaring).  Små energipaket  kallade fotoner  ger  ljuset  partikelegenskaper  samtidigt  som 
dessa  fotoner  kan  överlappa  varandra  oändligt  tätt  och  ge  upphov  till  interferens  som 
kännetecknar  vågor.  De  första  ekvationerna  och  algoritmerna  för  att  beskriva  hur  ljus 
överförs  mellan  ytor  togs  fram  av  James  Kajiya  1986  och  baserades  på  studier  om 
värmeöverföring  (Kajiya,  1986).  Idag  används  varianter  av  Kajiyas  ekvation  då  den  inte 
behandlar ljusfenomen såsom subsurface scattering (SSS) eller fluorescens(ljus förändras vid 
reflektion)  även  om  den  är  generell.  Renderingsekvationen  används  för  att  beräkna 
utgående strålglans för en ytpunkt x med avseende på flera ljusfenomen utan att lämna den 
fysikaliska modellen. En ytpunkt (se Figur 1) har i varje enskild riktning utstrålande intensitet 
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som beror på tre komponenter. Det självutstrålade ljuset och en kombination av insynen 
emot  ytpunkten med ytpunktens  reflektionsegenskaper.  Dvs  hur  ytpunkten  tenderar  att 
kasta allt infallande ljus i just utriktningen.

Figur 1 Lättbegriplig ekvation för utstrålning i ytpunkt.

2.1.1 Självlysande utstrålning
De flesta ytor på jorden lyser inte, glödhet metall,  lampor och solen däremot emitterar 

fotoner i  alla riktningar.  Ljusutstrålad i  Figur 1 representerar det självutstrålande ljuset. Det 
utstrålade ljuset är jämnt fördelat över alla riktningar och kan därför adderas till det övriga 
ljuset som utgår från ytpunkten. Värdet för utstrålat ljus bör inte understiga noll eftersom 
det skulle innebära att ytan absorberar infallande ljus, det skulle se overkligt ut och likna ett  
svart hål som bryter mot den efterliknade realismen.

2.1.2 Insyn mot ytpunkten
Om en ytpunkt skyms når färre ljusstrålar fram varpå den skuggas och blir mindre upplyst. 

Det  mittersta  uttrycket  i  Figur  1 beskriver  mängden  fria  riktningar  mot  ytpunkten  som 
inkommande  ljus  kan  stråla  ifrån.  Ljusinkommande i  Figur  1 representerar  det  inkommande 
ljuset. Eftersom det verkliga antalet fotoner i så gott som alla belysta miljöer är opraktiskt att  
simulera  måste  insynen  approximeras.  Hur  lätt  dagsljus  kommer  åt  en  punkt  kallas 
accessibility  och  kan  approximeras  geometriskt  (se  Figur  2)  med  sfärer,  normaler  och 
tangenter  (Miller,  1994)  eller  med  en  mer  fysisk  approach  som  använder  strålar  som 
känselspröt (Landis, 2002).

Figur 2 Geometrisk uppskattning av insyn med sfärer eller strålar.

2.1.3 Geometrin och ytfinheten
Varifrån inkommande ljus strålar påverkar också punktens glans. Approximativt följer de 

flesta ytor Lamberts cosinuslag men godtyckligt komplexa förhållanden mellan riktningarna 
för  inkommande  och  reflekterat  ljus  kan  representeras  med  en  reflektionsfunktion. 
Nicodemus,  Richmond,  Hsia,  Ginsberg  och  Limperis  (1977)  presenterade  Bidirectional 
Scattering-Surface Reflectance-Distribution Function (BSSRDF) och menar att ytors reflektion 
beroende på geometri bäst representeras med generella funktioner istället för att behandla 
diffus och spekulär reflektion som separata fenomen. Funktionen tar indata om infallande 
ljus och ger utdata om ljuset som lämnar ytpunkten. BSSRDF abstraherar på så vis hur ytor 

3



reflekterar  ljus  beroende  på  infallsvinkel  men också  hur  inkommande  ljus  bryts  i  direkt 
reflekterade strålar och inträngande strålar som studsar runt i reflektioner under ytan.

 Ett  typiskt  material  med  subsurface  scattering (SSS)  är  en  vattenmelon  som  har  ett 
genomskinligt fruktkött som en ficklampa lätt lyser igenom. Ljuset bryts på många ställen 
och lyser upp hela vattenmelonen. Även hårda material som marmor har ådror som låter ljus 
tränga in i materialet, sprida sig i och dyka upp på andra ytpunkter. För ytor som inte har 
(SSS)  kan  en  enklare  modell  användas  som  endast  tar  hänsyn  till  ytans  geometri. 
Bidirectional Reflection Distribution Function (BRDF) i  Figur 1 beskriver relationen i riktning 
mellan inkommande ljus och det reflekterade ljusets. Ytfinheten beskriver hur slät en yta är 
och  de  flesta  material  har  grova  ytor  som  sprider  inkommande  ljus  i  en  droppformad 
reflektion.  Ett  exempel  på en yta som sprider  reflektioner på ett  annorlunda sätt  är  ett 
lentikulärt tryck  Wikipedia  (2011b)  som  reflekterar  helt  olika  bilder  beroende  på 
betraktningsvinkel.

2.2 Tidiga modeller för ljusfenomen
År  1977  beskrev  James  Blinn  en  flexibel  och  effektiv  variant  på  Bui  Tuong  Phongs 

ljusmodell  (Phone,  1973).  Blinn-Phong  kom  senare  att  användas  i  hårdvaran  för  många 
grafikkort under tidigare delen av 2000-talet.

Figur 3 De iögonfallande lika resultaten.

Resultaten av ljusmodellerna Phong och Phong-Blinn är så lika att urskilja dem kräver ett 
tränat öga. Som Phong sade så var dessa första modeller endast avsedda att approximera 
objekt till en viss verklighetsgrad. Prestandaökningen i datorgrafiken medför förväntningar 
på ökad realism. Överflödet av GPU kraft kan användas till att approximera ett bredare och 
mer avancerat spann av ljusfenomen genom att bearbeta scengeometrin i flera steg med 
filtreringstekniker. Arbetsförmågan hos den nya hårdvaran bör sättas in i att förbättra det 
indirekta  ljuset  som  representeras  av  det  mittersta  uttrycket Ljusinkommande i  Figur  1 
eftersom det utgör den största bördan i ljusberäkningarna. Avsnitt  2.4 behandlar  Indirekt
ljus (Global illumination).
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2.3 Filtrering och bildbehandling
Datorer kan användas till  att behandla signaler med parametriserade algoritmer för att 

framhäva eller dölja detaljer. Digital bildbehandling faller under det större området  digital  
signal processing (DSP) och använder dess matematiska grund (Smith, 1997a).

2.3.1 Sampling och kernel
Sampling är att göra stickprovsavläsningar i en kontinuerlig informationsmängd till diskreta  

värden.  Avläsningarna  representerar  sedan  en  förenklad  bild  av  den  ursprungliga 
informationsmängden. En mikrofon samplar ljudvågor med en samplingsfrekvens till värden 
som approximerar ljudkurvan och när en digitalkamera tar bilder skrivs färgvärdena för varje 
bildpunkt  till  en  fil.  När  avläsningarnas  frekvens  ökar  minskar  skillnaden  mot  den 
ursprungliga signalen och när frekvensen minskar uppstår aliasartefakter som leder till att de 
avlästa  värdena  inte  längre  representerar  den  ursprungliga  signalen  eftersom  digital 
sampling helt ignorerar eventuella förändringar i källsignalen mellan stickproverna förklarar 
Steven Smith (1997a),  se  Figur 4.  Ekrarna på en bil  som accelererar kan ibland se ut att 
snurra långsamt eller  i  motsatt  riktning.  Illusionen beror på ekrarna roterar  flera gånger  
snabbare än ögat hinner läsa av dem.

Figur 4 Glesa avläsningar felrepresenterar ursprungliga signalen, här hamnar de i ett 
mönster som passar in på en annan frekvens.

I  datorgrafik  används ofta termen samplingskernel.  En konvolutionskernel är en mängd 
mätpunkter med en viss spridning. Smith beskriver konvolution som grunden för all digital 
signalbehandling.  Konvolution  är  en matematisk  operation  som innebär  korsning (Smith, 
1997b).  I  kontexten filtrering och bildbehandling kan konvolutionskernel  vardagligt  kallas 
samplingskernel eller bara kernel då begreppet bland annat kan användas för att lyfta fram 
eller tona ner detaljer i bilder.

2.3.2 Monte Carlo integrering
Att  blint  sampla  indata  med slumpvist  valda  avläsningskoordinater  kallas  Monte  Carlo  

integration.  Det  är  användbart  där  deterministiska  integrationsmetoder  saknas  eller  är 
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tidsmässigt opraktiska. I ett fiktivt scenario måste arean för ett nyckelhål (se Figur 5) räknas 
ut. Av någon anledning (låt säga beroende på små rostfläckar) kan hålet inte beskrivas med 
enklare  formler.  Istället  för  en  fast  samplingskernel  sprids  stickprovsavläsningarna 
slumpmässigt.

Figur 5 Stokastisk beräkning av arean av ett nyckelhål.

Med N antal samplingar inom cirkeln kan arean, H, för hålet bestämmas som en fraktion av 
cirkelns area, C. När samplingskoordinaten varieras med pseudoslumpvisa tal och N växer 
konvergerar antalet träffar inom hålet mot NH/C, om än långsamt. Eftersom man vet cirkelns 
area kan nu nyckelhålets area beräknas som H = C * träffar/N. Att sampla blint kräver många 
samplingar  och  tar  därför  mycket  tid.  (Pauly,  1999)  beskriver  hur  färre  samplingar  kan 
användas genom att utnyttja heuristik om källan, detta kallas importance sampling. (Salama, 
Hadwiger, Ropinski & Ljung, 2009) och (Dippé & Wold, 1985) visar hur det mänskliga ögat är  
mindre  känsligt  för  brus  än  aliasartefakter  vilket  demonstrerar  att  denna  stokastiska 
numeriska intergrationsmetod lämpar sig för datorgrafik.

2.3.3 Mjukfilter och motion blur
Om en digital bild har oönskat brus kan den behandlas med en mjukgörande kernel. Hur 

mjukt eller suddigt resultatet blir beror på antalet samplingar och hur vikterna fördelas över 
kerneln.  Filtret  box  blur räknar  medelvärdet  för  testpunkten  och  alla  intilliggande 
bildpunkter.  Gauss  filter använder  en  normalfördelad  kernel  för  att  vikta  samplingarna 
beroende  på  avstånd  från  testpunkten,  Riguer,  Tarachuk  och  Isidoro  (2003)  ger  en 
beskrivning och demonstrerar en konkret tillämpning. En vardaglig situation när saker ser 
suddiga  ut  är  när  ögat  inte  hinner  med.  Vi  intar  information  med  ögats  ständiga 
hastighetsbegränsning vilket leder till  en naturlig utsmetning av stimulansen i syncentrat. 
Detta kallas motion blur och är som mest påtagligt när ögat försöker följa saker som har en 
relativ hastighet som överstiger gå/springa hastigheten såsom nära förbifarande tåg.

2.4 Indirekt ljus (Global illumination)
Ett effektivt sätt att snabbt öka realismen i datorgrafik är att utöka belysningen från att 

endast ta hänsyn till  direkt belysning till  att  även ta hänsyn till  indirekt ljus som studsar 
mellan ytor. Samlingen tekniker som beräknar indirekt ljus benämns global illumination (GI). 
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Det  indirekta  ljuset  representeras  i  renderingsekvationen  med  integralen  som  samlar 
inkommande ljusstrålar från omgivande ytpunkter, se Ljusinkommande i renderingsekvationen 
i  Figur  1.  Eftersom  även  dessa  ytpunkter  reflekterar  indirekt  ljus  uppstår  en  oändlig 
rekursion. Att approximera det indirekta ljuset är dyrt och beräknas i de flesta fall i förväg 
och lagras i ett lättillgängligt format som sedan kan användas i realtidsgrafik (Kontkanen,  
2007). Ljusvärdena som indikerar hur upplyst ytan är kan lagras per hörn och interpoleras. 
Alternativt  skrivs  hela  ytans  ljusintensitet  ner  i  så  kallade  light  map texturer  som  ger 
resultatet en höjd detaljrikedom till en kostnad av en högre minnesanvändning. Light maps 
introducerades med spelet Quake av ID Software 1996.

GI  efterliknas  med  två  olika  approacher;  den  första  försöker  minimera  den  visuella 
skillnaden mellan GI tekniken och en referensbild. Skillnaderna kan undersökas numeriskt 
med hjälp av Visible Differences Predictor (VDP) som använder en matematisk modell av det 
mänskliga  synsinnet  (Daly,  1993)  eller  via  användartester  där  observatörer  får  avgöra 
verklighetsgraden i renderade bilder. Visuella approachen utnyttjar begränsningarna i  det 
mänskliga ögat och fuskar så långt som möjligt för att hålla på prestandakostnaden. Den 
andra approachen låser prestandan till en given budget och kompromissar prestanda mot 
artefakter.

2.4.1 Ambient occlusion
Molniga eller dimmiga dagar verkar dagsljuset infalla från alla riktningar samtidigt. Detta 

omgivande ljus simuleras med Ambient Occlusion (AO).  Zhukov,  Iones och Kronin (1998) 
beskriver att en intensitet för inkommande ljus från en given riktning kan approximeras som 
avståndet till närmsta skymmande föremål i riktningen.

Figur 6 Skymning av indirekt ljus på punkten x.

Denna skymning (obscurance) är inverst relaterad till insynen (accessibility) i avsnitt  2.1.2 
Insyn mot ytpunkten. Ett typfall är en helt skymd punkt på väggen bakom en bokhylla, den 
saknar insyn. De flesta ytpunkter har många möjliga infallsriktningar för ljuset. Skymningen 
för punkten  x i ekvation 1 (i  Figur 1) beror på hela hemisfärens Ω alla riktningar ω⃗ut , se 
Figur 6. Funktionen ρ i Figur 7 ger ett känselspröts längd i utriktningen ω⃗ut från punkten x 
till  närmsta  blockerare.  Om  närmsta  blockerare  finns  bortom  ett  gränsavstånd  antas 
riktningen vara helt fri för inkommande ljus. Störst ljuspåverkan sker i normalriktningen n⃗
vilket följer Lamberts cosinuslag för diffus reflektion (se ⌊ ω⃗ut⋅⃗n⌋ i Figur 7).
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Figur 7 Ambient Occlusion ekvationen.

Integralen för hemisfären kan räknas ut med en naiv metod, nämligen en Riemannsumma 
av  rymdvinklar i  ett stort antal  riktningar som lägger ihop det totala inkommande ljusets 
intensitet. En rymdvinkel är arean av en yta på en sfär proportionellt mot sfärens radie som i  
Figur 8.

Figur 8 Visualisering av en rymdvinkel.

Slumpvist valda riktningar på känselspröten kan tidigare approximera det infallande ljusets 
intensitet eftersom spridningen över hemisfären blir  bättre samtidigt  som färre stickprov 
behöver genomföras för att konvergera mot den faktiska ljusintensiteten. Samplingarna för 
en ytpunkt,  x,  exemplifieras i  Figur  9,  ytpunktens granne,  y,  får  helt  olika riktningar  och 
eventuellt ett olikt AO värde men deras medelvärde hamnar sannolikt nära det faktiska AO 
värdet för området de befinner sig i. Punkterna x och y samverkar i pejlandet av hemisfären
Ω efter omgivande blockerare.

Figur 9 Strålsampling av närområdet avgör hur skymd testpunkten är.

Det slumpmässiga roterandet av känselspröten orsakar högfrekvent brus i resultatbilden 
som med alla Monte Carlo tekniker vilket Figur 10 försöker illustrera.

Figur 10 En skådeplats demonstrerar hur brus varierar med olika antal samplingar.

Med ett stigande antal samplingar minskar bruset och blir mindre tydligt men försvinner 
inte  helt.  Bruset  uppkommer  då  intilliggande  ytpunkter  kan  ha  totalt  avvikande 
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approximationer av skymning. Eftersom AO försvagas med vinkeln från normalriktningen bör 
normalriktningen bytas ut emot riktningen där det mesta ljuset tycks komma ifrån. Det görs  
genom  att  beräkna  medelriktningen  för  känselspröten  som  missade  den  omgivande 
geometrin  och  lagra  den  vid  sidan  av  värdet  för  AO  i  en  textur  som  sedan  används  i  
realtidsgrafik (Bunnell, 2005). Här visas en pseudokod som är en förkortning av Listing 5.3 
occlusion.sl: Entropy Ambient Occlusion example shader i (Landis, 2002).

Figur 11 Pseudokod för att känna av omgivningen med känselspröt.

Studier (Langer & Bülthoff, 2000) bekräftar att det mänskliga syncentrat föredrar ljuskällor 
som kommer från ovan mot belysning från nedan. De studerade även vad de kallar ”dark-
means-deep” ljusmodell för att undersöka om den hjälper det mänskliga syncentrat att se  
djupskillnad på två punkter på en knölig yta. Resultatet visade att det inte gick att säkerställa  
att ”dark-means-deep” var till någon hjälp.

Tekniken AO har en effekt som är snarlik den för skuggor även om de är  två separata 
företeelser för samma fenomen (blockering av ljus). Figur 12 gör ett försök att visa skillnaden 
mellan teknikernas effekt på slutresultatet.

Figur 12 Demonstration av teknikernas resultatpåverkan.
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Författaren vill här påvisa att det indirekta ljuset hjälper perception av geometrins skepnad 
med en jämförelse av detaljförstoringar i Figur 13 från skuggad och AO bilderna i Figur 12.

Figur 13 Jämförelse i perception av geometri.

2.4.2 Light maps
För att statiskt spara det indirekta ljuset i en scen kan light maps användas. Figur 14 Visar 

en  light map som är förberäknad. Beräkning av texturdata kallas  baking, så även för  light 
maps.

Figur 14 En enkel demo med bakade light maps.

Det  finns  olika  metoder  att  förbereda  light  maps.  Den  första  tekniken  path  tracing 
föreslogs av (Kajiya, 1986) i samma tillfälle då han introducerade renderingsekvationen. Path 
tracing letar  rekursivt  fram  ljusintensiteten  för  en  punkt  genom  att  avläsa  omgivande 
punkters  ljus.  De  strålar  som kommer  direkt  från  en  ljuskälla  bidrar  mycket  mer  än  de 
ljusstrålar som studsat runt ett par varv i  omgivningen då de tappar energi i  varje studs.  
Detta kan utnyttjas i rekursionen genom att ge de direktbelysande strålarna större stokastisk 
vikt när nästa slumpvis stråle ska följas.
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Figur 15 Spårning av indirekt ljus.

I  Figur 15 räknas det indirekta ljuset i punk A genom att integrera allt infallande ljus. De 
blåa strålarna har högre sannolikhet att följas eftersom strålarna från ljuskällan L dominerar 
till ljussättningen i ytpunkterna A, B och C. Denna rekursion ger en naturtrogen spridning av 
ljuset men har den stora nackdelen att vara mycket beräkningskrävande då ett stort antal  
strålar behöver samplas per pixel. Monte Carlo slumpen leder till brus men kan dämpas med 
blur filter. Nackdelen med light maps är att även om de höjer realismen så leder förändringar 
i den statiska geometrin i den virtuella världen till att illusionen brister. Att räkna om dem 
kräver tid som inte finns tillgänglig i realtidsgrafiken. Några typiska miljöer där  light maps 
inte  fungerar  är  tät  vegetation  med  grenar  som  sveper  skuggor  längst  marken  och 
krigsskådeplatser där hela byggnader rasar samman vilket öppnar nya vägar för ljuset.

2.5 Screen Space Ambient Occlusion
En  metod  för  att  approximera  AO  är  Screen-Space  Ambient  Occlusion (SSAO).  Den 

upptäcktes av Crytek under utvecklandet av spelet  Crysis berättar Vladimir Kajalin (2009). 
Tekniken använder en linjär z-buffer som indata.

2.5.1 Hur SSAO beräknar ljus från djup
Z-buffern (även kallad djupbuffer) introducerades av Wolfgang Straßer och Edwin Catmull 

1974. Den eliminerar överritning genom att hålla djupvärdena för de närmsta fragmenten i  
cache. Djupvärdet indikerar avståndet till kameran och förhindrar att fragment som befinner 
sig  längre  bort  ritar  över  ett  redan  färdigberäknat  fragment.  På  så  sätt  slopas  dyra  
ljusberäkningar  för  fragmenten  som  inte  kommer  att  synas.  Figur  16 visar  abstrakt  hur 
djupet beräknas med värden från närområdet. För varje ytpunkt,  x,  synlig i  skärmen kan 
världskoordinaten  beräknas  med  information  om  avstånd  till  kameran  som  läses  ur  z-
buffern. SSAO samplar i testpunktens närområde med en slumpvist roterad samplingskernel 
precis som (klassisk) AO i Figur 9 i 2.4.1.
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Figur 16 Sampling av linjär z-buffer.

Skymningsvärdena skrivs till en textur som representerar mörkläggning för veck och rynkor 
i  scengeometrin  och  används  för  att  styra  ambient  ljus  eller  färg  i  den  slutliga 
bildkompositionen  (Kajalin,  2009).  Varje  punkt  är  ursprungligen  vit  och  mörkas  ner 
proportionellt efter antalet kringliggande punkter som ligger närmare kameran.

Figur 17 Kopplingen mellan sampling hitom/bortom och ytpunkten x.

Kringliggande  punkter  som  är  närmare  kameran  blockerar  eventuellt ljus.  En  mindre 
proportion ljusstrålar når ner i urgröpningen i  Figur 17 medan en stor del av ljuset lätt når 
den upphöjda spetsen på stenen till vänster. Det ger spetsar ljusa toner och gropar mörka 
toner som i Figur 18.

Figur 18 Ljusa kanter mörka hörn.

För att  kompensera bruset som uppstår med de slumpvisa samplingarna kan ett större 
antal samplingar simuleras genom applicering av mjukgörande filtrering på den resulterande 
SSAO-texturen vilket smetar ut variationerna.
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2.5.2 Fördelar och nackdelar med SSAO
SSAO är okänslig för geometrins komplexitet. Implementationen är inte så omfattande då 

endast z-buffer och data för Monte Carlo rotationerna krävs som indata.  Beräkningen av 
SSAO-texturen är  tidsdeterministisk  då  skärmbilden (och  därmed indatan)  inte  varierar  i  
storlek. Slutligen hanterar SSAO dynamiska scener vilket eliminerar förarbete jämfört med 
Light maps i  avsnitt  2.4.2.  Wikipedia (2011c) listar titlar som hävdas använda SSAO.  Den 
största  nackdelen  är  att  överlappande  geometri  döljer  skymningsinformation  (Ritschel, 
Grosch  &  Seidel,  2009)  om  geometrin  som  befinner  sig  närmare  ytpunkten,  x. 
Överlappningen orsakar artefakter i form av ljusa fläckar mitt i skymda skuggade områden 
och mörka fläckar på annars helt upplysta områden. Skärmdumparna i Figur 19 ger exempel 
på mörkläggning av en annars helt upplyst yta.

Figur 19 Fjärran box helt upplyst i A mörkas i B.

Likaså hanterar SSAO inte fall där information om geometrin just precis utanför kanten på 
skärmen  saknas.  Marken  vid  foten  av  en  stor  sten  eller  vägg  är  upplyst  tills  kameran 
panorerar in den stora skymmaren i bild. En förminskad upplösning av SSAO-texturen och en 
förminskad kopia av z-buffern ger bättre tidsprestanda och minnesprestanda. Att utelämna 
de slumpvisa rotationerna leder till färre beräkningar men försämrar kvalitén drastiskt. Att 
frångå  MC  och  kompensera  spridning  med  ett  ökat  antal  samplingar  kostar  prestanda 
(texturläsningar). Mängden mjukgörande filtrering kan varieras från att helt uteslutas till box 
blur och  Gauss blur.  Problemet med Gaussfilter  är  att  detaljer försvinner och därigenom 
motverkar teknikens ide om att framhäva geometridetaljer.

2.5.3 Alternativ till SSAO
Morgan  McGuire  (2010)  presenterar  en  metod  för  approximering  av  AO  genom  att 

använda  geometry  shader.  Tekniken  Ambient  Occlusion  Volumes (AOV)  eliminerar  helt 
bruset  genom  att  inte  använda  Monte  Carlo  samplingar  utan  att  istället  beräkna  AO 
analytiskt. Även om tekniken kör i realtid visar resultatbilden färre fel än en referensbild som 
förberäknats i några minuter (McGuire, 2010).

2.6 Utvärdering av realism och bildkvalitet
Begreppet bildkvalitet är ett område som i grunden berör det mänskliga syncentrat och 

därför är komplicerat och svårt att definiera utan att använda en svävande terminologi. Som 
tidigare nämndes i avsnitt  2.4 om GI så kan kvalitet utmätas med experimentellt anknuten 
utfrågning eller via numeriska tekniker.
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2.6.1 Användartester i bildkvalitet parvis
Eftersom bilder är avsedda att tolkas av människor kan en rättfram undersökning grundas  

på  vad  människor  har  att  säga  om  dem.  Att  be  observatören  ge  siffror  på  hur 
verklighetstrogen en bild är ger vaga resultat eftersom observatörerna inte nödvändigtvis 
kör med samma underförstådda definition av realism. För att underlätta för observatören 
kan undersökningen omformuleras till att vara jämförelsebaserad. En användarundersökning 
(Křivánek,  Ferwerda  &  Bala,  2010)  visade  bilder  parvis  ur  en  mängd  förrenderade 
avbildningar på en sfär med varierande grad tillknycklad yta och parametrar för ljussättning.

Figur 20 Uppställning av bilder i observatörens gränssnitt.

Ovanför  bildparen  fanns  en  referensbild  för  att  ge  observatören  en  uppfattning  om 
renderingens målriktning och hjälpa ögat  att  jämföra testbilderna A och B (se  Figur 20). 
Försökspersonerna hade normal syn och ombads välja bilden med artefakter i sig. Efteråt 
sammanfattades svaren i tabeller som indikerade vilka parameterkombinationer som gav en 
godtagbart liten skillnad från referensbilden. Notera att undersökningen inte står och faller  
med realismen i  referensbilden, testet skulle  lika väl  kunna mäta vilka kombinationer av 
parametrar som ger en acceptabel differens till en handgjord kolteckning.

2.6.2 Rangordnande experiment
Att  jämföra hundratals  par av  fotografier  kan vara uttråkande för  testgruppen.  Då kan 

rangordningstester  hjälpa  testdeltagaren  att  känna  värdet  i  arbetet.  I  en  undersökning 
(Stokes, Ferwerda, Walter & Greenberg, 2004) i fråga om upplevelsen om indirekt ljus skrevs  
bilderna  ut  och  klistrades  på  skumgummiplattor  och  lades  i  oordning  på  ett  bord. 
Testdeltagare ombads att rangordna plattorna efter upplevd global-illumination-kvalitet som 
i Figur 21.

Figur 21 Rangordning från klart konstgjord till mer verklighetsnära.

Observatörerna  försågs  ingen  given  kvalitetsdefinition  men  lyckades  ändå  sortera 
plattorna någorlunda konsekvent. En nackdel med sorteringen var att avståndsinformation 
om olikhet (hur olika bilderna är) fortfarande saknades. En teknik kallad Thurstonian scaling 
(Ferwerda & Carlson, 2008) användes för att få fram värden på psykologiska svarsskillnader.
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2.6.3 Tankebearbetning av geometrier och illuminering
Experiment  1  i  (Lopez-Moreno,  Sundstedt,  Sangorrin  &  Gutierrez,  2010)  kräver  mer 

tankeverksamhet än enbart jämföra bilder i kvalitet efter eget tycke. Här låts observatören 
identifiera hur geometrin är formad på åtta släta men knöliga asteroidliknande objekt och 
sedan fundera över vilken av de åtta som har en avvikande belysning. Experimentet var mer 
riktat mot att utforska det mänskliga seendets begränsningar än bildkvalitet men är relevant 
eftersom det behandlar ljussättning.

2.6.4 Studie med rangordning av rörliga bilder
Även rörliga bilder kan analyseras med användartester. Korta fem sekunders videos som i 

(Yu, Cox, Kim, Ritschel, Grosch, Dachsbacher & Kautz, 2009) kan blotta temporära defekter 
såsom  flimmer  (fladdrande  förändringar  i  brus)  vilket  inte  är  möjligt  i  stillbilder  då 
observatören inte känner till vad som händer innan och efter ögonblicket då bilden togs. Här  
bads  testdeltagarna  sortera  de  förrenderade  videosnuttarna  efter  realism  från  en 
ursprungligen slumpmässig ordning.

2.6.5 Numerisk skillnad mellan bilder
Två digitala bilder med snarlika aspekt och upplösning kan jämföras numeriskt genom att 

subtrahera den ena bilden från den andra och sedan summera absolutvärdena för att sätt en 
siffra på skillnaden. Det sägs att en bild säger mer än tusen ord men det är svårt att omsätta  
tusen ord i några enstaka siffror. 1993 togs  Visual Differences Predictor (VDP) fram för att 
möta behovet av objektiva mätningar utan att klappa ihop hela skillnaden till en siffra (Daly,  
1993). VDP använder kunskaper om neurofysiologin i syncentrat och använder simulering av 
detta för att förutspå vilka områden i bilderna som skillnader är svårast att upptäcka. Typfall 
är  ett  snölandskap  med  granskog  och  stenar  med  mossa  på.  Granbarren  och  mossan 
kamouflerar skiljaktigheter med sin gryniga detaljrikedom medan blanka stenar och likfärgad 
snö lättare blottar uppenbara avvikelser. Svagheten med numeriska metoder är att en dator 
ännu inte kan avgöra kvalitet för rörliga bilder och animationer i fråga om hur realistiskt eller 
komiskt saker rör sig. Det mänskliga seendet är även skicklig på association av bilder och 
rörelser till yttre erfarenheter. Dessa saker är svåra att sätta siffror på.
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3 Problemformulering
Sedan Kajalin tog fram SSAO har ett flertal tekniker försökt minimera eller helt eliminera 

dess  artefakter.  Med  införandet  av  AOV  (se  2.5.3)  försvinner  brusartefakter  och 
överlappningsproblemen i  Figur 19 helt och hållet. Det här arbetet jämför variationer på 
SSAO  för  approximering  av  global  illumination  i  olika  situationer  genom 
personundersökningar för att se om artefakterna ses som störande och därmed motiverar 
övergången till AOV (eller liknande teknik) med faktiskt nödvändighet istället för önskemål i  
senaste-nytt-förtjusning. En målsättning är att identifiera vilka artefakter användarna främst 
lägger märke till under stillbilder jämfört med videoklipp för att se om det finns ett samband 
mellan  artefakternas  position  i  rummet.  Artefakter  som  alltid  uppstår  på  vanligt 
förekommande detaljer såsom golv/väggar är allvarligare än sällsynta fel som lättare kan 
ignoreras. Små detaljer kan till en början vara svåra att lägga märke till. Defekter granskas  
ofta i stillbilder vilket inte ger all  datorgrafik rättvisa eftersom datorgrafik även består av 
rörlig grafik. Rörlig grafik kan slarva lite med detaljrikedomen eftersom ögat ändå inte hinner  
med  att  upptäcka  artefakterna  då  detaljerna  flyter  ihop  i  syncentrat.  Jämför  med  det 
följande fiktiva scenariot som vill belysa att ögat sorterar bort oviktiga detaljer när det har 
fullt upp med att tolka orienteringen i landskapet och det större perspektivet.

En  spelare  som  hastar  genom  tät  jungelvegetation  under  en  stressig  jägarstrid  märker  inte  lätt  om  
beräkningen av GI varieras under täckmanteln av motion blur medan kameran rör sig. Om spelaren efteråt ges  
frågan ”Vad var det för färg på blomman vid stenen?” blir svaret sannolikt ungefär ”Vadå? Vilken blomma? Jag  
hinner väl inte beundra floran mitt i ett brinnande krig.”

Film kan använda  motion blur (se  2.3.3) för att dölja detaljer, spel förväntas visa korrekt 
grafik i rörelse och stillastående. Toleransen för artefakter bör stiga med kamerans framfart i  
världen. Den praktiskt intressanta frågan är hur lätt och var spelarens iakttagelseförmåga 
märker  av  defekter  om  man  byter  SSAO-texturens  blur  pass  mot  det  mänskliga  ögats 
naturliga sammansmältning av detaljer (motion blur).

3.1 Hypotes
”Det mänskliga ögat ser inte defekterna i SSAO lika tydligt i rörliga bilder som i stillbilder 

föreställande samma scen.”

3.2 Metodbeskrivning

3.2.1 Metod
Numeriska skillnader mellan bilder motsvarar inte alltid vad ögat uppfattar som skillnader 

(se  2.6.5).  För att kunna testa hypotesen  3.1 och se hur gemene man tolkar defekterna i 
SSAO behöver  användartester  genomföras.  Eftersom perception,  estetik  och  defekter  är 
diffusa begrepp som varierar mellan individer representeras det mänskliga ögat rättvisast 
med en grupp försökspersoner, de får enskilt se bildpar med variationer på SSAO och bes 
sedan beskriva eventuella skillnader. Ingen ensam grafikauktoritet finns som generellt kan 
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avgöra vad som anses acceptabelt av alla betraktare. Estetik kan inte mätas direkt eftersom 
det är ett icke fysiskt begrepp, då måste subjektiva mätmetoder användas. En psykofysisk 
undersökning  möjliggör  mätningar  av  abstrakta  begrepp  genom  att  ge  försökspersoner 
stimulans  (exempelvis  visa  datorgrafik),  variera  stimuli  och  sedan  dra  slutsatser  från 
försökspersonernas reaktioner variationerna (Ferwerda & Carlson, 2008). Det här arbetet ser 
på perception av skillnader (abstrakt begrepp) och inspireras därför av grundtankarna i en 
psykofysisk  undersökning.  Men  eftersom  inget  numeriskt  samband  eftersträvas  används 
benämningen användarundersökning.

3.2.2 Material
En pool innehållande ett tusental bildfiler med olika kombinationer av parametrar för SSAO 

genereras i förväg. Bildfilerna måste vara sparade med förlustfri komprimering för att inte 
eventuella  komprimeringsartefakter  ska  maskeras  som  falska  grafikartefakter  från  SSAO 
algoritmen. Bildrutorna kopplas ihop indirekt via en relationsdatabas som håller information 
om vilka vyer som bilderna finns med i och vilka parametrar de renderats med. Ordet vy 
används  för  att  generalisera  begreppen  bild  och  videoklipp.  Par  av  vyer  kallas  vypar 
alternativt  bildpar.  Några  av bildparen ska kunna vara  lika (paret  består  av  två  likadana 
bilder) och utgöra en kontrollgrupp för att kunna se om försökspersonerna enbart gissar 
eller lottar ut rösterna.

3.2.3 Genomförande och stimuli
Vyer ur poolen med bildrutorna visas i exponeringar om fem sekunder och varje visning  

följs av en avsiktlig fördröjning eftersom det annars blir för lätt för ögat att se skillnaden,  
likaså får inte videoklippen kunna pausas. Visningen är inspirerad av experimentet av Yu, et 
al.  (2009) med korta fem sekunders videos som beskrivs i  avsnitt  2.6.4.  Men till  skillnad 
rangordnas endast par av bilder eller videoklipp i den här undersökningen. Visning av bilder 
kan genomföras direkt med programmet som renderar realtidsgrafiken men eftersom det 
grafiska  gränssnittet  OpenGL  inte  kan  garantera  att  samma  programkod  ger  identiska 
resultat bör studien använda förbehandlade filer som inte kan variera med hårdvaran de 
visas på. Bildfilerna ger en spårbarhet som inte finns i ett körbart program, ett argument kan 
vara att bildfilerna återstår som läsbara medan programmet kanske inte kan exekvera på alla 
datorer eller ens på en vanlig dator om ett par år.

3.2.4 Urval av försökspersoner
Experimentet har inga förkunskapskrav på försökspersonerna, en motivering kan vara att 

spelare inte nödvändigtvis behöver känna till den grafiska effekten som appliceras eller veta 
vad en artefakt är, vad de beror på, hur de kan motverkas och varför de inte helt försvinner.  
Experimentet kräver heller ingen perfekt syn och eller frånvaro av övriga handikapp. Det gör 
experimentet  lätt  att  utföra  med vem som helst  och testgruppen kan då  formas  till  ett  
stickprov som rakt speglar hela spelarpubliken.
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3.2.5 Procedur
Först introduceras försökspersonen till hur experimentet kommer att genomföras. Sedan 

startas  bildvisningen och försökspersonerna får  klicka på knapparna A och B för  att  visa 
vyerna A respektive B ett valfritt antal gånger. Försökspersonen måste se båda vyerna minst 
en gång för att försöket ska räknas som giltigt. Efter att båda vyerna visats ställer testledaren  
frågan ”skiljer sig bilderna” med en försiktig ton för att inte stressa försökspersonen. Om 
försökspersonen visar  tecken på stress bör testledaren lugna försökspersonen genom att 
påminna om att testet inte är något IQ test eller tävling och att hon/han får ta god tid på sig  
att bestämma sig. Försökspersonen får med egna ord beskriva skiljaktigheterna i vyerna A 
och B eller förklara att  vyerna är identiska.  Mikrofonen spelar in ljudfiler (wav)  för varje  
enskilt  bildpar  för  att  eventuella  intressanta  kommentarer  ska  kunna  fångas  upp  och 
antecknas i efterhand. Programmet ska ha ett enkelt och lättanvänt gränssnitt med en stor 
musmarkör som inte kan försvinna ur bild.

Figur 22 Gränssnittet för experimentprogrammet.

Efter bildvisningen ställs bakgrundsfrågor om grafikvanor och spelvanor för att kunna få en 
ungefärlig  bild  av  hur  bekant  försökspersonen  är  med  spel-  och  övrig  realtidsgrafik. 
Tårtdiagram, tabeller och/eller grafer över svaren ska visualisera hur användarna upplevde 
skillnaderna mellan teknikerna. Intervju inspelningarna ska sammanfattas i en diskussion om 
hur testgruppen upplevde videoklippen för de olika skådeplatserna.
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4 Genomförande / Implementation / Projektbeskrivning

4.1 Grafiksystem som utgångspunkt
Arbetet började med en implementation av ett grundläggande grafiksystem mot OpenGL 

gränssnittet. När procedurellt genererad geometri syntes på skärmen var det dags att ladda 
in  geometrifiler  som  exporteras  från  3D  modelleringsprogram.  Modelleringsprogrammet 
Blender  kan exportera till  Wavefront  Technologies .obj  format.  Ett  program,  geb.exe (se 
Appendix  Program),  skrevs  för  att  omarbeta  .obj  filerna till  färdiga  binärfiler  (.geo)  som 
snabbt kan laddas in direkt i grafikkortets minne. Programmet geb.exe tar bort onödiga hörn 
och  vänder  texturekoordinaterna  i  y-led  eftersom  Blender  antar  ett  vänsterhänt 
koordinatsystem för  grafiken.  Ett  tidigt  försök  att  få  in  SSAO algoritmen gav  ett  mycket 
märkligt resultat, se Figur 23.

Figur 23 Endast kameran närbelägen geometri ger effekt av SSAO (visade variation).

Det visade sig bero på att z-buffern, som grafikkortet skriver, inte är linjär utan anpassad så 
att precisionen är hög nära kameran och minskar efter avstånd.

4.2 Svårigheter med linjär djupbuffer
Det är viktigt att djupbuffern är linjär för att SSAO algoritmens avståndsförsvagning ska 

vara giltig. Efter sökande fanns ett flertal uträkningar på linjärt djup i grafiksystem. Ett depth-
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of-field  demo  av  ATI  (Riguer,  Tatarchuk  &  Isidoro,  2003)  använder  kamerarummets  z 
komponent som djup. Lite experimenterande fann att skärmrummets z koordinat gav minst 
antal konstiga linjer över skärmen. Världspositionen var redan intuitivt fel eftersom djupet 
måste  utgå  relativt  kameran  och  inte  origo,  så  valet  stod  mellan  kamerarummet  och 
skärmrummet. Se variationerna i Figur 24 och notera de konstiga horisontella linjerna.

Figur 24 Djup räknat från världs-, skärm- och kamerarummet.

Slutligen efter att ha sett programkoden för ett demonstrationsprogram på en CD-skiva 
som  följer  med  Allen  Sherrods  bok  (Sherrod,  2008)  föll  bitarna  på  plats.  Hårdvaran  i  
grafikkortet interpolerar koordinaterna vilket påverkar djupvärdet z. Komponenterna z och 
w  ur  skärmrummet  (Screen-Space) ska  passeras  parallellt/enskilt  från  vertex-  till 
fragmentprogrammet där det linjära djupet explicit räknas ut som z/w. På så vis kringgås 
hårdvaran i just det här fallet när ett linjärt djup är absolut nödvändigt. Ett korrekt resultat  
utan konstiga horisontella linjer visas i Figur 25.

Figur 25 SSAO med korrekt uträknad linjär djupbuffer.

4.3 Implementation av SSAO algoritmen
Eftersom z-buffern behövde skrivas till en separat textur (indata till SSAO) var det naturligt  

att fortsätta på samma spår och använda multi render targets (MRT) för att programmera en 
renderare  som  använder  tekniken  deferred  rendering Wikipedia  (2011d).  Djup,  normal, 
position  och  albedo  skrivs  till  de  fyra  första  texturerna.  Efter  det  följer  själva  SSAO 
algoritmen  som  skriver  sitt  resultat  till  en  textur  vid  namn  ssao.  Ett  mjukgörande 
filterprogram  läser  ssao-texturen  och  skriver  till  ett  temporärt  texturminne  (här  kallat 
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blurtarget),  det  suddiga  resultatet  i  den  temporära  texturen  blurtarget kopieras  sedan 
tillbaka  till  ssao-texturen.  Det  sista  steget  läser  igenom  alla  texturerna  i  sällskap  med 
parametrar för ljus och färdigställer slutresultatet, den så kallade kompositionen (5 i  Figur
26).

Figur 26 1=djup, 2=normal, 3=albedo, 4=ssao och 5=kompositionen.

4.4 Reglering av renderingsparametrarna
Studien i  perception av artefakterna i  SSAO kräver  möjligheten att  enkelt  kunna växla 

visningsläge för  slutresultatet i  alla möjliga kombinationer.  Styrkommandon för  att  ställa 
beräkning av stimulansbilderna lades på de numeriska tangenterna. En struktur vid namn 
Stimuli lagrar  inställningarna  för  visningen  och  överför  parametrar  till  de  olika  shader 
programmen för att variera grafikalgoritmerna.

Figur 27 Kollage i upplösningen 320x240 (per bild).
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Bildrutorna  i  Figur  27 visar  resultat  av  de  olika  renderingsparametrarna  (stimuli 
kontrollerna). Kombinationen nnnn är enbart lambert, nyyy visar SSAO effekten på lambert, 
ynnn visar enbart texturer(albedo), i  yynn har data från ssao-texturen använts för att styra 
färgerna men effekten syns knappt utan rotationer, yyyn utökar med Monte Carlo rotationer 
och den sista bilden yyyy försöker begränsa bruset med ett mjukgörande filter. Bilden yyyy 
har alla effekter påslagna, lambert+albedo+SSAO+rotationer+blurfilter.

För  att  få  visuell  respons  ur  programmet  skrevs  ett  minimalt  skärmtextsystem  till  att 
indikera inställningarna för stimuli, tid för kameraåkningen och nummer på kameravägens 
koordinater. Det var även användbart för att indikera positioner för ljuskällor, se Figur 28.

Figur 28 Minimalt skärmtextsystem för visualisering av kameraväg.

4.5 Rendering av råmaterial för användartestet
Valet att skriva en egen renderare istället för att använda ett färdigt system shaders beror  

mest på behovet av frihet att kontrollera kameraåkningar och möjligheten spara dessa till  
bildfiler. Kameraåkningarna implementerades initialt som en lista med kamerakoordinater 
som interpolerar fram bildserien linjärt i position och sfäriskt för orientering. Åkningarna var 
godtagbart mjuka och en förbättring med parametriska kurvor bedömdes utgöra slöseri med 
tid därför att fler koordinater kan kompensera kontroll av hastighet. Ett annat argument är 
att  en  mjuk  kameraåkning  inte  rättvist  speglar  en  (eventuellt  stressad)  spelares  ryckiga 
manövreringar. Åkningarna spelas in manuellt genom att manövrera kameran som i ett spel 
och sedan registrera kamerakoordinater med en knapptryckning.  Koordinaterna skrivs till  
textfil och laddas åter med nästa programkörning.
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Figur 29 Överblick av kameraåkningen igenom scenen deserthouse.

När kameraåkningarna fungerade behövdes stimulansbilderna skrivas till disk. Programmet 
ra.exe (se  Appendix  Program)  söker  upp  alla  filer  som  innehåller  kameraåkningar  vid 
uppstarten och kan på ett kommando (knapptryckning) iterera igenom kameraåkningarna 
och generera bildrutor till förlustfria bildfiler (.png) i en målkatalog.

4.6 Scengeometrin och flexibilitet
Initialt användes triviala scener med en kollektion av geometriska primitiver för att kunna 

laborera med parametrarna för SSAO och mjukfiltreringen. En begränsad mängd geometri  
underlättade  att  intuitivt  se  fel  men  när  programmet  ra.exe började  bli  klart  saknades 
fortfarande texturerade miljöer som påminner mer om en spelvärld än Programmer Art, se  
Figur 30.

Figur 30 Laboratorium med Programmer Art geometri.
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Den första iden började med att skapa en stad (se Figur 31) i Googles modelleringsprogram 
SketchUp (2011) men textureringen blev ett problem eftersom ra.exe endast hade stöd för 
en ensam geometrifil.

Figur 31 Stadsscenen och dess variationslösa utseende.

För att kunna rita ut olika objekt behövdes en grundläggande scengraf. Eftersom scenen 
inte behövde hierarkier gick det an med en endimensionell array. Nu kunde scener varieras 
genom att använda separata objekt med egna texturdata. Efter att ha skrivit ihop ett recept 
på vad scenen skulle omfatta (utomhus, inomhus, låg som hög detaljnivå, mörka och ljusa 
texturer) påbörjades arbetet på en ökenscen. Scenen deserthouse ritades till  en början i 
modelleringsprogrammet SketchUp (se Figur 32)

Figur 32 Påbörjat tegelhus i programmet SketchUp för scenen deserthouse.
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och fördes sedan över till Blender. Valet att använda Blender var grundat i tillgängligheten 
och tidigare kunskaper i programmet. Se Figur 33.

Figur 33 De olika objekten med egna texturer i programmet Blender.

Att arbeta med Blender var motsträvigt i jämförelse med SketchUp främst på grund av 
vykontrollerna  men  även  gränssnittet  för  modelleringen  på  låg  nivå  upplevdes  sakna 
funktionalitet såsom att projicera hörn på existerande trianglar. Möjligen har Blender en bra 
verktygslåda och det måhända att  arbetet hade underlättats  om tid hade avsatts  till  att 
ytterligare bekanta sig med programmet. Efter varje ändring i de olika geometrierna behöver 
en förbehandling genomföras med programmet geb.exe (se Appendix Program). Då detta är 
mödosamt att hantera manuellt automatiserades processen med ett skript som visas i Figur
34.

Figur 34 Skript som förbehandlar geometrifilerna för ökenscenen.

4.7 Råmaterial och databas
Råmaterialet  för  bildvisningsexperimentet  består  av  ett  stort  antal  bildrutor  (tusentals) 

vilket  leder  till  att  det  är  mödosamt  och  opraktiskt  att  uppdatera  listor  för  visningar 
manuellt. Laddningsomgångerna automatiseras med ett program  raelect.exe (se  Appendix
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Program) som läser information om önskade bildrutor och kameraåkningar från en textfil 
och associerar bildrutorna till  vyer i  en SQLite relationsdatabas (se  Appendix diagram för
relationsdatabasen  raview.db).  Databasen  håller  information  om  par  av  vyer  och  vilka 
bildrutor som är kopplade till vyerna, vilka observatörer som sett vilka vyer, i vilken ordning  
och  hur  många  gånger  varje  vy  iakttogs.  Databasen  underlättar  sammanställning  av 
experimentdata genom användningen av databasfrågor.

4.8 Visningsprogram för användartester
För experimentet skrevs ett bildvisningsprogram  raview.exe (se  Appendix Program) som 

visar filmklippen och stillbilderna genom att läsa ut vyer ur databasen och sedan slumpvist 
blanda  ihop  en  visningslista  med  par  av  vyer  för  varje  försöksperson.  Experimentet 
genomförs  med  raview.exe,  dess  medföljande  experimentprotokoll  (se  Appendix
experimentprotokollet) och svarsformulär (se  Appendix svarsformulär). Genomförandet är 
indelat  i  de  tre  faserna  demonstrationsgenomgång,  visning  av  bildparen  samt 
bakgrundsfrågor om grafikvanor.

4.8.1 Demonstrationsgenomgång
Den  initiala  demonstrationsfasen använder  experimentledaren  för  att  demonstrera 

programmet.  Avsikten  är  att  lugna  och  bekanta  försökspersonen  med  det  grafiska 
gränssnittet  innan  experimentet  drar  igång  på  riktigt,  se  Figur  35.  Testledaren  läser 
experimentprotokollet och demonstrerar gränssnittet. Programmet  raview.exe öppnar ett 
helskärmsfönster  för  att  övriga  program  inte  ska  kunna  störa  experimentet. 
Försökspersonen får prova på att klicka på knapparna A och B för att visa vyer. Här visar  
även testledaren vyindikatorerna, siffror i det övre högre hörnet visar numret på det aktuella 
bildparet och överkanten av skärmen visualiserar antalet kvarvarande bildpar med ikoner, se 
Figur 35. Eftersom många av vyerna är mycket snarlika finns risk för en uttråkningsfaktor 
som riskerar att störa experimentet genom att sänka försökspersonens motivation till  att 
fullfölja testet. Varje försöksperson ser totalt 24 bildpar. Att testledaren tydliggör detta och 
att försökspersonen ser mängden kvarvarande vyer avta ska syfta till att ge försökspersonen 
tålamod  och  orka  koncentrera  sig  på  vyerna  hela  vägen  igenom  experimentet.  Under 
pilottesterna önskade en pilot att få se ”ljuset i tunneln” för att minimera uttråkning. Ingen 
information förs in i databasen under demonstrationsgenomgången.
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Figur 35 Den inledande demonstrationsfasen.

4.8.2 Visning av vyerna
När väl experimentet drar igång får försökspersonen klicka på knapparna A och B för att se 

filmklipp  och  stillbilder  ur  de  totalt  24  bildparen.  Mellan  visningarna  finns  en  avsiktlig 
fördröjning som förhindrar snabbväxling mellan bilderna. Visningarna randomiseras för att 
testledaren inte ska kunna veta om bilderna skiljer sig. Fördelen med denna dubbelblindhet 
är att försökspersonen inte kan lyssna på och avläsa testledaren även om testledaren sitter  
bredvid strax bakom försökspersonen. Testledaren bör undvika att själv se på bilderna utan 
koncentrera sig på att  lyssna och anteckna försökspersonens kommentarer,  se  Appendix
svarsformulär. Laddningen av de 2*125 bildrutorna för ett par vyer med filmklipp tar någon 
sekund  att  genomföra  och  för  att  försökspersonen  inte  ska  oroa  sig  för  att 
visningsprogrammet låst sig visas en indikator på att bildrutor laddas på skärmen, se  Figur
22. Under genomförandet bör testledaren ha tangentbordet för sig själv så att det blir tydligt 
att  försökspersonen endast ska använda muspekaren och att  det är  testledaren som går 
vidare  till  nästa  bildpar,  annars  kan  testledaren  tappa  takten  och  råka  anteckna 
kommentarer  på  fel  par.  Att  deltagarna  inte  helt  självständigt  kan  påverka  tempot  i 
experimentet gör det dessutom tydligare att det inte handlar om någon tävling där det gäller 
att se skillnader så fort som möjligt.

4.8.3 Bakgrundsfrågor om grafikvanor
Eftersom försökspersonerna möjligtvis har en mycket varierande kunskap om datorgrafik 

ställs bakgrundsfrågor för att kunna kategorisera försökspersonen i ett fåtal typer. Denna 
latenta variabeln  grafikvana kan eventuellt samköras med svaren för att se om grafikvana 
påverkar vad försökspersonerna föredrar. Emellertid har testgruppen inte en tillräcklig volym 
för  att  ge  tillräcklig  spridning,  bland  annat  saknas  representation  ur  kategorin  icke-
datorspelare.
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5 Resultat
Samtliga tolv försökspersoner slutförde experimentet och de inspelade kommentarerna 

överfördes till skriven text på kalkylblad. Enbart data för pilottesterna filtrerades bort. En 
sammanfattande översiktstabell skrevs, se Appendix svarstabell översikt.

5.1 Ordinalskala i tillämpade effekter
Det implementerade grafiksystemet kan inte rendera bilder med något man skulle kunna 

kalla optimal bildkvalitet. Eftersom miljön är virtuell kan heller inga foton stå förebild som 
någon slags guldstandard och användas som måttstock. Därför kan bildrutorna inte placeras 
på någon skala. De kan dock kategoriseras efter hur mycket effekter de renderats med och 
sorteras  efter  tidsålder.  Tidsskalan utgår  från vad som här  kallas  old school med enbart 
albedo texturerade bilder eftersom gammaldags spel såg ut ungefär så. I den andra änden 
kommer kombinationen med alla effekter på som då får benämningen new school eftersom 
den använder en teknik (SSAO se  2.5) som är vanligt förekommande i nutida spel. Kvar är 
bildrutorna med den halvfärdiga effektkombinationen som troligen inte förekommer i spel 
men som ändå måste placeras i mitten eftersom den använder en medelmängd effekter.

Figur 36 Beteckningar för renderingsparametrarna i bildrutorna.

Förkotningarna  t,  ts och  tsb i  Figur  36 är  förkortningar  för  kobinationerna  av 
renderingsparametrar som använts i bilderna. Koden t innebär att endast texturer använts 
och kan kallas för  old school. Koden ts använder texturer+SSAO utan  blur. Kombinationen 
med alla parametrar påslagna kan kallas  new school och indikerar att texturer+SSAO+blur 
använts under renderingen och kodas som tsb.

5.2 Den kvantitativa resultatbilden

5.2.1 Förvillelse där lika bilder ser olika ut
Att  en  rad  har  mörklagd  bakgrund  i  den  stora  svarstabellen  (se  Appendix  svarstabell

översikt)  indikerar  att  bildparet  är  identiskt  och  att  en  eventuell  röst  är  en  förvillelse.  
Försöksperson 1 har tolkat 4 bildpar som olika och försöksperson 12 har tolkat 3 bildpar som 
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olika. Antalet av dessa ”missar” där försökspersonerna felaktigt tyckt sig se skillnad är fler till  
antalet bland videoklippen (8 stycken) jämfört med de stillastående bilderna (6 stycken).

5.2.2 Förvillelse där olika bilder inte kunnat särskiljas
Det finns ”vita luckor” (se Appendix svarstabell översikt) där försökspersonerna menar att 

bildparet varit identiskt trotts att en skillnad förekommit. På kolumn försöksperson och rad 
vypar ur översiktstabellen kan utläsas att: bland stillbilderna finns en ”vit lucka” på fp6 par 5 
och bland filmklippen finns fem ”vita luckor”, fp1 par 21, fp1 par 23, fp3 par 15, fp6 par 23  
och fp10 par 23.

5.2.3 Rösträkning
En enkel rösträkning kan genomföras med hjälp av en effektskala (se Figur 37) där minus 

indikerar  att  man  föredrar  old  school grafik  med  så  lite  effekter  som  möjligt  och  plus 
indikerar att mer effekter är att föredra det vill säga new school.

Figur 37 Effektskala för rösträkning.

En summering av vad försökspersonerna föredrar ger en rösttabell (se Tabell 1) som visar 
om gruppen generellt sett föredrog enbart texturer eller om de accepterade SSAO effekten 
även med dess defekter.

Kolumnerna  lika i  Tabell  1 visar hur många försökspersoner som tyckte att vyerna inte 
skiljde  sig  trots  att  de  gjorde  det.  Kolumnen  total  läses  som  summan  av  rösterna  för 
jämförelsen på samma rad. Alltså läses övre raden som att 20 försökspersoner föredrog  t 
(albedo) vilket motsvarar old school över ts (albedo+SSAO) och 4 föredrog ts över t, det ger 
ett totalvärde som lutar åt old school hållet.
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Tabell 1 rösträkning av preferens mellan olika renderingsparametrar
still video

jämförelse lika rösträkning total lika rösträkning total
0 -10+2-10+2 -16 0 -9+3-8+4 -10
0 -7+5-9+3 -8 2 -7+4-6+5 -4
1 -0+11-0+12 23 3 -1+11-1+8 17

t vs ts
t vs tsb
ts vs tsb



5.2.4 Antal vyvisningar
Även om antalet titt för vyerna i undersökningen var valfritt för försökspersonerna att välja 

själv  kan  det  vara  intressant.  Tabell  2  åskådliggör  vyerna,  försökspersonerna hur  många 
gånger försökspersonerna tittat på vyerna under experimentet.

Summeringarna i botten av Tabell 2 visar individuella summeringar för försökspersonerna 
och kolumnen till  höger visar det totala antalet titt  för hela undersökningen. Vypar med 
identiska bilder sågs totalt 599 gånger och vypar där vyerna skiljer sig sågs totalt 692 gånger.  
Försöksperson 10 såg vyerna minst antal gånger med 54 titt och försöksperson 12 såg flest 
antal vyer, totalt 170 gånger.
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Tabell 2 antalet vyvisningar för försökspersonerna
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6 Analys

6.1 Jämförelse av antal förvillelser
I visningen av några identiska bildpar har försökspersonerna felaktigt tyckt sig se skillnad 

på bilderna. Dessa ”missar” (se  5.2.1) är fler bland filmklippen 8 mot 6 bland stillbilderna. 
Denna lilla skillnad räcker inte för att dra slutsatser av, en större testgrupp skulle behövas för 
att kontrollera kvoten ”missar”.

En intressantare iakttagelse från översiktstabellen är de ”vita luckorna” i resultatet i 5.2.2. 
De ”luckorna” är betydligt många fler bland filmklippen. Försökspersonerna har tyckt att vy 
A är identisk med vy B trotts att de skiljer sig åt. Det tyder på att paren med videoklipp är 
något svårare att skilja åt vilket skulle kunna tala för hypotesen i 3.1, att defekterna för SSAO 
är svårare att upptäcka i rörlig grafik.

6.2 Ledtrådar ur rösträkningen
De sammanräknade rösterna i kolumnerna total i Tabell 1 från rösträkningen i 5.2.3 påvisar 

en tendens att föredra mer old school grafik. Totalkolumnen för stillbilder väger mer åt old  
school med 16 röster jämfört med endast tio röster för gammaldags grafik för videoklippen. 

Det visade sig vara lätt att urskilja enbart texturer från texturer med den ”brusiga” SSAO 
effekten på medan det var något svårare att urskilja videoklippen från varandra. En fjärdedel 
av de tolv deltagarna i just den här testgruppen missade alltså att urskilja videoklipp med 
och utan blur-filter på (se kolumn total i Tabell 1 för video och ts vs tsb). Kolumnerna total i 
Tabell 1 visar att samtliga som lyckades urskilja vyerna tyckte att blurfilter var att föredra på 
stillbilderna, alltså inga röster för stillbilder med SSAO utan blur.

6.3 Tolkning av antalet vyvisningar
Utöver  rösträkning  kan  ledtrådar  i  svårighet  finnas  i  antalet  titt  på  vyerna. 

Försökspersonerna får titta hur mycket de vill  men eftersom vyerna är såpass monotona 
tolkas ett flertal titt inte som nyfikenhet eller fri vilja att se mer på bilderna endast för nöjes 
skull. Svårighet att se skillnader föder ett behov av att se vyerna fler gånger för att övertyga 
sig om vyerna skiljer sig eller inte.

 Skillnaden av resultatet i  5.2.4 är inte tillräckligt stor för att dra några slutsatser av med 
tanke  på  att  testgruppen  endast  består  av  tolv  försökspersoner.  Hursomhelst  finns  här 
ytterligare  en märkbar  skillnad då tittarsiffrorna är  högre 692 för  olika mot 599 för  lika  
bildpar. Detta tolkas som en svag men dock intressant indikation på att försökspersonerna 
haft en förnimmelse om att något inte stämmer då de ser på olika bilder eftersom de väljer 
att ta ytterligare en titt eller två. Huruvida det det går att återföra till hypotesen i 3.1 är svårt 
att  svara på.  Den enda ”vita luckan” (se  5.2.2) bland stillbilderna (fp6 par 5) hade enligt 
Tabell 2 2+2 tittar vilket är genomsnittligt. Likaså såg fp1 par 21 och 23 2+2 gånger vilket  
heller inte var mer än vanligt. Fp6 såg par 23 2+2 gånger och fp10 såg par 23 1+1 gånger. Alla  
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dessa tittar håller sig på en medelnivå. Det kan uttydas som att bildparen helt enkelt slank 
förbi  försökspersonernas  uppmärksamhet  vilket  kan  styrka  resonemanget  om  de  ”vita 
luckorna” i 6.3 en aning.

6.4 Avvikande kommentarer
Försöksperson  fp12  avviker  mer  än  de  övriga  deltagarna  även  om  bakgrundsfrågorna 

visade på en god grafikvana. Den tydligaste skillnaden är att fp12 genomförde experimentet 
klockan 21:15 efter en hård arbetsdag vilket kan ha haft en distraherande eller uttröttande 
påverkan. Vid tre bildpar tolkade fp12 bilderna ha skiljaktigheter och föredrog någon av dem 
trotts att vyerna var identiska något som endast toppas av fp1 som inte känner sig bekant 
med datorgrafik  enligt  svaren  på  bakgrundsfrågorna  men spelar  mycket  spel.  Fp12  står  
dessutom helt själv i att föredra en brusig bild över en suddig bild i par 17, se  Appendix
svarstabell  översikt.  En förklaring kunde ha varit  ovana om paret kom upp först  men ur 
databasen ser man att vypar 17 visades efter nio föregående par. Dock motiveras inte valet 
av brus på grund av dess avsaknad av defekter utan mer som en motröst på oppositionen 
eftersom  de  suddiga  skuggorna  inte  faller  i  försökspersonens  smak.  Försöksperson  12 
nämner:

"Jag ska nog säga asså jag tycker inte de här utsuddade skuggorna är särskilt snygga så  
jag föredrar nästan b bara för det".

Därmed kan det medvetna valet överses som mindre relevant eftersom experimentet vill  
undersöka perception av defekter och inte enbart estetiska preferenser.  Undersökningen 
kan emellertid inte undvika begrepp som tilltalande och stilfull eftersom det är vägledande 
för  vad  som  anses  vara  defekt  eller  inte.  Några  av  försökspersonerna  nämnde  att  de 
föredrog  SSAO  (eller  effekten  som  de  kallade  den)  i  rörliga  bilder,  någon  tyckte  att 
videoklippen gick för  fort  för  att  man skulle  kunna se (exakt vad är  öppet  för  tolkning). 
Försöksperson 8 sa under visningen av vypar 21

"Det stör inte alls så mycket när det är i rörelse det här svarta men samtidigt blir det en ful  
effekt när man kommer in i rummet för att väggen blinkar."

vilket kortfattat beskriver många aspekter av skillnaden mellan stillastående och rörliga 
bilder. Att "det svarta" inte "stör" lika mycket kan tolkas som att ögats motion blur (se 2.3.3) 
suddar ut bruset till en medelfärg och gör videoklippet med effekten på något behagligare 
att se på. Fastän inte tillräckligt eftersom de tidsberoende defekterna som nu uppstår med 
"blinkande väggar" drar ner bildskönheten igen vilket leder till att försökspersonen väljer vyn 
med enbart albedotexturer på.
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7 Slutsatser
I  detta  arbete  har  renderingstekniken  SSAO  (se  2.5)  studerats  med  avseende  på  hur 

försökspersoner upplever skillnaden av defekter i stillastående och rörliga bilder. Variationer 
av renderingsparametrar används för att se vad försökspersonerna föredrar. Kommentarer, 
svarsformulär och tabeller ger indikation på att defekter ges en högre tolerans i rörliga bilder 
medan de stillastående bilderna nästan uteslutande förkastades som felaktigt renderade och 
oestetiska.

7.1 Resultatsammanfattning
Det tycks utifrån de inspelade kommentarerna och rösträkningen i 6.2 finnas en förkärlek 

till  enklare  old  school grafik  med enbart  albedo  texturer  igenom  hela  testgruppen.  Fler 
föredrar bilder och filmklipp med endast texturer på som de med egna ord beskriver som 
”renare”  och  ”klarare”,  klart  positivt  laddade  ord.  Negativt  laddade  ord  såsom  ”usch”, 
”konstigt” och ”krassligt” används för bilder och filmklipp med pålagd SSAO effekt.

Är  det  här  indikationer  på  att  scengeometrin  och  texturerna  i  råmaterialet  för 
undersökningen inte är av tillräckligt fin kvalitet för att efterlikna en spelvärld som det är 
tänkt? Det är möjligt och betyder i så fall att en liknande studie med bättre scengeometrier 
(kanske tagna ur riktiga spel) skulle få en större preferens för bilderna med SSAO effekten 
på.  Skillnaden i  antalet  misstolkningar  av  identiska par  (som faktiskt  skiljer  sig,  se  5.2.2) 
tillsammans med rösträkningen (se  5.2.3) ger också en fingervisning om att fler accepterar 
defekterna som beskrivs som ”pixelmoln” och ”streckiga skuggor” i  rörliga bilder och att  
blur-filtrering inte är  lika viktigt  i  videoklippen såsom i  stillbilderna.  Det instämmer med 
hypotesen i  3.1 som påstår att defekterna i tekniken SSAO är svårare att uppfatta i rörliga 
bilder jämfört med stillbilder.

De fåtal försökspersoner som utgör testgruppen har en otillräcklig spridning i förkunskaper 
om datorgrafik vilket till  stor del  beror på att  merparten av dem är studenter från olika 
inriktningar av programmet för dataspelsutveckling på Högskolan i Skövde.

7.2 Diskussion

7.2.1 Datorgrafik med gammaldags recept
Trots att det lilla antalet deltagare i  undersökningen inte statistiskt kan påvisa spelares 

dragning till mer  old school grafik så lutar en sammanfattning åt att grafisk detaljrikedom 
inte alls är det viktigaste. Deltagarna väljer inte nödvändigtvis alltid bilder med så mycket 
effekter som möjligt och i  bakgrundsfrågorna svarar några att spelkontroller och story är 
mycket  viktigare  ingredienser  än  avancerad  grafik  när  de  spelar  spel.  Många  av 
försökspersonerna nämnde att de spelar mycket webspel. Grafiken i webspel använder ännu 
inte i lika stor utsträckning avancerad grafik som PC- & konsolspel.  Det demonstrerar att  
spelarpubliken inte främst är ute efter avancerad datorgrafik när de vill spela spel.
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7.2.2 SSAO är inte snyggt
Den här implementationen av SSAO kanske kan lämpa sig för skräckspel med rostiga  och 

solkiga  miljöer  då  försökspersonerna  nämnde  att  de  inte  gillade  effekten  med  all  dess 
flimmer  och  krassliga,  strävare,  korniga,  brusiga,  mörka,  skuggiga,  streckiga  samt  ”fel” 
defekter.  Försökspersonerna får  medhåll  av  erkända grafikprogrammerare från industrin. 
Matt ”Smash” Swoboda skriver på sin blog (Swoboda, 2010) att man egentligen borde kalla  
SSAO ”crease darkening” och menar att effekten endast lämpar sig för att visualisera små 
detaljer  och  felar  på  sceners  helhetsperspektiv  med  avseende  på  AO.  Men  är  det  då 
algoritmen  eller  implementationen  som  inte  är  snygg?  Det  är  viktigt  att  peka  på  att  
resultatet av implementationen i artikeln möjligtvis skiljer sig från resultatet i effekten som 
används i spelet  Crysis, den var främst avsedd att vara lättläst vilket författaren nämner i 
artikeln (Kajalin, 2009). Artikeln har dessutom HLSL kod för effekten vilken författaren av det 
här arbetet har översatt till GLSL vilket ytterligare kan orsaka skiljaktigheter.

7.2.3 Framtiden för SSAO
Idag  finns  grafikkort  med  stöd  för  skuggor  i  hårdvaran  eftersom  skuggtekniker  tillför 

tillräckligt  mycket  realism  för  att  motivera  speciella  hårdvaruinstruktioner.  Skuggor  har 
studerats under lång tid och hårdvaruacceleration är  möjlig,  när  väl  den bästa och mest 
generella tekniken för indirekt belysning i  Screen-Space fastställts kommer sannolikt även 
den att delvis implementeras i hårdvaran för att effektivisera grafiken. Dessa Screen-Space 
tekniker är nya och mycket forskning kvarstår (Kajalin, 2009) innan hårdvaruacceleration blir 
aktuellt.  Den  tyngsta  delen  och  det  största  problemet;  cache  thrashing som  trögar  ner 
beräkningarna  måste  åtgärdas  men  eftersom  MC  samplingarna  har  ett  oregelbundet 
mönster ser inte författaren av det här arbetet hur det kan lösas i hårdvara. Även om det en 
dag går att implementera approximationer av indirekt ljus i hårdvara kommer troligtvis inte 
en av de första varianterna av SSAO att triumfera som den slutgiltiga lösningen. Efter att ha  
bekantat sig med effekten under det här arbetet förutspår författaren av det här pappret 
att:  Den geniala och triviala tekniken SSAO har inte kommit för att  stanna utan kommer 
inom några års tid att fasas ut mot bättre tekniker som tar hänsyn till färger på omgivande 
geometrier och saknar de konstiga överlappnings-artefakterna. Kajalin (2009) nämner att de 
förväntar sig att  många grafiksystem kommer att  ha SSAO som en standard effekt vilket 
verkar stämma om man ser på listan spel på Wikipedia (2011c). Effekten SSAO (åtminstone 
den  här  implementationen)  samarbetar  heller  inte  med  normals  maps som  är  vanliga  i 
realtidsgrafik idag vilket ytterligare motiverar utfasning. SSAO och liknande effekter kanske 
är en övergående trend som slutar med att spelgrafiken delas i old school utan dynamisk AO 
och  mer  krävande  analytiska  metoder  som  utan  Monte  Carlo  integrering  räknar  ut  det 
faktiska skymningsvärdet för varje pixel.  Screen-Space Directional Occlusion (SSDO) som är 
en nyare teknik reflekterar färg från omgivande geometrier och kastar skuggor i rätt riktning. 
SSDO  använder  normalerna  och  kan  därför  rikta  skuggan  medan  SSAO  algoritmen  låter 
skuggor falla hursomhelst (Ritschel, Grosch & Seidel, 2009).
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7.2.4 Ambient Occlusion Volumes
Efter att SSAO och automatiserad rendering av bildrutorna var klar gjordes ett försök att 

även  få  in  tekniken  Ambient  Occlusion  Volumes (AOV).  Tekniken  är  dokumenterad  och 
demonstrationsprogram finns tillgänglig via författaren Morgan McGuires websida. Tekniken 
använder  ny  teknologi  (Geometry  shader)  i  moderna  grafikkort  för  att  generera 
skuggvolymer för alla trianglar i en geometri och sedan beräkna hur skymd varje pixel är 
med hjälp av information från skuggvolymerna. Tekniken AOV är relativt krävande även för 
moderna  grafikkort  men  ger  ett  finare  resultat.  AOV  visade  sig  vara  mer  invecklad  att 
implementera än SSAO och tekniken slutfördes inte helt. Figur 38 visar texturbuffrarna och 
de genererade skuggvolymerna som vita linjer.

Figur 38 Buffrarna från AOV tekniken.

Efter  experimenterande  och  jämförelse  med  demonstrationsprogrammet  kom  tillslut 
indikationer på skymning även om den var felaktig,  se  Figur 39. Underkanten på lådorna 
mörkas ner men marken förblir oförändrad vilket inte är korrekt.

Figur 39 Indikation på skymningsinformation från skuggvolymerna.
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Det hade varit intressant att ha med bildrutorna även från denna teknik i undersökningen 
för att se hur de jämför sig mot SSAO.

7.3 Framtida arbete

7.3.1 Undersökningen kan breddas
En mer omfattande undersökning kan möjligen ge mer tillförlitliga siffror på hur mycket 

defekterna stör i stillastående och rörliga bilder. Urvalet försökspersoner ordnas med fördel 
till  att  variera  mer  i  grafikvanorna.  Några  av  deltagarna  bör  vara  helt  obekanta  med 
datorgrafik, några kan ha provat på dataspel, ett fåtal kan vara spelfantaster och någon kan 
till och med vara en sann grafikentusiast med djupgående kunskaper. En sådan grupp skulle 
bättre spegla den generella allmänheten istället för enbart dataspelsentusiaster som i den 
här studien. Undersökningen skulle behöva fler och som tidigare nämnts bättre scener. En 
större undersökning bör innefatta SSDO (Ritschel, Grosch & Seidel, 2009) och andra nyare 
tekniker  och  även  ta  hänsyn  till  tidsprestandan.  Självfallet  bör  även  en  korrekt 
implementation av den nyare tekniken AOV (McGuire, 2010) som beskrivs flyktigt i 7.2.4 tas 
med. Den här undersökningen har enbart tre kombinationer för renderingsparametrarna. 
Även parametern SSAOoffsetScale som styr utgångsdistansen för de roterade samplingarna 
skulle kunna förändras och sparas för jämförelser.  Den kanske kan varieras beroende på 
ljusintensitet i  miljön så att  mindre mörker läggs på i  mycket upplysta scener.  En större 
studie bör även ta med systerfenomenet skuggor för att se hur de bäst används tillsammans, 
kanske  kan  AO  via  id  buffer och  importance  sampling begränsas  till  självskuggning  och 
överlämna skymning av övriga geometrier till skuggtekniker som är bättre lämpade för just 
det.  Inspelningarna  med  kommentarer  skulle  kunna  omformuleras  till  ett  formulär  med 
flervalsfrågor  och  möjliggöra  en  webbaserad  undersökning  som då  också  lättare  når  en 
kvantitativt större mängd deltagare.

7.3.2 Testmiljön kan vidareutvecklas
Experimentprogrammet  raview.exe (se  Appendix Program) var när det väl stod klart ett 

behändigt verktyg och inga klagomål från testdeltagarna framfördes. Det vill möjligen förslå 
en anpassning av raview.exe till att stå självständigt som en generell testmiljö för jämförelse 
av bilder och filmklipp. Programmet använder grafikgränssnittet OpenGL och skulle kunna 
portas till GNU/Linux eller Mac för att användas i andra studier.
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Appendix Program. En lista med egna program.

Här  beskrivs  de  fyra  program som under  arbetet  tagits  fram till  att  kunna  genomföra 
användarundersökningen för att kunna testa hypotesen (3.1). Programen är skrivna i C/C++ 
och koden för varje program finns i en .cpp fil med samma namn som programmet.

geb.exe

Geb  är  ett  program  med  en  smal  arbetsuppgift,  nämligen  att  läsa  innehållet  ur  en 
Wavefront Technologies (.obj) fil och skriva ner geometridatan till en binär fil (.geb). Dessa 
.geb filer kan sedan utan vidare bearbetning laddas rakt från fil in i grafikkortets minne. Det 
minskar uppstartstiden för andra program som laddar geometrifiler såsom ra.exe.

ra.exe

Programmet  ra.exe  laddar  en  virtuell  miljö  med  geometrier  och  kameraåkningar.  Det 
implementerar  SSAO  med  möjlighet  att  slå  på  och  av  texturer,  rotationer  och  blur 
(mjukfiltrering).  Programmet  sköter  renderingen  av  kameraåkninarna  och  sparar  ner 
bildrutorna  i  bildfiler  (.png).  Bildfilerna  används  senare  i  genomförandet  av 
användartesterna med experimentprogrammet raview.exe.

raelect.exe

Raselect  har  hand  om  inmatningen  av  information  i  en  relationsdatabas  raview.db. 
Bildrutorna som renderats  av  ra.exe utgör  råmaterialet  för  undersökningen och behöver 
kopplas ihop till vyer och vypar (vypar generaliserar begreppet par av bilder eller videoklipp). 
Det  tar  opraktiskt  mycket  tid  att  skriva  in  informationen  om  alla  tusentals  bildrutor  i  
databasen  manuellt,  därför  finns  raselect.exe  som  underlättar  inmatningen  genom 
sökningar.  Bildrutorna  hämtas  med  en  filsökning  ur  en  källmapp och  informationen om 
bildrutorna förs in i databasen. Paren med vyer genereras via sökuttryck som läses ur en 
textfil  (raselect.views).  Programmet  automatiserar  inmatningen  av  information  om 
bildrutorna och vyerna de är associerade med utifrån sökuttrycken. Sökuttrycken består av 
önskad scen, kameraåkning och renderingsparametrar för vyerna. Programmet raselect.exe 
kan även tömma databasen samt visa antalet rader i samtliga tabeller.

raview.exe

Användarundersökningen genomförs med programmet raview.exe.  Ett  enkelt  gränssnitt 
låter försökspersonen styra visningen av vypar med hjälp av muspekare och stora knappar. 
Ljudupptagning sker per vypar och sparas på .wav filer. Paren visas i en slumpmässig ordning 
för varje försöksperson för att motverka uttröttningsfaktorn och vyordningen tillsammans 
med antalet klickningar skrivs ner i databasen raview.db.
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Appendix diagram för relationsdatabasen raview.db som håller information om bildrotorna 
(frame) och vyerna (view) de är associerade med.
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Appendix  experimentprotokollet för  användartesterna  med programmet  raview.exe (se 
Appendix Program).
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Appendix svarsformulär som fylls i av testledaren under experimentet.
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Appendix svarstabell översikt.

Beteckningar för kombinationer av renderingsparametrar i jämförelserna.

44

A vs B deltagande försökspersoner röster
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