k
i
av
Henr
ad
kap
ls
Mal

Mal
l

k
i
Henr
av
ad
kap
s

GRAFIK FÖR
SMARTPHONESKÄRMAR
Grafisk anpassning mellan plattformar

GRAPHICS FOR SMARTPHONE
DISPLAYS
Customizing graphics between platforms

Examensarbete inom huvudområdet
Medier, estetik och berättande
Grundnivå 30 högskolepoäng
Vårtermin 2013
Gustav Aronson
Handledare: Erik Sjöstrand
Examinator: Stefan Ekman

Sammanfattning
Syftet med det här arbetet har varit att undersöka vilken skillnad av visuell
igenkänningsbarhet och perception av 3d-spelgrafik, adapterad från en datorskärm till en
mobiltelefonskärm, ger det att använda relativ omskalning och förenkling av objekt i en scen
jämfört med att justera färg, silhuett och ljussättning.
Undersökningen genomfördes genom att adaptera en 3d-modellerad scen till två olika
versioner. En av versionerna av scenen modifierades genom relativ omskalning och
förenkling av objekt enligt tidigare forskning inom närliggande område. Den andra
versionen av scenen modifierades genom att justera färg, silhuett och ljussättning baserat på
teoretiska grunder. Dessa två versioner av en scen jämfördes sedan mot varandra, och mot
original scenen de var adapterade ifrån, i en undersökning. Undersökningen genomfördes
med hjälp av en kvalitativ undersökning i form utav semistrukturerade intervjuer.
Resultatet av undersökningen visar på viss skillnad i perceptionen av de olika versionerna.
De olika adaptionsversionerna får grafiken att uppfattas olika, och påverkar
observationsvänligheten av grafiken. Resultatet visar även på att dessa metoder inte gör
grafiken lättare att uppfatta jämfört med original scenen.
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1 Introduktion
I produktionen av spel måste spelutvecklare rätta sig efter de begränsningar som den
plattform de utvecklar spelet till har. Spelgrafiker som producerar grafik till spel för
mobiltelefoner måste tänka på att rätta sig efter att mobiltelefoner har en mer begränsad
skärmyta än många andra plattformar. På grund av att en mobiltelefon har en begränsade
skärmyta kan stora delar av grafiken som visas på en liten skärm bli svår att uppfatta. Det
här arbetet ämnar att undersöka hur spelgrafik i 3d påverkas av att förflyttas från en
datorskärm till en mobiltelefonskärm, och hur olika metoder för att modifiera grafik
påverkar uppfattningen av grafiken.
I detta arbete redogörs först för Setlur och Chens (2005) forskning om en metod för hur det
går att skala om och förenkla vektorbaserad 2d-grafik, när den visas på en
mobiltelefonskärm istället för på en datorskärm. Deras studie ligger till grund för detta
arbete. Sedan presenteras det hur färger påverkar varandra och hur vi upplever kontrast
mellan färger. Efter det förklaras vikten av att tydligt definera silhuetter på föremål och
karaktärer inom datorspel, och hur silhuetter bör utformas. Därefter förklaras
grundläggande begrepp inom ljussättning för spel. Till sist förklaras bildskärmar, hur de är
uppbyggda och fungerar.
I genomförandedelen beskrivs processen för hur grafiken som användes för att utvärdera
arbetet producerades. Det första steget var att skapa konceptbilder som utgångspunkt för
resten av det praktiska arbetet. Utifrån konceptbilderna 3d-modellerades en scen, som sedan
texturerades. När texturerna var klara fördes scenen in i en spelmotor för att ljussättas, och
efter att scenen var ljussatt modifierades scenen till två olika versioner adapterade med olika
metoder för en mobiltelefonskärm. Dessa två modifierade versioner användes sedan i
kombination med original scenen i en undersökning. Målet med undersökningen var att ta
reda på hur de två olika metoderna för att anpassa grafik till mobiltelefonskärmar påverkade
uppfattningen av objekt i scenen och scenen i helhet.
Undersökningen genomfördes med kvalitativ undersökningsmetod i form av
semistrukturerade intervjuer. Informanterna fick frågor om hur de uppfattade de olika
versionerna av scenen, och ombads motivera deras åsikter. Resultatet av undersökningen
sammanställdes och analyserades sedan.
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2 Bakgrund
I detta avsnitt presenteras först Setlur och Chens (2005) forskning om en metod för att skala
om och förenkla vektorbaserad 2d-grafik när den visas på en mobiltelefonskärm istället för
på en datorskärm. Deras arbete används som utgångspunkt för detta arbete. För att förankra
arbetet i en teoretisk grund presenteras andra relevanta begrepp som hur färger uppfattas av
det mänskliga ögat, hur hjärnan och ögonen läser av silhuetter, olika begrepp inom
ljussättning samt hur bildskärmar fungerar. Dessa begrepp knyts till spelgrafik genom att
redovisa tankar om varje ämne från aktörer i spelbranchen.

2.1 Tidigare Forskning
Setlur och Chen (2005) genomförde en studie om en metod för att förenkla och skala om
vektorbaserad 2d-grafik som portats från en datorskärm till en mobiltelefonskärm. Deras
forskning är inspirerad av hur grafiker inom spelindustrin förenklar och optimerar grafiska
element som anses vara mindre viktiga för betraktaren. Genom att ge mindre viktiga objekt
en enklare geometri och lägre upplösta texturer gör det dels att prestandan höjs, dels att
mindre viktiga objekt som har en lägre detaljnivå inte drar uppmärksamhet från viktigare
objekt. Mobiltelefoner har till skillnad från datorer en större begränsning när det kommer
till skärmyta (Capin, Pulli & Akenine-Möller, 2008). Setlur och Chen (2005) tar upp metoder
för hur en algoritm kan skala om vektorbaserade animationer, som ursprungligen var
menade att ses på en större skärm för att de tydligare ska kunna uppfattas på en
mobiltelefonskärm. Eftersom mobiltelefoner har en liten skärmyta blir grafik ofta svår att
uppfatta när den skalas ned för att passa skärmens mått. Genom att ge varje objekt på
skärmen ett värde för hur viktiga de anses vara för betraktaren, kunde Setlur och Chen
(2005) med hjälp av en algoritm skala om alla objekt i scenen olika beroende på vilket värde
de erhållit. Viktiga objekt blir förhållandevis större efter omskalningen, medan mindre
viktiga objekt blir förhållandevis mindre. Objekt förenklas även när de skalas ned då detaljer
ofta bara uppfattas som visuellt brus och blir svårt att uppfatta på små skärmar (se figur 1).
Setlur och Chens (2005) undersökning visade att merparten (76.1% respektive 85.8%
beroende på vilken teknik de applicerade på animationerna) av de 272 personer som deltog
föredrog animationer och bilder efter de manipulerats med deras algoritm.
Setlur och Chens (2005) undersökning visar på att genom att förenkla och skala om objekt
relativt till varandra beroende på hur viktiga de anses vara, kan man underlätta för en
betraktare att uppfatta scens helhet. På grund av att mobilskärmar har en mer begränsad
skärmyta än datorskärmar måste de viktigaste objekten i en scen ta mest plats så att det går
att uppfatta dem lättare, medan mindre viktiga bör hållas små och detaljfattiga så att scenen
inte uppfattas som rörig.
Setlur och Chens (2005) publikation var den relevanta forskning som författaren av arbetet
kunde finna som behandlade ett närliggande område i förhållande till detta examensarbete.
Studier om hur grafik modifieras för mobilskärmar är tillsynes ett relativt outforskat område
i dagsläget. Det är möjligt att det finns mer forskning om detta område, men att det inte är
lättillgängligt.
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Figur 1 Exempel från Setlur och Xuejin Chen (2005) Retargeting Vector
Animation for Small Displays.

2.2 Kontrast och färg
Våra ögon dras till färg till så hög grad att färg är en av de första egenskaper vi uppfattar när
vi ser ett objekt (Feisner, 2006). Hur färg uppfattas beror på i vilken relation till andra färger
de ses. När två olika färger ses brevid varandra kan det upplevas som att de flyter ihop och
det bildas en ny färg vid skarven mellan ytorna (Wolfrom, 2009). Detta fenomen kallas
optisk blandning och blir enligt Wolfrom (2009) allt mer tydligt när objektet vi ser är långt
borta, litet eller blir observerat från en vinkel snarare än rakt framifrån, och kan bli mindre
tydligt på stora objekt där olika element syns tydligare. Wolfrom (2009) fortsätter förklara
att när det mänskliga ögat upplever starka kontraster mellan olika färger uppstår ett
fenomen kallat simultankontrast. Simultankontrast är tydligast när färger med stor skillnad i
färgton, intensitet och färgvalör läggs brevid eller över varandra, detta ger intrycket av att
färgerna är mer intensiva än vad de är var för sig. Simultankontrast blir som mest tydligt när
komplementfärger läggs mot varandra. Färger kan också uppfattas byta färgnyans beroende
på intilliggande färger. Om en röd färg placeras ovanpå en vit bakgrund kommer den vita
färgen uppfattas ha en svag blågrön-ton (Feisner, 2006).

Figur 2(a) Exempel på hur rött ovanpå en grå yta får oss att uppfatta
den som blå eller kall. (b) Exempel på hur komplementfärger skapar
simultankontrast.
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Färger är alltså inte så statiska, utan upplevs som att de förändras beroende på vilket
sammanhang de syns i. Stark kontrast i färgvalör och färgstyrka mellan två ytor kan till
exempel hjälpa en observatör att särskilja mellan olika delar i ett objekt. Denna slutsats
stärks eftersom den mänskliga synen bland annat är extra känsligt för avbrott och skarpa
kanter i ljusstyrka (Thompson, Fleming, Creem-Regehr & Stefanucci, 2011).
John Fiorito har jobbat i spelbranschen sedan 1992, och har varit en del av Insomniac games
sedan 1996. Han har arbetat som grafiker på speltitlar som Spyro the dragon (Insomniac
games, 1998) och på Ratchet & clank (Insomniac games, 2002). Här följer en utdrag ifrån en
artikel som Fiorito skrev 2000, där han skriver om hans tankar omkring färg inom spel och
hur det påverkar hur vi uppfattar spelgrafik. Artikeln är publicerad på GamaSutra.
En viktig del av både traditionell konst och datorspel är enligt Fiorito (2000) att noggrant
välja färger. Färger har ett stort inflytande på hur grafik upplevs, och som tidigare beskrivits
är våra ögon känsliga för färger. Inom spelgrafik har färger ett starkt inflytande på hur en
scen upplevs, och det är viktigt att ge en scen ett övergripande färgtema som speglar den
tänkta sinnesstämningen. Vidare så påstår Fiorito (2000) att färger också kan hjälpa till att
guida en spelare att se viktiga objekt som behöver stå ut från den övriga spelvärlden, som till
exempel karaktärer. Genom att ge spelkaraktär ett färgtema som står ut från bakgrunden blir
det lättare att se och identifiera karaktären för en spelare. På samma sätt tappas en karaktär
lätt bort om den har färger som är allt för lika bakgrunden då den inte sticker ut ifrån resten
av spelvärlden. Detta gäller inte bara karaktärer utan även andra viktiga objekt som lätt
behöver kunna bli identifierade av en spelare. Enligt Fiorito (2000) bör även en spelvärld ha
en övergripande färgpalett med ett fåtal färger, som sedan användas i olika nyanser för att
skapa viss variation. Detta eftersom användandet av för många färger samtidigt är
förvirrande och det kan bli svårt för en spelare att veta vad den övergripande känslan är.

Figur 3. Exempel på en spelnivå där färgpaletten är begränsad. Diablo 3
(Blizzard, 2012).
Enligt Guerard (2012) finns det dock inget rätt och fel i färglära. För varje regel finns det
undantag eftersom ämnet är subjektivt. Det viktiga är att tänka på vilka färger som bör
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användas, och vilka färger som bör undvikas för att förmedla verkets budskap (Guerard,
2012).
Genom att använda dessa teorier om hur det mänskliga ögat uppfattar färg och kontrast är
det möjligt att anpassa arbetet så att det blir tydlig skillnad mellan olika element. Det blir
extra viktigt när verket visas i ett litet format, så som på en mobiltelefonskärm.

2.3 Silhuett
En del av hur vi uppfattar det vi ser beror på varifrån vi ser ett objekt i förhållande till oss
själva. Vinkel och perspektiv har stor inverkan på hur lätt vi kan uppfatta och känna igen vad
ett objekt är för något. Vanligen, men inte alltid, är det lättast att identifiera ett objekt om
observatören ser det ifrån ett 3/4 perspektiv (Palmer, Rosch & Chase via Bruce, Green &
Georgeson 2003). Vilken vinkel vi ser ett objekt ifrån blir särskilt viktigt när det kommer till
att med hjälp av silhuetten identifiera ett objekt (Wade & Swanston, 2001), vilket illustreras i
figur 4.

Figur 4

Exempel på hur det ifrån vissa vinklar kan vara svårt att
identifiera vad ett objekt är

En modell för hur människor identifierar objekt via dess form kallas den mallmatchande
modellen. Den bygger på att minnet har mallar från objekt som setts tidigare (Sternberg,
2009). När vi ser ett objekt försöker hjärnan matcha det vi ser med en tidigare mall, och om
objektet passar en mall går det att identifiera objektet. Den mallmatchande metoden har
testats att användas för att låta datorprogram identifiera objekt. När datorprogram använder
sig av den mallmatchande modellen uppstår det dock problem när ett objekt roteras eller
skalas om. När ett objekt roteras eller skalas om så passar inte objekten längre den mall som
givits datorprogramet, vilket medför att datorprogramet inte längre kan identifiera objektet
(Sternberg, 2009). Människans hjärna har en mer flexibel analysförmåga och kan forma om
objekt så att de passar en mall bättre (Sternberg, 2009).
Audran Guerard har jobbat i över 10 år på Ubisoft med titlar som Rainbow six (Red storm,
1998), Splinter cell (Ubisoft, 2002) och Assassin’s creed (Ubisoft montreal, Gameloft &
Griptonite games, 2007). Han är för tillfället Art Director och illustratör på Electronic arts
och har jobbat på Dead space 3 (Visceral Games, 2013). Här är ett utdrag av hans tankar
kring hur en spelgrafiker bör förhålla sig till silhuetter inom spelgrafik.
Guerard (2012) poängterar vikten av att arbeta utifrån silhuett inom spelgrafik. En tumregel
inom spelgrafik enligt Guerard (2012) är att det ska gå att identifiera vad ett objekt är för
något genom att endast iaktta dess silhuett, eftersom silhuetten av ett objekt är bland det
första som ett mänskligt öga läser in. Guerard (2012) fortsätter med att förklara hur en
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silhuett, för både karaktärer och andra objekt, ska vara enkel att läsa av och inte vara allt för
komplex så att den upplevs förvirrande. Spelgrafik behöver ofta överdrivas för att det lätt ska
gå att ta in formerna från objekt, detta gäller enligt Guerard (2012) även för realistiska spel. I
3d-spel kan det vara svårt att låta en silhuett vara klart läsbar från alla vinklar, men genom
att ta hänsyn till vilken vinkel objektet oftast kommer att synas ifrån går det att justera
silhuetten utifrån det perspektivet.
En tydlig silhuett hjälper alltså en observatör att att snabbt och enkelt se vad ett objekt är.
Detta blir extra viktigt när verket visas upp i ett litet format. Att tydligt definiera silhuetter
blir därför viktigt för att det ska vara möjligt för en observatör att lätt uppfatta vad han eller
hon ser.

Figur 5 Exempel på hur Starcraft 2 (Blizzard, 2010) har tydlig skillnad i
silhuetten mellan två karaktärer. Gears of war 3 (Epic Games, 2011) har
relativt liten skillnad mellan karaktärernas silhuett.

2.4 Ljussättning
Inom ljussättning finns det ett antal grundläggande egenskaper för en ljuskälla som kan
justeras för att ljussätta en scen. I detta avsnitt kommer dessa olika egenskaper för ljuskällor
att redovisas enligt vad Nicolas Boughen skriver. Nicolas Boughen har bland annat jobbat
som previsualization artist på Cloud atlas (2012), matchmove supervisor och viual effects
consultant på Blades of glory (2007). I det första stycket beskrivs hur ljus och ljussättning
fungerar i verkligheten, efter det relateras ljussättning till hur en det kan appliceras i en scen.
Intensitet och luminositet är två liknande egenskaper för en ljuskälla. Intensitet berättar hur
starkt det ljus som ljuskällan sänder ut faktiskt är, medan luminositet syftar på indirekt ljus
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som har blivit utspritt och därav blivit mer diffust. Boughen (2003) förklarar att intensitet
och luminositet är en av de egenskaper som först noteras på en ljuskälla. Fortsättningsvis
säger Boughen (2003) att färg är en annan viktig egenskap för en ljuskälla. Vilken färg ljuset
i en given scen har kan även ge en indikation på vad som händer inuti scenen och olika
färger i ljus kan förmedla olika känslor för en miljö. Riktningen på ljuset i en scen är en
annan viktig del för ljussättning. Boughen (2003) skriver att beroende på riktningen, i
samspel med andra egenskaper hos en ljuskälla i en scen kan de flesta avgöra vad det är som
avger ljus. Ifall ljuset i en utomhusscen är starkt med en gulvit färg och kommer uppifrån går
det snabbt att dra slutsatsen att det är solen. Om ljuset istället har samma egenskaper
förutom att de verkar lysa underifrån, vet vi att det förmodligen inte är solen som är
ljuskällan. Ljus som blivit utspritt efter att det har lämnat ljuskällan, eller en ljuskälla som
har varierande luminositet eller intensitet avger så kallat diffust ljus. Diffust ljus kan spridas
på grund av att det träffar gaser i atmosfären eller blir reflekterat av olika material. Eftersom
diffust ljus även tränger in på skuggsidan av objekt gör det att detaljer syns bättre på
skuggsidan av ett objekt i en miljö som ljussatts med diffust ljus, diffust ljus gör även att
övergången mellan den ljusa sidan och skuggsidan blir mjukare (Rand, 2008). Skuggor är en
annan viktig del av ljussättning enligt Boughen (2003) då skuggor ger djup till en
komposition. Skuggor kan delas in i två huvudkategorier, mjuka skuggor och hårda skuggor.
Hårda skuggor har en skarpt skuggkant där det är lätt att skilja mellan skugga och upplyst
yta, medan en mjuk skugga har en mjuk övergång mellan skugga och upplyst område. Ofta
är mjuka skuggor de skuggor som finns i avsaknaden av tydliga skuggor. Även formen på
ljuskällan spelar roll för hur det går att gestalta skuggor i en miljö.

Figur 6

Till vänster exempel på hårda skuggor, till höger exempel
på mjuka skuggor.

När dessa idéer om ljussättning sedan ska appliceras i en virtuell 3d värld fortsätter Boughen
(2003) med att förklara hur det är viktigt att tidigt bestämma hurvida scenen man ska
ljussätta ska vara placerad inomhus eller utomhus. Detta val ger möjligheten att tidigt
bestämma de grundläggande variablerna för ljussättningen. En utomhusmiljö är vanligtvis
dominerad av solljus i någon form. En inomhusscen har vanligtvis flera mindre ljuskällor,
men ljussättningen kan ofta influeras av solljus som skiner in genom exempelvis ett fönster.
I en utomhusmiljö är en av de viktigaste faktorerna för ljussättningen vilket väder det är. En
mulen himmel ger mjuka skuggor, medan klart solljus ger hårda (Apodaca & Gritz, 2000).
Boughen (2003) skriver att vilken tid på dygnet det är ger också olika ljusbilder när det
kommer till att ljussätta en utomhus scen. En solnedgång genererar hårda skuggor med ett
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ljus med hög färgsaturation och en snäv vinkel på infallsljuset, medan solen mitt på dagen
har ett hårt, ljust ljus som faller nära rakt uppifrån. Även årstider lämnar sitt avtryck på
ljusbilden menar Boughen (2003), även om det är subtilt. Under vintertid är solens ljus
kallare samt att solen är placerad lägre på himlen relativt till vad den skulle vara samma tid
på sommaren. Alla dessa aspekter spelar in på hur en scen ljussätts, och kan appliceras på en
inomhusscen. Inomhus går att även komplettera solens ljus med andra ljuskällor, så som
lampor.

Figur 7 Det är olika ljusbild beroende på tid på dygnet.
Genom att ljussätta objekt på olika sätt går det att förmedla olika atmosfärer i en scen. Olika
ljussättningsmetoder har även olika fördelar beroende på vad målet med ljussättningen är.
Genom att noga välja en ljussättningsmetod som på ett så fördelaktigt sätt som möjligt
belyser en scen går det att framhäva objekt på det sätt som önskas.

8

3 Problemformulering
I produktionen av spel till mobiltelefoner behöver spelutvecklare rätta sig efter de
begränsningar som en mobiltelefon har. En av dessa begränsningar är skärmens storlek. En
mobiltelefonskärm är sällan större än 5" (tum), vilket är ansenligt mindre än de flesta
datorskärmar. Fokus i detta arbete är att undersöka hur spelgrafik uppfattas på
mobiltelefonskärmar. Förutsatt att samma material visas på en liten skärm som på en stor,
kommer de olika elementen på skärmen att renderas ut förhållandevis mindre på den
mindre skärmen. När vi sedan ser de förminskade elementen kommer våra ögon ha svårare
att uppfatta detaljer och intilliggande objekt (Sternberg, 2006). Enhetlig skalning av grafik
från en datorskärm till en mobiltelefonskärm kan påverka hur grafik upplevs på ett negativt
sätt, eftersom att grafiken blir svår att uppfatta på en mobiltelefonskärm. Detta kan skapa
problem när ett spel ska adapteras mellan plattformar.
Detta arbete använder Setlur och Chens (2005) forskning om hur algoritmer kan skala om
och förenkla vektorbaserad 2d-grafik som förs över från en datorskärm till
mobiltelefonskärm som en grund, men ämnar att undersöka hur andra metoder påverkar
slutresultatet och jämföra dessa mot Setlur och Chens (2005) metod. För att komplettera
Setlur och Chens (2005) forskning kommer detta arbete jämföra deras metod (relativ
omskalning och förenkling) med hur justering av ljussättning, silhuetter och färger kan
påverkar 3d grafik som skalats ned för att visas på en mobiltelefonskärm. Setlur och Chens
(2005) forskning behandlar enbart vektorbaserad 2d grafik. I detta sammanhang kommer
bara teorin om hur objekt bör skalas om användas då deras arbete inte är direkt kompatibelt
med 3d-grafik. Detta gör att deras forskning endast kan användas som riktlinjer. Att skala
om olika objekt förvrider också proportionerna mellan objekt i scenen, och detta kan
eventuellt leda till att scenen i helhet känns orealistisk ifall det tydligt går att märka att
objekt har skalats om. Att förenkla en scen genom att ta bort detaljer och delelement kan
också resultera i att många objekt tappar de attribut som gör att det går att identifiera vad de
är för något, speciellt om de grafiska elementen sedan skalas ned.

3.1.1 Frågeställning
Genom att använda olika metoder går det att återge spelgrafik på olika sätt när den förs över
från en datorskärm till en mobiltelefonskärm. Setlur och Chens (2005) metod kan komma
att skapa problem med proportioner och allt för stor förenkling av objekt. Att undersöka
alternativa metoder, och jämföra dem med Setlur och Chens (2005) metod, blir därför
viktigt för att ta reda på hur 3d-spelgrafik bör hanteras mellan plattformar med olika
skärmstorlek.
Vilken skillnad av visuell igenkänningsbarhet och perception av 3d-spelgrafik, adapterad
från en datorskärm till en mobiltelefonskärm, ger det att använda relativ omskalning och
förenkling av objekt i en scen jämfört med att justera färg, silhuett och ljussättning?
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Figur 8
Ovan visas ett exempel på hur ett spel påverkas av att
skalas ned uniformt. Bloodline Champions (Stunlock studios, 2010)

Figur 9
Exempel på hur ett spel uniformt nedskalat för att passa
en smartphoneskärm ser ut. Bloodline Champions (Stunlock studios,
2010).
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3.2 Metodbeskrivning
Målet med detta arbete är att undersöka hur spelgrafik uppfattas om ett spel portas från PC
till en plattform som har mindre fysisk skärmyta. För att undersöka hur färger, ljussättning
och silhuetter påverkar återgivningen av 3d-objekt på en mobiltelefonskärm, jämfört med
Setlur och Chen (2005) metod, behöves det en scen av 3d-objekt att utgå ifrån. Denna scen
kommer dels att representera ett spel för datorer visat på en datorskärm, men kommer även
att användas som grund för en andra och tredje scen. Den andra scenen kommer att använda
sig av samma komposition och samma objekt som den första scenen. I denna scen kommer
silhuetten av objekten att vara modifierad för att i största möjliga mån framhäva
nyckelattribut. Detta för att det ska bli lättare att identifiera vad de olika objekten föreställer.
Där det anses vara nödvändigt kommer färger och kontrast i texturerna att justeras. Detta
för att det ska bli lättare att särskilja mellan olika delelement. Ljussättningen i scenen
kommer att justeras genom att eventuellt lägga till ytterligare ljuskällor för att komplettera
den befintliga ljussättningen, ändra intensitet på ljuskällor och justera skuggor för att
framhäva objekt. Denna scen kommer att visas upp i en lägre upplösning för att representera
ett spel portat till en mobiltelefon. Den tredje scenen kommer att justeras med Setlur och
Chens (2005) forskning som riktlinjer. Genom att skala upp eller ned objekt beroende på
deras ansedda relevans, kan viktiga objekt erhålla relativt större utrymme på skärmen och på
så sätt bli lättare att urskilja. Vissa objekt kommer även förenklas, antingen genom att ta
bort eller förenkla detaljer. Denna scen kommer att visas upp i en lägre upplösning för att
representera ett spel portat till en mobiltelefon. Alla tre scener kommer att renderas ut i en
filmsekvens med en långsam kamerapanorering för att mer likna ett scenario från ett spel.

3.2.1 Undersökningsmetod
För att svara på arbetets frågeställning kommer de tre tidigare nämnda scenerna att
jämföras i en undersökning. För att se vilken av de två metoderna som använts för att
adaptera grafik till en mobiltelefonskärm som informanten tyckte att de lättas kunde urskilja
och uppfatta olika objekt på, kommer varje informant bli visad tre olika filmsekvenser. En
filmsekvens kommer att visa originalscenen, och de två andra filmsekvenserna kommer att
visa de två metoderna som använts för att adaptera grafik till en mobiltelefonskärm.
Originalscenen kommer att användas i undersökningen för att undersöka ifall de adapterade
versionerna har kan bli ansedda vara bättre anpassade för att synas på en
mobiltelefonskärm. Efter att informanterna visats filmsekvenserna kommer de att tillfrågas
om vilken av filmsekvens som de hade lättast att urskilja olika objekt på, och varför de tycker
som de gjorde. Vidare kommer varje informant visas en filmsekvens där alla de tre tidigare
filmsekvenser visas brevid varandra. Därefter kommer de att tillfrågas om deras åsikt
ändrats, och i så fall varför. De kommer även att få svara på vilken av de tre filmsekvenserna
som de tror är adapterad för mobiltelefonskärm samt vilken av filmsekvenserna som de tror
inte är adapterad, även här kommer de att tillfrågas om vad deras tanke bakom svaret är.
Genom att använda sig av en semistrukturerad intervju kommer det vara möjligt att samla
en mängd data om vilka delar av adapteringen som påverkar informanternas uppfattning.
Datan kan sedan analyseras i ett senare skede och tolkas för en slutsats.

3.2.2 Kvantitativ undersökning kontra kvalitativ undersökning
En kvantitativ surveyundersökning ger möjligheten för en strukturerad datainsamling
genom att ställa frågor och få svar av ett relativt stort antal personer (Østbye, Knapskog,
Helland & Larsen, 2003). Problemet med en kvantitativ undersökning i detta fall är att
formulera frågor som fungerar för att ta reda på hur en informant uppfattar en filmsekvens.
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Frågorna i en enkät måste vara noggrant formulerade, eftersom en enkät med ledande,
tvetydiga eller på annat sätt ofullständiga frågor kan ge missinformation (Østbye m.fl,
2003). Att istället använda en relativt kortvarig semistrukturerad intervju där informanterna
får beskriva vad de ser med ord, kan fungera för att samla in de data som behövs för att
utvärdera skillnader i uppfattningen av de olika scenerna. Kvalitativa intervjuer är enligt
Østbye, m.fl. (2003) en relevant metod när det kommer till att undersöka personers
uppfattning om något. Problemet med en kvalitativ intervju är att när resultaten ska
analyseras måste personen som genomför undersökning själv sortera svaren ifrån
intervjuerna på ett lämpligt sätt. Det är dock ingen garanti att informanterna kommer att
uttrycka sin åsikt på ett sätt som gör att deras svar blir direkt jämförbara. En kvalitativ
intervju blir trots dessa problem den bästa ingångsvinkel för att besvara arbetets
frågeställning.

3.2.3 Urval
Denna undersökning fokuserar på att finna hur olika metoder för att adaptera 3d-grafik
uppfattas. Inom detta område anser inte författaren av arbetet att olika urvalsgrupper
kommer att ha vitt skilda åsikter. Därav kommer urvalsgruppen vara bred, och urvalet
informanter kommer att vara individer i 21-23 års åldern. Spelutvecklingsstudenter kommer
att bli exkluderade undersökningen. Spelstudenters kunskap om ämnet kan påverka hur de
svarar eftersom deras inblick i utvecklingsprocessen av spel och spelgrafik kan hända att få
dem att fokusera på andra aspekter än vad som behövs för att utvärdera arbetet.

3.2.4 Avgränsningar
Den här undersökning är inte ämnad för att granska grafisk optimering i förhållande till
prestanda för smartphones eller andra mobiltelefoner. De olika versionerna av scenen
kommer därför inte ha olika specifikationer när det kommer till prestanda. Spelgrafik kan
representeras från flera olika kameravinklar och perspektiv, men även här kommer en
avgränsning att göras. Eftersom detta arbete utförs på uppdrag av en studio, och på grund av
direktiv ifrån dem kommer arbetet att utgå ifrån ett top-down perspektiv.
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4 Genomförande
Målet med detta arbete är att jämföra hur två olika metoder för att adaptera 3d-grafik till
mobiltelefonskärm påverkar hur väl en scen uppfattas. För att undersöka detta modellerades
en 3d-scen. Denna 3d-scen modifierades till två olika versioner, där vardera modifierad scen
adapterades till en mobiltelefonskärm med olika metoder.
Detta kapitel redogör för hur det praktiska arbetet att modellera och sedan adaptera en 3dmodellerad scen gick till. Det praktiska arbete inleddes med en konceptfas, där det första
steget var att besluta om i vilken miljö 3d-scenen skulle placeras. Sedan skapades
konceptbilder i Adobe Photoshop (Adobe Systems, 2012) för att testa i vilket sammanhang
miljön skulle användas. Efter att konceptfasen avslutades började 3d-modellering utav en
scen i Maya (Autodesk, 2011), som använde konceptbilderna som referens. 3d-modellerna
fördes sedan in i en spelmotor, där scenen ljussattes. Därefter modifierades scenen till två
olika versioner specifikt för att synas på en mobiltelefonskärm.

4.1 Konceptbilder och referensmaterial
Under konceptfasen producerades concept art för att skapa en utgångspunkt för arbetets
visuella stil. Pickthall (2012) beskriver concept art på följande sätt:
The main goal of concept art is to convey a visual representation of a design,
idea, and/or mood for use in films, video games, animation, or comic books
before it is put into the final product. In other words, it aims to convey the
overall design vision rather than specify everything in exact terms right at the
start.
Att testa olika idéer genom att måla bilder tar mindre tid än att modellera en hel scen i 3d,
och på så sätt kan man testa idéer på ett mer tidseffektivt sätt. Genom att måla konceptbilder
går det att visualisera tankar och idéer, och sedan använda dessa bilder som grund för övrigt
praktiskt arbete. För många objekt användes foton från internet som referensbilder. Att
använda foton på objekt som referens är en tidseffektivt metod jämfört med att måla en bild
på samtliga objekt som det behövs en referens för.

4.1.1 Miljö
För detta arbete ansågs valet av miljö inte ha betydelse för hur väl det skulle gå att besvara
arbetets frågeställning. Detta eftersom det oberoende av val av miljö borde vara möjligt att
skapa en scen som kan adapteras till mobiltelefonskärm och sedan utvärderas utifrån
frågeställningen. Därav ansågs det fritt att välja en miljö som bedömdes vara intressant att
jobba med. Efter att ha studerat olika möjliga miljöer som skulle kunna användas för att
presentera scenen i, valdes ett tropiskt klimat som miljö för arbetet. Genom att måla
konceptbilder testades olika idéer för i vilket sammanhang miljön skulle användas. De första
idéerna kretsade kring en tropisk regnskog (se figur 10), problemet med dessa idéer var att
en scen med endast tropisk skog ger lite variation bland olika objekt. Att modellera och
texturera växter i 3d är dessutom en väldigt tidskrävande uppgift, och då den tid som fanns
tillgänglig för att producera material till arbetet var begränsad valdes dessa idéer bort.
Genom att testa olika idéer med att interagera hus och växter för att skapa mer variation i
bilderna slutfördes ett koncept där miljön är satt i en nöjespark i tropiskt klimat (se figur 11).
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Mänsklig arkitektur blandat med växter gav även mer variation i vilka objekt som eventuellt
skulle kunna finnas i scenen.

Figur 10

En tidig konceptbild på tropisk miljö.

Figur 11

Slutgiltigt koncept.
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För att testa hur konceptbilden skulle fungera som en 3d-modellerad scen, målades en
konceptbild utifrån den kameravinkel som skulle användas i slutändan, d.v.s. ett top-down
perspektiv (se figur 12). Detta gav en insyn i hur scenen skulle kunna komma att se ut när
den var färdig.
Konceptmålandet lämnades i detta skede. Det fanns idéer att utgå ifrån vilket var poängen
med konceptfasen. Concept art är som tidigare etablerat av Pickthall (2012) inte menat att
visa exakt vad som kommer finnas med i den slutgiltiga produkten, utan snarare att ge en
generell beskrivning av hur det kommer att se ut. Det lämnades därför utrymme för att
justera specifika delar av scenen vid ett senare tillfälle.

Figur 12
4.1.2

Koncept bild utifrån ett top-down perspektiv.

Karaktär

Att ha en karaktär i scenen ansågs vara viktigt då en karaktär ger en referenspunkt för skalan
i scenen, och hjälper en observatör att uppskatta hur stora olika objekt är. En karaktär är
även ett objekt som kan anses vara viktigast i scenen, vilket behövs för att ha något att utgå
ifrån när scenen slutligen ska anpassas till mobiltelefonskärm. Att inkludera en karaktär i
scenen gör även att slutresultatet mer kommer efterliknar en scenario från ett spel.
När designen för karaktären arbetades fram var den första idéen inspirerad av pirater (se
figur 13). Tanken var att det skulle passa in med den tropiska miljön. Detta tonades
emellertid ned tills det kändes som att karaktären mer passade in i en miljö som var baserad
på nutid.
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Figur 13

Olika idéer på karaktärsdesign.
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4.2 3d-Modellering
Efter konceptfasen var nästa steg i arbetet att konvertera koncpetbilderna och idéerna i
huvudet till en faktiskt scen av 3d-modeller. För att göra detta användes 3dgrafikprogrammet Autodesk Maya 2011 (Autodesk Inc, 2011). För att effektivt kunna
modellera scenen i en enhetlig skala, bestämdes det från början att 100 units i Maya
(Autodesk Inc, 2011) skulle representera 100 cm. På så sätt var det möjligt att mäta upp hur
stora olika objekt skulle vara direkt i Maya (Autodesk Inc, 2011). Ett polygon-block skapades
sedan i Maya (Autodesk Inc, 2011) med höjden 180 units. Detta polygonblock användes
sedan för att representera höjden av en människa vilket underlättade med att uppskatta hur
stora olika objekt borde vara. Genom att använda en referens för skala blev det lätt att se till
att alla objekt i scenen hade en enhetlig skala i förhållande till varandra.
Det första momentet i att modellera scenen i 3d var att bygga upp en grund för scenen, där
alla objekt var placerade ungefär där de borde hamna i slutändan. Arbetet började med att
modellera betongbyggnaden, och sedan låta resten av scenen utgå ifrån den. Tidigt i arbetet
blev det tydligt att för att göra scenen intressant behövdes det att delvis gå ifrån
konceptbilderna. Exempelvis modellerades entrén till betongbyggnaden med mer
intressanta former än bara rektangulära block (se figur 14), genom att bland annat lägga till
extra geometri på taket för att ge det en mer avancerad form.

Figur 14

Entrén före och efter den givits mer avancerade former.

Det blev tydligt allt eftersom scenen växte fram att det var nödvändigt att lägga till nya
objekt som inte fanns med i de ursprungliga konceptbilderna (se figur 15), då scenen kändes
tom och öde med så mycket mellanrum mellan objekt. Många objekt fick även en ny form
från konceptbilderna. För att få idéer till olika objekt att fylla ut scenen med, letades foton
upp på internet och användes som i inspiration och referensbilder. För att spara tid
modellerades alla objekt där det ansågs möjligt som moduler. En modul i detta sammanhang
betyder att modellen består av flera mindre delobjekt som återanvänds (se figur 16). På så
sätt sparas det tid eftersom bara en del behövs modelleras, som sedan återanvänds.
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Figur 15

Scenen i olika steg av modelleringsprocessen.

Figur 16
Det vitmarkerade området är ett exempel på en modul
(överst i bilden) som kan dupliceras för att bygga en större modell (nederst
i bilden).
Idéen med att scenen skulle utspela sig vid ett nöjesfält övergavs tidigt under projektets gång
eftersom det visade sig vara svårt att förmedla detta utifrån ett top-down perspektiv. Istället
lades fokus på att visa att scenen var i ett tropiskt klimat, vilket innan inte var självklart. För
att tydligare förmedla det tropiska klimatet användes ett bambustaket i betonghuset, vilket
visar på att scenen är i en miljö där det kan växa bambu. Taket för betonghuset fick också en
mer träbaserad struktur, eftersom byggnaden tidigare kändes för mycket som en
industribyggnad (se figur 17). Det modellerades också ett flertalet olika växter och palmträd
för att vidare visa på att det fanns en lummig, tropisk skog i närheten. Dessa växter
placerades däremot inte ut till en början eftersom det var planerat att växtmodellerna skulle
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använda texturer med en alphakanal. En alphakanal i en textur kan maska bort delar av 3dobjektet, och på sätt simulera löv och grenar utan att de behövs modelleras (se figur 18). Då
texturering av objekt inte började förrän alla 3d-modeller var modellerade, blev
växtmodellerna inte utplacerade på stor skala förrän det var möjligt att se hur de skulle se ut
med sin textur applicerad.

Figur 17

Objekt som visar vilken miljö scenen är placerad i.

Figur 18
Här visas ett exempel på hur geometri kan maskas bort
med hjälp av en alphakanal, de svartvita bilderna är respektive objekts
alphatextur.
Samtliga objekt som modellerades utvärderades ifrån ett top-down perspektiv. Detta för att
det skulle vara tydligt vad objektet föreställde utifrån den tänkta kameravinkeln som arbetet
slutligen skulle presenteras i. En riktlinje som användes var att alla objekt skulle vara
ungefär 45° vinklade i Y-led. Detta ger objektet tre tydligt synliga ytor, istället för endast två
ifall objektet inte är vinklat (se figur 19).
När scenen började blir klar kändes det att världen var väldigt platt ifrån en top-down
perspektiv. Det visade sig vara svårt att visa en miljö från ett top-down perspektiv på grund
av att endast en begränsad del av scenen syns i kameran samtidigt. För att försöka lösa detta
placerades scenen på en klippavsats. Genom att placera scenen på en höjd och låta ett
landskap vara synligt nedanför gick det att visa mer av miljön. Detta gjorde även att världen
kändes större och inte lika avstängd. Det blev snabbt uppenbart att göra ett landskap i Maya
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(Autodesk inc, 2011) inte var optimalt, och att en spelmotor med terrängverktyg förmodligen
var ett bättre alternativ.

Figur 19

Figur 20

~45° vinklad modell får tre tydligt synliga ytor.

Färdig modellerad version av scenen i Maya (autodesk
Inc, 2011).

4.3 Texturering
Under projektets gång UV-mappades varje 3d-modell efter att den blivit färdigmodellerad.
En uv-mapp bestämmer hur alla olika sorters texturer appliceras på geometri (Gorden,
2005). Detta sker genom att tilldela koordinaten till en 2d-representation av en 3d-modell
för hur en eventuell 2d-bild ska projiceras på 3d-modellen. När det sedan var dags att
texturera samtliga modeller var redan alla 3d-modeller UV-mappade. I många fall var den
första UV-mappning inte optimerad, och därav gjordes en del UV-mapparna om innan 3dmodellen texturerades. Efter att samtliga objekt hade en optimerad UV-mapp, genererades
en ambient occlusion mapp med programmet xNormal (Santiago Orgaz & co, 2005) till varje
objekt. Med ambient occlusion menas hur skuggor faller på ett objekt beroende på hur olika
delar av det nämnda objektet blockar ljus från att nå andra ytor på samma objekt

20

(Derakhshani, 2009). Genom att generera en ambient occlusion mapp går det att få en
texturfil som sparar ut hur ett objekt kastar skuggor på sig själv (se figur 21).

Figur 21

Karaktär med och utan ambient occlusion textur. Till
höger visas texturfilen.

När en ambient occlusion mapp genererades inkluderades det, förutom själva 3d-modellen,
en halv sfär med in och utvända normaler i xNormal (Santiago Orgaz & co, 2005), se figur
22. Genom att inkludera en sådan sfär kan ljuset som simuleras i mjukvaruprogrammet
reflekteras på sfärens yta. Det gör att ambient occlusion mappen får jämnare övergångar
mellan skuggor och högdagar. Denna teknik genererar även gradient över texturen som gör
objektet mörkare längst ned på modellen och ljusare högre upp (se figur 23).

Figur 22
En halv sfär med in och utvända normaler inkluderad
med objektet som ambient occlusion texturen ska bakas på.
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Figur 23
Genom att inkluderades en halv sfär med in och utvända
normaler i xNormal (Santiago Orgaz & co, 2005) bakas ljuset till ambient
occlusion mappen mjukare och genererar även gradient över texturen som
gör objektet mörkare längst ned på modellen och ljusare högre upp.
Nästa steg i textureringsprocessen var att göra normal mappar till de 3d-modeller som
behövde mer detaljer. En normal mapp är en textur som innehåller information om
riktningen på normaler för ett 3d-objekt. Ett vanligt sätt att generera en normal mapp är
genom att använda en modell med ett högt polygon antal och ta information från hur dess
normaler är riktade. På så sätt går det att spara ut en textur med en mängd information om
dess normalers yta (Warner, Kevin & Albee, 2007). Denna textur kan sedan appliceras på en
modell med lägre polygonantal, och modellen kommer då att renderas med vad som ser ut
att vara detaljerna från modellen med ett högt polygonantal. För att producera normal
mappar till detta arbete användes två olika metoder. För de flesta detaljer användes ett
fotografi som grund. Fotografiet gjordes sedan svartvitt i Adobe Photoshop CS6 (Adobe
Systems, 2012). Från det svartvita fotografiet gick det sedan att generera en normal mapp
med xNormal (Santiago Orgaz & co, 2005). För att generera normal mappar för enklare
detaljer användes en annan metod. Genom att använda en modell med en högre detaljnivå
som projiceras på en lågbudgetvariant av samma modell i xNormal var det möjligt det att
generera en normal mapp (se figur 25).
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Figur 24

Steg för steg hur ett fotografi kan användas för att
generera en normal mapp.

Figur 25

Steg för steg hur en modell med extra detaljer kan
projiceras på en lågpollygon version.

Efter att alla normal mappar var genererade började arbetet med att göra diffuse texturer.
En diffuse textur är en 2d-bild som projiceras på en 3d-modell. En diffuse textur påverkar
endast färgen på ett 3d-objekt. När arbetet med att texturera började fördes scenen in i
spelmotorn Unity 4.0 (Unity Technologies, 2013) eftersom scenen slutligen skulle
presenteras i den spelmotorn. I samtliga diffuse texturer användes en ambient occlusion
som grund. Detta gav alla modeller en grundläggande skuggning som inte behövdes målas
för hand. För att skapa diffuse texturer användes datorprogrammet Adobe Photoshop CS6
(Adobe Systems, 2012). I skapandet av diffuse texturer användes aldrig färger med
fullständig, eller nära fullständig, färgsaturation eller ljusstyrka (se figur 26). Detta på grund
av att om texturens färger redan är fullständigt saturerade går det inte använda
ljussättningen för att påverka färgvärderna lika mycket.
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Figur 26

Färgerna för texturerna hölls inom den vita rutan för
varje färgnyans.

I Unity 4.0 (Unity Technologies, 2013) skapades en kamera som ställdes in för att se scenen
ur ett top-down perspektiv. Utifrån den kameravinkeln justerades objekten för att ge scenen
en önskad komposition, detta så att objekten i scenen skulle visas på ett så tydligt sätt som
möjligt utifrån den tänkta kameravinkeln. När texturerna var färdiga applicerades
texturerna på objekten, och sedan placerades samtliga växter som skulle vara med i scenen
ut. En terräng mesh producerades även i Unitys (Unity Technologies, 2013) terrängverktyg.
En terräng mesh är en speciell sorts mesh som kan manipuleras inuti en spelmotor.
Terrängen vertex målades sedan med två olika grästexturer, en grustextur och två olika
bergstexturer. Vertex paint är en teknik där det går att applicera en textur på en terräng
mesh genom att använda en vertex paint-pensel för att måla ut en textur på en terräng mesh.
I figur 27 visas den färdigmodellerade och texturerade scenen utan ljussättning.

Figur 27

Scenen i unity (Unity Technologies, 2013), utan ljuskälla.
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4.4 Karaktär
Den första delen i att 3d-modellera karaktären var att bygga upp en grundmodell med
formen av en människa (se figur 28). Grundmodellen formades sedan grovt efter silhuetten
av karaktären på konceptetbilden. När silhuettens grund var lagd lades kläder och utrustning
till på karaktären. Modelleringen av karaktären utgick delvis ifrån originalkonceptet. Fler
detaljer gav i detta fall inte ett bättre resultat, utan en enklare design gav en bättre
karaktärsdesign. Repet runt halsen, pirathatten och tygbiten knuten runt armen togs bort för
att ge karaktären ha en enklare design.

Figur 28

Karaktärens steg för steg under modelleringsprocessen.

Nästa steg var att tydligt framhäva attribut hos karaktären som var viktiga för att det skulle
gå att läsa av karaktären endast via att iaktta dess silhuett. För att på ett enkelt sätt se hur
silhuetten på karaktären såg ut iakttogs karaktären när den var helt svart, vilket gör att det
blir lättare att endast fokusera på silhuetten (se figur 29). Det viktigaste ansågs vara att
framhäva kroppsformen. För att försöka förstärka karaktärens kvinnliga former så att de
tydligt skulle kunna synas, även från ett top-down perspektiv, gavs karaktären bland annat
en tydligt formad ryggrad och höfter betydligt bredare än midjan.
När
karaktärens
modell
var
färdigmodellerad
importerades
modellen
till
skulpteringsprogrammet Mudbox (Autodesk Inc, 2012). I Mudbox (Autodesk Inc, 2012)
skulpterades modellen till att bli detaljerad. Denna modell användes sedan för att generera
en normal mapp till modellen. En ambient occlusion mapp genererades även till karaktären.
Sedan målades även en diffuse mapp till karaktären i Adobe photoshop (Adobe Systems,
2012). I figur 30 visas den färdiga karaktären.
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Figur 29

Figur 30

Karaktärens silhuett.

Färdigmodellerad och texturerad karaktär i Unity (Unity
Technologies, 2013).

26

4.5 Ljussättning
För att ljussätta scenen användes en ljussättning med hårda skuggor för att på bästa sätt
representera hur ljusbilden ser ut en solig dag. En ljussättning med hårda skuggor ger också
en annan fördel, tydlig skillnad i ljusstyrka på ytor med olika vinklar i förhållande till
ljuskällan. Genom att låta huvudljuskällan vara riktad mot kameran i scenen får scenen ett
motljus. Detta gav mest skillnad i ljusstyrka mellan olika ytor på objekt, vilket gjorde att
olika ytor inte smälte ihop och blev svåra att skilja från varandra (se figur 31).

Figur 31

Motljus ger större kontrast mellan de olika ytorna på ett
objekt än medljus.

För att skapa en ljussättning med hårda skuggor användes ett directional light som riktades
45° nedåt mot marken och mot kameran i scenen. Då skuggorna i en sådan ljussättning blir
förhållandevis mörka, lades ett ambient ljus till för att lätta upp skuggorna i scenen. För att
skuggorna inte skulle kännas allt för ljusa, gavs detta ambient ljus en svag blå ton, vilket
även färgade scenen i en svagt blå ton. Den blåa tonen blev mest påtaglig på skuggsidan av
objekt, och i kastskuggorna från objekt där huvudljuset inte lyste. Poängen med detta var att
använda relativt ljusa skuggor, vilket gav möjligheten att se detaljer även i skuggorna av
objekt och samtidigt få skuggorna att kännas realistiska (se figur 32).
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Figur 32

Exempel på hur blåa skuggor kan vara ljusa men
fortfarande representera en skuggsida.

Ett problem som uppstod när scenen ljussattes var att ambient ljus inte har en riktning på
ljuset som det ger ut, utan ger ut ljus jämnt över en hel scen. Detta gjorde att skuggsidorna
på objekt inte fick något ljus med riktning, vilket i sin tur gjorde att normal mapparna inte
kunde simulera detaljer på objektens skuggsida. Genom att använda en sekundär ljuskälla
med låg intensitet som riktades i motsatt riktning jämfört med huvudljuset fick även
skuggsidorna på objekt ljus. Genom att ge den sekundära ljuskällan en blå ton (samma ton
som skuggorna hade) såg skuggsidan inte iögonfallande ljusa ut. Detta gav dock nog mycket
ljus till skuggsidorna för att visa detaljer från normal mapparna.
Det sista momentet inom ljussättningen var att finjustera riktningen på ljuset i scenen.
Genom att rikta ljuset en aning snett mot kameran, istället för rakt mot, fick skuggorna en
mer intressant vinkel som avslöjade mer om olika objekt runt om i scenen. Genom att låta
ljuset lysa en aning snett mot kameran gick det bland annat att visa skuggorna från palmträd
som låg utan för kamerans synfält, för att indikera att det fanns vegetation utanför det som
är synligt för observatören. I figur 33 visas den färdiga scenen.
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Figur 33

Ljussatt version av scenen ifrån ett top-down perspektiv.

4.6 Relativskalning och förenkling av objekt
När scenen var modellerad, texturerad och ljussatt var det dags att producera två versioner
anpassade för en mobiltelefonskärm. För att gör detta så sparades projektfilen till två
separata projekt. Dessa projekt modifierades sedan var för sig. Under processen jämfördes
de olika scenerna för att det skulle vara möjligt att se hur mycket de skiljde sig åt.
Den första versionen som anpassades för mobilskärm modifierades med Setlur och Chens
(2005) metod som riktlinje. Innan det praktiska arbetet att skala om objekten i scenen
började, planerades det hur detta skulle ske. Olika objekt delades in i grupper för vad som
ansågs vara objekt som skulle skalas upp och vilka som skulle skalas ned. Detta gjordes på
liknande sätt som Setlur och Chen (2005) delade in objekt i olika kategorier. Karaktären var
det viktigaste i scenen, och skulle komma att skalas upp mest. Många objekt behövde skalas
upp bara för att karaktären inte skulle kännas som oproportionerligt stor. I det här skedet
ändrades metoden från hur Setlur och Chen (2005) gjorde det. I deras exempelbilder är
många objekt väldigt oproportionerliga. I det här arbetet ansågs det å andra sidan att det var
viktigt att hålla proportionerna så realistiska som möjligt. Att sortera resterande objekt i
scenen efter deras ansedda relevans visade sig vara svårt. Vissa objekt syntes knappt på en
mindre skärmyta och fick därför även skalas upp. Den riktlinje som följdes var att inget
objekt skalades upp mer än vad karaktären gjorde, och på så sätt skulle karaktären
fortfarande erhålla relativt mest plats på skärmen. När omskalningen av objekt startade,
skalades karaktären upp till 40% större (se figur 34). För att karaktären inte skulle kännas
som oproportionerligt stor, skalades betonghuset upp med 10% vertikalt. De olika staketen i
scenen blev skalade 30% större vertikalt, för att de skulle nå upp till midjan på karaktären.
Palmträden närmast kameran i scenen skalades ned till runt 70% av sin original storlek.
Palmträden placerade på andra ställen i scenen skalades om till 90% av sin tidigare storlek.
Många mindre objekt skalades upp med runt 10% för att det skulle vara möjligt att urskilja
vad de var för något. De minst viktiga objekten fick behålla sin originalstorlek.
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Figur 34

Karaktären före och efter den skalades upp.

Vissa objekt förenklades genom att ta bort detaljer, för att för att det skulle bli lättare att
urskilja de olika delar som lämnades kvar. Exempelvis gjordes blomlådorna om genom att ta
bort en stor del av blommorna i dem, men samtidigt göra de blommor som lämnades kvar
större (se figur 35). Den färdiga modifikationen av scenen visas i figur 36.

Figur 35

Exempel på ett objekt som förenklades. Blomlåda före
och efter att blommor tagits bort och förstorats.
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Figur 36

Skärmdump från det färdiga versionen modifierad med
Setlur och Chens (2005) metod som riktlinjer.

4.7 Färg, silhuett och ljussättning
Den andra versionen som anpassades för mobilskärm modifierades genom att justera färger
i diffuse texturer, silhuetten på objekt och ljussättning av scenen. Genom att justera dessa
delar av scenen gick det till viss del att modifiera scenen för en mobilskärm. Det första steget
blev att förstärka kontrasten mellan olika ytor av färg, samt förstärka färgsaturationen i
diffuse texturerna hos samtliga objekt. Detta gjordes genom att öppna samtliga diffuse
texturer i Adobe photoshop (Adobe Systems, 2012) och ändra på nivåer för att justera
färgkontrast, samt att hue/saturation för att höja färgmättnaden i texturen (se figur 37).
Färgernas mättnad mättades dock inte till fullo, då detta skulle gjort så att ljussättningen
inte ytterligare kunde påverka färgen på objekten. För vissa objekt justerades färgerna i
diffuse texturerna för hand för att på så sätt mer noggrant separera olika specifika delar av
ett objekt (se avsnitt 2.2).
Det största problemet var att justera silhuetten hos objekt så att de skulle bli tydligare att
urskilja. Som förutspått hade många vardagliga objekt inget tydligt attribut som går att
överdriva. Målet blev att försöka hitta små detaljer som gick att blåsa upp så att de blev
tydligare. Ett exempel på hur detta gjordes är hur staket gjordes om. De små skillnader i höjd
mellan de olika plankorna i staket överdrevs så att det tydligt skulle gå att se att alla plankor
inte var samma höjd (se figur 37). Genom att överdriva silhuetten på olika objekt gick det till
viss del att lättare se deras former när de visades på en mindre skärmyta (se avsnitt 2.3).
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Figur 37
Till vänster i bilden är ett exempel på hur färger, kontrast
och silhuett ändrades. Till höger är originalobjektet.
Att ändra ljussättningen så att den förstärkte hur väl det skulle kunna gå att uppfatta objekt
visade sig också vara svårt. De justeringar som gjordes var dels att huvudljuset i scenen
förstärktes från en intensitet på 0.85 till 1.23. En mer intensiv ljuskälla gav både mer
saturerade färger i scenen och en överlag ljusare belysning. Tanken var att det skulle vara
lättare att se detaljer på en aningen ljusare objekt med en aning starkare färger.
Ljusintensiteten höjdes dock inte markant, då det inte ansågs önskvärt att att göra scenen
allt för ljus. Den andra justeringen av ljussättningen var att ett så kallat rim light lades in i
scenen (se figur 38). Rim light är en ljussättningsteknik där en ljuskälla placeras bakom de
objekt som ska lysas upp (Parent, 2008). Genom att använda en sådant ljuskälla går det att
lysa upp kanterna på ett objekt och separera ett objekt från bakgrunden (Parent, 2008).
Detta rim light valdes emellertid att tonas ned en aning för att det inte skulle bli allt för
tydligt och ta uppmärksamhet från resten av scenen.

Figur 38

Exempel på ett objekt belyst av ett rim light.

I figur 39 syns det färdiga modifikationen av versionen. I figur 40 syns alla tre versioner av
scenen tillsammans.
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Figur 39
Skärmdump från det färdiga versionen modifierad med
färgkontrast, silhuettmodifikation och med justering av ljussättning.
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Figur 40
Alla tre versioner av scenen. Överst är originalversionen.
I mitten är versionen modifierad med Setlur och Chens (2005) metod.
Nederst är versionen modifierad med färg, kontrast och ljussättning.
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5 Utvärdering
Arbetets frågeställning undersöktes med en kvalitativ metod i form av semistrukterade
intervjuer. Syftet med undersökningen har varit att ta reda på hur olika metoder för att
adaptera grafik för mobiltelefonskärmar påverkar uppfattningsförmågan av grafiken. För att
genomföra denna undersökning producerades och användes tre versioner av en 3dmodellerad scen. En version var menad att synas på en datorskärm. De två andra
versionerna var istället anpassade med två olika metoder för att synas på en
mobiltelefonskärm.
10 informanter intervjuades i undersökningen. Informanternas ålder varierade mellan 2123. Utav de 10 personer som intervjuades var 9 män och 1 kvinna. Intervjuerna genomfördes
via ett skypesamtal (Skype Technologies, 2013) där deltagarna fick en genomgång av hur
upplägget för intervjun skulle gå till, och sedan blev tilldelade videofilerna. Därefter
genomfördes intervjun.
För att visa upp grafiken filmades en kamerapanorering genom varje scen, som sparades ut
till ett filmklipp. Filmsekvenserna visades upp i en låg upplösning för att representera en
mobilskärm. En svart ram lades till runt videoklippet så att även om videon visades i
helskärmsläge, visades själva videon i videoklippet i rätt storlek (se figur 41). Utöver de tre
videoklipp med varsin version av scenen användes ett fjärde videoklipp, där alla tre scenerna
syntes i samma videosekvens (se figur 42). Detta på grund av att det skulle vara möjligt att
undersöka vilken skillnad det fanns mellan de två anpassade scenerna jämfört med original
scenen, utan att avslöja vilken som var vilken. Det var även planerat att mäta skillnaden i hur
de de två alternativa versionerna av originalscenen uppfattades.
Det första informanterna fick reda på var att de skulle få vara anonyma i undersökningen,
och att samtalen skulle komma att bli nedskrivet. Därefter fick de upplägget för
intervjuernas förklarat. Informanterna fick reda på att de först skulle se tre videoklipp, och
efteråt bli frågade frågor. Detta följt av att se de fjärde videoklippet, och därefter blir frågade
fler frågor.

Figur 41

Även i helskärmsläge visas videosekvensen i rätt
upplösning.
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Figur 42

Alla tre videosekvenser I samma videoklipp.

I anteckningarna från intervjuerna lades i efterhand en bokstav till efter det att informanten
nämnde ett videoklipp. Detta för att underlätta att visa på vilken av de tre versionerna av
videoklippet de hänvisar till. Målet med detta var att det dels skulle underlätta
sammanställningen av datan, och dels för underlätta för läsare att snabbt och enkelt förstå
vilket av alla videoklipp som benämns. Det kan bli ett problem ifall varje videoklipp inte blev
representerat av en symbol då olika informanter benämnde videoklippen på olika sätt. När
en informant talar om originalscenen kommer det i texten vara refererat som ”video A” eller
bli representerat med ”(A)”, versionen av scenen som är modifierad med Setlur och Chens
(2005) forskning som förebild kommer vara refererad till som ”video B” eller vara
representerad med ”(B)” och den version som är justerad med färg, kontrast, silhuett och
ljussättning kommer vara refererad till som ”video C” eller bli representerad av ett ”(C)”.
Värt att notera är när videosekvenserna visades var för sig fick informanterna se dem i
följande ordning; först originalversionen, sedan versionen modifierad med Setlur och Chens
(2005) metod och sist versionen modifierad med färg, kontrast och ljussättning. När
informanterna sedan såg det fjärde videoklippet låg videosekvenserna i en annan ordning. I
den fjärde videosekvensen var filmklippen ordnade så att versionen modifierad med färg,
kontrast och ljussättning låg längst till vänster. versionen modifierad med Setlur och Chens
(2005) metod låg till höger, och underst i bild låg originalversionen.
De frågor som var grundstenarna för varje intervju var som följer;

I vilken video syntes objekt bäst? Varför?
Efter att ha sett videon med alla filmer brevid varandra, i vilken video syntes objekt bäst? Har
din uppfattning ändrats? Varför?
En av de här scenerna är gjorda för att visas på datorskärm, och två är speciellt anpassade för
att visas på en mobilskärm. Kan du gissa vilken som är vilken? Kan du motivera.
Eventuella följdfrågor ställdes även för att få vidare förklaring av informanten. Formuläret i
sin helhet återfinns i Appenix A. Resultatet och sammanställningen av samtliga anteckningar
från intervjuer presenteras nedan.
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5.1 Utvärdering
I intervjun fick varje informant se de tre videoklippen enskilt. Därefter frågades de i vilken

video som objekt bäst syndes, och varför de tyckte som de gjorde. Resultaten visas i figur 43,
44 och i tabell 1.

Figur 43
Stapeldiagram som visar i vilken video som
informanterna ansåg att de bäst kunde uppfatta objekt i.
6 av 10 informanter ansåg att video A var den version där de tydligast kunde urskilja objekt.
1 av 10 informanter ansåg att video B var den version där de tydligast kunde urskilja objekt.
2 av 10 informanter ansåg att video C var den version där de tydligast kunde urskilja objekt.
1 av 10 informanter ansåg att det var lika tydligt i video A och C.
Genom att lägga till de röster som var uppdelade på två olika versioner blir figuren följande.

Figur 44
Stapeldiagram som visar i vilken video som
informanterna ansåg att de bäst kunde uppfatta objekt i.
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De delar av staplarna som är mörkare visar hur många informanter som enbart tyckte att
den videon var den tydligaste. De som tyckte att två eller fler av versionerna var lika lätta att
urskilja objekt ur representeras med en ljusare blå.
7 informanter ansåg att video A var en av de versioner där de tydligast kunde urskilja objekt.
1 informant ansåg att video B var den version där det var lättast att urskilja objekt.
3 informanter ansåg att video C var en av de versioner där de tydligast kunde urskilja objekt.
Informanterna blev även frågade om varför de tyckte som de gjorde. Här följer ett utdrag av
vad de nämnde som anledning till varför de tyckte som de gjorde. Under varje version av
videon står en sammanfattad kommentar ifrån en informant om varför de tyckte att den
videon var den video som de bäst kunde se objekt i.

Tabell 1 Sammanfattning av vad informanterna sa var anledningen till varför de tyckte att
de tydligast kunde urskilja objekt i versionen de sa att de lättast kunde urskilja objekt i.

Tre av informanterna nämnde perspektivet eller helhetsbild som en anledning till att video A
var en av de versioner som det var lättast att se och uppfatta objekt. Två informanter nämde
ljussättningen och att förmågan att se detaljer var bättre i video A. Endast en informant
tyckte att Video B var den version där det gick att se objekt tydligast. Kommentaren för video
B var att det var mer inzoomat och hade en klarare och mer tydlig bild. Video C fick
kommentaren att den versionen hade en mer klar bild, och mer utstående saker. Informant 3
kommenterade även på hur färgerna i video A var för starka, och nästan självlysande vilket
ansågs vara störande för ögonen. Samma informant nämnde även att när alla objekt hade så
starka färger var det svårt att veta vart fokus i scenen var. Vidare nämnde informanten att
skuggorna i video B inte var lika bra som i video C, då de i video B smälte ihop med visa
objekt vilket gjorde att video C var att föredra. Informant 5 påpekade att video A och C var de
mest utzoomade versionerna, vilket gav bättre helhetsbild. Samma informant fortsatte med
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att säga att det fanns viss fördel med att version B var mer inzoomad då det underlättade att
se detaljer.
Efter att informanterna fick se varje videosekvens var för sig, visades ett fjärde videoklipp
där alla tre versioner spelades upp brevid varandra i samma videoklipp. Detta gav dem
möjligheten att mer noggrant jämföra de olika versionerna, och därefter bedöma i fall deras
åsikt ändrades i frågan om vilken av de tre versionerna som de tyckte att de tydligast kunde
urskilja olika objekt i. När informanterna fick möjligheten att mer noggrant jämföra de olika
versionerna i samma videosekvens ändrades resultaten. Figur 45 visar hur informanterna
ändrade sin åsikt från en version till en annan när de hade möjligheten att jämföra
versionerna.

Figur 45
En visuell representation av hur informanterna ändrade
åsikt om vilket av de tre versionerna de ansåg att lättast kunna urskilja
objekt i.
5 av de 6 informanter som i första frågan svarade att video A var den version de tyckte sig
tydligast kunna urskilja olika objekt i, svarade att video A var den version de tydligast kunde
urskilja olika objekt i när de kunde jämföra versionerna brevid varandra.
1 av de 6 informanter som i första frågan svarade att video A var den version som det var
lättast att urskilja olika objekt i, svarade att det var en likvärdig svårighetsgrad när det kom
till att urskilja olika objekt i samtliga versioner (representerat med A/B/C) när det gick att
jämföra versionerna brevid varandra.
Den informant som i första frågan svarade att video B var den version som det var lättast att
urskilja olika objekt i, svarade att video A var den version som det var lättast att urskilja olika
objekt i när det gick att jämföra versionerna brevid varandra.
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1 av de 2 informanter som i första frågan svarade att video C var den version de tyckte sig
tydligast kunna urskilja olika objekt i, svarade att video C var den version de tydligast kunde
urskilja olika objekt i när de kunde jämföra versionerna brevid varandra.
1 av de 2 informanter som i första frågan svarade att video C var den version de tyckte sig
tydligast kunna urskilja olika objekt i, svarade att video A var den version de tydligast kunde
urskilja olika objekt i när de kunde jämföra versionerna brevid varandra.
Den informant som i första frågan svarade att video A och video C (representerat med A/C)
var de versioner som det var lättast att urskilja olika objekt i, svarade att det var en likvärdig
svårighetsgrad när det kom till att urskilja olika objekt i samtliga versioner (representerat
med A/B/C) när det gick att jämföra versionerna brevid varandra. Efter att informanterna
fick se alla versioner bredvid varandra ändrades siffrorna till följande (se figur 46).

Figur 46
De gröna staplarna visar informanternas åsikt första
gången de blev förfrågade vilken version där de tydligast kunde urskilja
objekt. De blå staplarna visar informanternas åsikter andra gången de blev
förfrågade.
7 informanter tyckte sig lättast att urskilja olika objekt i version A
0 informanter tyckte sig lättast att urskilja olika objekt i version B
1 informant tyckte sig lättast att urskilja olika objekt i version C
2 informanter tyckte att det var en likvärdig svårighetsgrad när det kom till att urskilja olika
objekt i samtliga versioner.
Informanterna blev även frågade om varför de tyckte som de tyckte. Här följer en
sammanfattning av vad de nämnde som anledning till varför de tyckte som de gjorde gjorde
(se tabell 2). Informanterna är indelade i kategorier beroende på hur de ändrade sin
uppfattning. Under varje kategorier står en sammanfattad kommentar ifrån varje informant
om varför han eller hon tyckte att den videon var den video som de bäst kunde se objekt i.
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Tabell 2 Sammanfattning av vad informanterna sa var anledningen till varför de tyckte att
de tydligast kunde urskilja objekt i versionen de sa att de lättast kunde urskilja objekt i.

De informanter som tyckte att video A var den version där de lättast kunde urskilja olika
objekt både gångerna hade i stor utsträckning samma svar. De nämnde att ljuset och
detaljnivån gjorde det lättare att ta in vad de såg. Samtliga informanter noterade
skillnaderna mellan de olika versionerna. En informant kommenterade att objekten i video B
såg större ut, men tyckte att det var lättare att uppfatta olika objekt i video A på grund av att
scenen var ljusare. 4 av de 7 informanterna som ansåg att video A var den version där de

lättast kunde uppfatta objekt, motiverade sitt svar med att det var den version som hade en
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bättre ljussättning och en detaljnivå som var lättare att uppfatta. Den informant som tyckte att
det i video C var lättast att uppfatta objekt, motiverade sitt svar på samma sätt som tidigare.
Video A hade för starka och självlysande färger, medan video B hade skuggor som smälte
ihop med övriga objekt vilket gjorde video C till den starkaste kandidaten. De två
informanter som i efterhand tyckte att det var en likvärdig svårighetsgrad när det kom till att
urskilja olika objekt i samtliga versioner nämnde att de såg väldigt lite skillnad på de olika
variationerna på filmsekvenserna när de låg brevid varandra.
I den sista delen av intervjun förklarades det varför de olika videosekvenserna såg olika ut.
Informanterna fick reda på en av scenerna var gjord för att synas på datorskärm, men var
nedskalad till en lägre upplösning. De fick även reda på att två av videosekvenserna var
special anpassade för att visas på en mobilskärm. De ombads att gissa vilken av de tre
videosekvenserna som var anpassad till datorskärm respektive mobiltelefonskärm.
Informanterna fick sedan spekulera kring vilken av de tre videosekvenserna som hade
utvecklats till vilket ändamål. De var även frågade att motivera sina svar i fall möjligt. Resul
trode taten av informanternas spekulationer visas i figur 47, 48 och tabell 3.

Figur 47

Cirkeldiagram över hur informanterna gissade på vilken
version som var för datorskärm

2 av 10 informanter gissade på att video A var utvecklad för datorskärm, och att video B och
C var utvecklade för att synas på en mobilskärm.
0 av 10 informanter gissade på att video B var utvecklad för datorskärm, och att video A och
C var utvecklade för att synas på en mobilskärm.
6 av 10 informanter gissade på att video C var utvecklad för datorskärm, och att video A och
B var utvecklade för att synas på en mobilskärm.
1 av 10 informanter gissade på att video A eller C var utvecklad för datorskärm, och att video
B var utvecklade för att synas på en mobilskärm.
1 av 10 informanter gissade på att video A eller B var utvecklad för datorskärm, och att video
C var utvecklade för att synas på en mobilskärm.
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Figur 48

Cirkeldiagram över hur informanterna gissade på vilken
version som var för mobiltelefonskärm

6 av 10 informanter gissade på att video A var utvecklad för mobilskärm.
9 av 10 informanter gissade på att video B var utvecklad för mobilskärm.
3 av 10 informanter gissade på att video C var utvecklad för mobilskärm.
Av de 10 informanter som tillfrågades hade två av dem svårt att motivera sina åsikter. Varav
en av dem gissade på att antingen video A eller video C var till datorskärm, men kunde inte
motivera hur svaret hade nåtts. Den andra informanten som hade svårt att motivera svaret,
gissade till en början på att video A var till datorskärm, men kommenterade att även video B
kunde vara till datorskärm eftersom den hade annorlunda skuggor.
Fyra av informanterna som gissade att video C var gjord för att synas på en datorskärm
menade på att ljuset och färgstyrkan i video A var allt för stark för att visas på en
datorskärm, och att starka färger och en så ljus ljusbild är att föredra på en mindre skärm.
En av dem menade även på att video A eventuellt skulle vara bländande ljus om den syntes
på en datorskärm. Tre av informanter tyckte även att video C hade mer detaljer vilket de inte
trodde skulle fungera att visa på en mobilskärm. En annan av de informanter som gissade på
att video C var menad att synas på en datorskärm yrkade för att video C var för rörig och
fylld med detaljer för att visas på en mobilskärm, och var därmed förmodligen anpassad för
att synas på en större skärm. Samma informant nämnde även att färgerna i video A var extra
starka, vilket pekade på att den skulle vara utvecklad för en mobiltelefonskärm. En
informant menade på att video A hade ett perspektiv som var mer utzoomat, vilket inte
skulle fungera på en mobiltelefonskärm. Informanten fortsatte sitt resonemang med att säga
att video B då förmodligen var för mobiltelefonskärm eftersom den var mest inzoomad.
Ljussättningen nämndes av en informant som trodde att video A var menad att visas på en
datorskärm. Informanten menade på att ljusdynamiken var mer avancerad i video A. Detta
skulle enligt informanten tyda på att den skulle visas på en datorskärm eftersom en dator i
regel har mer prestanda än en mobiltelefon, och därför har möjligheten att processera
ljusdynamik bättre än en mobiltelefon.
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Tabell 3 Sammanfattning av vad informanterna sa var anledningen till varför de trodde att
vissa versioner var till för att visas på en datorskärm.
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6 Analys av resultat
Målet med undersökningen har varit att ta reda på vilken skillnad av visuell
igenkänningsbarhet och perception av 3d-spelgrafik, adapterad från en datorskärm till en
mobiltelefonskärm, ger det att använda relativ omskalning och förenkling av objekt i en scen
jämfört med att justera färg, silhuett och ljussättning? Genom att observera vad
informanterna sade om de olika versionerna gick det att få en idé om vilka delar av
adaptionen som påverkade mest, och vad skillnaden i uppfattning mellan de två olika
metoderna var.
Mellan de två versioner av scenen som adapterades för att synas på en mobiltelefonskärm
fanns det skillnad mellan hur de uppfattades. I video B noterades det i många fall att scenen
var mer inzoomad eller att objekt hade annorlunda storlek, men det verkar ha haft marginell
påverkan på hur väl informanterna kunde uppfatta objekt. Video C fick en aning bättre
respons i mån om hur mycket adaptionen påverkade hur tydligt informanterna kunde
urskilja objekt. Problemet med video C var istället att den i många av informanternas ögon
var för detaljerad för att ordentligt kunna synas på en mobilskärm.
Video B var den version som adapterades med Setlur och Chens (2005) metod som förebild.
Denna version av scenen var anpassad för att visas på en mobilskärm genom att skala upp
objekt beroende på deras ansedda relevans, och på så sätt låta viktiga objekt ta upp en
relativt större del av skärmytan än mindre viktiga objekt. Objekt förenklades även i viss
utsträckning för att ta bort små detaljer som ändå skulle bli svåra att uppfatta på en skärm
med en mindre skärmyta. Tanken var att det skulle öka den visuella perceptionen av scenen
för en observatör. Undersökningen visade på att video B var den version där lägst antal av
informanterna tyckte att det var lättast att uppfatta objekt. Detta går att se genom att dels
titta på hur många informanter som tyckte att de kunde uppfatta objekt bäst på den, och dels
genom att se vad de sa i intervjuerna. Det var endast en informant som tyckte sig kunna
uppfatta objekt bäst i video B, men när informanten kunde jämföra de olika versionerna
brevid varandra ändrades åsikten. Resultaten visar att många informanter föredrog de två
andra versionerna. Genom att analysera intervjuerna gick det att få information om varför
väldigt få informanter ansåg att video B visade objekt lika tydligt som de andra versionerna. I
många av intervjuerna nämndes det att video B var mer inzoomad, eller att objekt var
uppskalade. Endast i två fall sades något klart positivt om denna inzoomning. Ett av dessa
fall var informanten som till en början faktiskt tyckte att video B var den tydligaste. En
informant påpekade att ”...objekt uppleves som oproportionella i tvåan (B)”. En annan
informant sa:
Nummer två (B) var i alla fall svårast. Nä, alltså. När jag funderar på
skillnaden mellan dem. Det är olika inzoomat. Saker syns på närmare håll.
Dom är väldigt lika, onekligen. Jag få bättre helhets bild när man ser det
utzoomat, men man ser bättre detaljer på nära håll.
Informanten nämner att video B är den där det är svårast att urskilja objekt, men noterar att
om det är mer inzoomat så går det att se detaljer bättre. Så det går att finna både positiva
kommentarer och negativa kommentarer i informantens resonemang. Detta var dock inte
generella åsikten, utan de flesta noterade endast att det var ett annat perspektiv eller mer
inzoomat. Flera informanter noterade även att skuggorna var annorlunda i video B. Att
skuggorna var annorlunda i video B var oavsiktlig. Trots att skuggorna var annorlunda i
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video B tyckte endast en informant att det resulterade i en negativ uppfattning av scenen.
Trots att det var få negativa kommenterar om de aspekter som video B var adapterad med,
visade det sig att video B var adapterad med den teknik som minst antal informanter ansåg
hjälpa med uppfattningsförmågan av objekt. En anledning till detta kan vara att andra
aspekter än storleken på ett objekt har större påverkan till hur objekt uppfattas.
Informanterna noterade i många fall att video B var mer inzoomad eller hade andra
proportioner. Detta verkar dock inte ha påverkat hur väl de upplevde sig uppfatta objekt i
samma utsträckning som andra aspekter.
Video C var anpassad för att synas på en mobilskärm genom att justera färger, silhuetter och
ljussättning. Video C var inte i så stor utsträckning ansedd av informanterna att vara den
version som visade objekt tydligast. Efter att informanterna hade fått se varje videoklipp för
sig sade två av dem att video C var att föredra, men efter att de fick chansen att jämföra de
olika videosekvenserna brevid varandra var det bara en informant som fortfarande tyckte att
video C var tydligast. Informanten motiverade sitt val genom att säga att färgerna i video A
var för starka och det blev svårt att fokusera när allting hade så starka färger. Informanten
sade sedan att video C hade bättre skuggor än video B, och därav var video C den version
som ansågs vara lättast att urskilja objekt i. En antal informanter nämnde även att
detaljnivån upplevdes var högre i video C. Att detaljnivån upplevdes högre verkar ha
motiverade en stor del av informanterna att gissa på att video C var den version som var
menad att synas på en dator. En informant beskriver video C på följande vis; ”Det känns som
om video nummer 1 (C) känns mest som om den skulle passa bäst på en datorskärm.
Anledningen är för att den är mer detaljerad...”. En annan informant beskrev detaljerna i
video C på följande sätt.
Just nu ser jag, planket som avgränsar scenen är annorlunda i 1:an (C). Så jag
tror att detaljer har tagits bort för mobilskärmen på de andra. Det kanske blir
jobbigt att se för mycket detaljer på en mobilskärm, medans på en datorskärm
är det okej?
De mer överdrivna silhuetterna och den högre kontrasten i video C hade en motsatts effekt
än som var planerad. Tanken med det var att tydligare visa detaljerna i scenen så att de även
skulle synas på en mindre skärm. Resultatet blev att informanterna istället upplevde att
video C hade för mycket detaljer. De flesta informanter gissade även på att video C
förmodligen skulle passa bättre med att visas på en datorskärm.
Video A var versionen som endast var menad att synas på en datorskärm. Med detta menas
att inga specifika modifikationer gjordes för att framhäva någon del av scenen när den
visades i låg upplösning. Video A var med i undersökningen för att se hur mycket tydligare
de två adapterade versionerna kunde gestalta objekt på en mobiltelefonskärm. Trots detta
var video A den version av scenen som flest informanter ansåg vara den version som de
lättast kunde urskilja objekt på. Utav de 10 informanter som frågades tyckte 7 av dem att
video A var den version som de tydligast kunde urskilja objekt på när de kunde jämföra de
olika sekvenserna. Flera informanter nämnde ljussättningen, detaljnivå och perspektiv när
de talade om video A. En informant sade följande om video A.
Det känns som om jag ser bäst i 3:an (A). Det är saker i förgrunden som
täcker av i 2:an (B). I tredje filmen (A) känns det som om det var mer starka
färger, det kändes som om det var mer förenklade objekt så att de var lättare
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att se. Istället för 5 kaffekoppar på ett bord så var det bara bordet så att man
ser bordet.
En liknande kommentar återfanns hos en annan informant, som nämnde att;
Nummer 3 (A) känns mycket ljusare, det känns inte som om den skulle vara
på en datorskärm. All kontrast är uppumpade, och färgerna är mer satturerad
den har också mindre detaljer. När jag vet vad målet med det är, så ser jag att
ljuset och detaljerna är annorlunda. På en datorskärm kan man kanske ha
mer detaljer, och massa kontrast blir jobbigt att se på en datorskärm för
länge.
Två utav informanterna sade i slutändan att de inte kunde uppfatta någon större skillnad i
hur väl de kunde uppfatta objekt mellan någon av de tre versionerna. Detta tyder på att det
skulle kunna behövts att de olika versionerna producerades med större skillnader mellan
dem.
Resultatet av undersökningen kan tolkas som att det fanns en viss skillnad i hur de olika
metoderna för att adaptera grafik för mobiltelefonskärmar påverkade informanternas
förmåga att uppfatta grafiken. Hur video B var modifierad noterades i de flesta fall, men
ingen av informanterna tyckte att de lättare kunde uppfatta objekt tack vare ändringarna. Å
andra sidan så var kommentarerna om video C inte heller allt för positiva. De flesta
informanter ansåg att det var för hög detaljnivå, vilket inte gjorde det lättare att uppfatta
objekt. Det är möjligt att de silhuetter som förtydligades i video C uppfattas på ett negativt
sätt på grund av att de blev uppfattade som extra detaljer snarare än att de förtydligade
objekten. Enligt många av informanterna var det fördelaktigt för video A att den versionen
hade mindre detaljer eftersom det var lättare att uppfatta objekt då. Färgkontrasten i video C
genererade också ett oplanerat resultat. Video A har en ljusbild som förefaller vara ljusare.
Detta skulle kunna bero på att kontrasten i texturerna i video C är högre. Detta gör att de
mörka partierna av objekt i video C är mörkare än vad de är i video A. I video A är det
mindre skillnad mellan högdager och skugga, vilket får alla objekt att bli ljusare. Detta gör så
att dels detaljer försvinner på grund av ljuset i video A, och att fler detaljer i video C syns mer
eftersom de mörka detaljerna i texturerna inte blir lika ljusa.
Resultatet för detta examensarbete kan tolkas som att Setlur och Chens (2005) metod för att
adaptera 2d-grafik ej genererar ett resultat som gör att perceptionen av 3d-grafik blir lättare
att uppfatta på en mobiltelefonskärm. Den egna metoden som användes i video C,
genererade inte heller ett resultat som kan anses påverkat perceptionen av grafik positivt i
allt för stor utsträckning. Denna slutsats bör dock undersökas mer utförligt för att det ska
vara möjligt att med säkerhet säga att dessa metoder inte är användbara för ändamålet. Med
vilken skillnad informanterna bättre kunde uppfatta objekt i de två adapterade versionerna
blir svårt att bedöma. Detta på grund av att resultaten ger tydligast resultat mellan original
versionen och de två adapterade versionerna. Varför resultatet blev som blev kan bero på
flertalet olika orsaker. Dels kan det bero på att det praktiska arbetet var bristfälligt och att
metoderna för att adaptera 3d-grafik till mobiltelefonskärm behöver finslipas. Det kan också
bero på att teknikerna i grunden inte håller hela vägen när de väl appliceras i praktiken.
Grunden till problemet kan dock ligga i hur undersökningen utfördes.
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7 Slutsatser
7.1 Resultatsammanfattning
Den kvalitativa undersökningen visade på att det fanns viss skillnad i hur informanter
uppfattade objekt i de två versionerna av scenen adapterade för att synas på en
mobiltelefonskärm. Att besvara frågeställningen till fullo kan däremot anses vara svårt. En
del oavsiktliga problem med det praktiska materialet försvårade utvärderingen.
Inspirationen och den huvudsakliga utgångspunkten för detta arbete var Setlur och Chens
(2005) arbete. I deras arbete redovisar de om hur det går att adaptera vektorbaserad 2dgrafik till en mobiltelefonskärm genom att skala om objekt olika beroende på relevans. En av
scenerna som användes i undersökningen adapterades med deras metod som riktlinje. Den
andra scenen adapterade modifierades genom att justera färger, silhuetter och
ljussättningen i scenen. Målet med undersökningen var att jämföra de två adapterade
versionerna. I undersökningen inkluderades även originalscenen för att se hur mycket
tydligare de två adapterade versionerna kunde gestalta objekt på en mobiltelefonskärm. Det
visade sig i undersökningen att de flesta informanter ansåg att grafiken pressenterades bäst
på en mobiltelefonskärm i original scenen.
Informanterna noterade ofta hur den version som adapterades med Setlur och Chens (2005)
metod var omgjord. Informanterna märkte att objekt var omskalade, men det hade endast en
liten påverkan på hur väl de ansåg kunde observera objekt. Hur denna version var
modifierad nämndes oftast inte negativt, men inte heller positivt. Den andra adapterade
versionen som modifierades genom att justera färger, silhuetter och ljussättningen i scenen,
hade större påverkan på hur objekt uppfattades. Dock påpekade många utav informanterna
att modifikationerna hade en negativ påverkan. Det som tydligast påverkade hur
informanterna uppfattade versionerna olika, var ur vilken vinkel de sågs och detaljnivån.
Vinkeln i versionen som modifierades genom att justera färger, silhuetter och ljussättningen
ansågs av flertalet informanter vara överlägset. Samtidigt kritiserades detaljnivån. Även om
detaljnivån i versionen som adapterades med Setlur och Chens (2005) metod inte berömdes,
så går det att dra slutsatsen att den fungerade bättre. På det stora hela var det ingen av
informanterna som tyckte sig bäst kunna identifiera objekt i versionen som var adapterades
med Setlur och Chens (2005) metod. Detta kan sättas mot att endast en person tyckte sig
bäst kunna identifiera objekt i versionen som modifierades genom att justera färger,
silhuetter och ljussättningen. En slutsats som kan dras ifrån denna undersökning är att både
metoderna antingen behöver finslipas för att vidare förstärka hur väl objekt uppfattas. Det är
också möjligt att dessa metoder inte fungerar i praktiken, utan att helt andra metoder eller
en kombination av dessa metoder är att föredra.

48

7.2 Diskussion
Detta examensarbete tog inspiration av Setlur och Chen (2005). De genomförde en studie
om en metod för att förenkla och skala om vektorbaserad 2d-grafik som portats från en
datorskärm till en mobiltelefonskärm. I deras studie visade det sig att 76.1% respektive
85.8%, beroende på vilken teknik de applicerade på grafiken, av informanterna föredrog
animationer och bilder efter de manipulerats med deras metod. Deras resultat skiljer sig
markant från det resultat som undersökningen i detta examensarbete fick fram, där ingen av
informanterna föredrog grafiken efter att den manipulerats med en metod som liknade
deras. Detta kan bero på flera orsaker. Det skulle kunna bero på att Setlur och Chen använde
sig av enkla, tecknade 2d-bilder och animationer. I detta arbete testades deras idéer i en
komplexa 3d-miljöer, vilket kan ha haft stor påverkan på hur effektivt tekniken kunde de
appliceras. Tekniken som användes i detta arbete för att modifiera grafiken var inte heller
identiskt med den metod som Setlur och Chen (2005) applicerade på sin grafik. Detta just på
grund av att använde sig av 2d-grafik och att det i det här examensarbetet användes på 3dgrafik. Det är möjligt att Setlur och Chens (2005) metod inte alls går att tillämpa på 3dgrafik. En annan möjlighet är att Setlur och Chens (2005) metod är fullt applicerbart på 3dgrafik, men att det inte tillämpats på ett lämpligt sätt i detta arbete.
I det här examensarbetet bör resultatet av undersökningen tolkas kritiskt. Intervjuerna och
utvärderingen av resultaten har utgått ifrån en mycket liten utvärderingsgrupp. Detta
påverkar hur trovärdigt resultatet är. En mer utförlig undersökning skulle behöva utföras
inom samma ämne för att det skulle vara möjligt att fastställa om resultatet stämmer
överens med verkligheten. Innan en mer utförlig undersökning har genomförts bör alltså
resultaten i detta arbete på endast ses som i vilken riktning en mer utförlig undersökning
troligtvis kommer ha.

7.2.1 Samhällelig nytta hos arbetet
Detta examensarbete kan vara en intressant för grafiker i datorspelbranschen. Många av
spelen som utvecklas till mobiltelefoner använder 3d-grafik, och att finna metoder för att på
bästa sätt anpassa 3d-grafik för en mindre skärm kan komma att bli allt mer eftertraktat.
Även om detta examensarbete inte till fullo kartlägger hur grafik bör adapteras för
moibltelefonskärmar, kan det ses som en byggsten inom området. Att finna hur olika
metoder för att adaptera grafik till mobiltelefonskärmar påverkar perceptionen av grafik kan
i slutändan generera bättre metoder. En väl beprövad metod med goda belägg för att den
fungerar, kan göra så att det blir lättare att konvertera 3d-grafik till mobiltelefoner. I takt
med att prestandan på mobiltelefoner ökar, så ökar även möjligheten att använda mer
resurskrävande tekniker.
Undersökningen i detta examensarbete ger inga konkreta bevis för hur grafiken ska
adapteras. Undersökningen ger dock indikationer på hur det går att förhålla sig till
adaptionsmetoden, och på sätt kan andra grafiker i spelbranschen dra nytta av arbetet.

7.2.2 Etiska aspekter
Samtliga informanter i undersökningen är anonyma, vilket vad det första de fick berättat för
sig när intervjuen började. Även då detta arbete inte berör något som kan kalas för ett
känsligt område, har det varit viktigt att tänka på under intervjuprocessen. Redovisningen av
arbetet är även utformat så att ingen information om informanterna avslöjas.

49

I intervjuerna har informanterna ej blivit ställda ledande frågor som följdfrågor. Om den
som håller i en semistrukturerad intervju ställer ledande frågor kan det ha stora
konsekvenserna på hur informanterna svarar på frågorna. Det är något som har fått arbetet
att lida till viss del, då några av informanterna hade svårt att formulera sig eller att beskriva
varför de tyckte som de tyckte. Istället för att leda dem till att svara, lämnades frågan istället
mer eller mindre obesvarad för att undvika risken att få svar som informanten inte själv
resonerat fram till.

7.3 Framtida arbete
Om det gavs mer tid för att fortsätta med detta examensarbetet hade undersökningen som
gjordes i detta arbete kunnat fungerat som en noggrann pilotundersökning. Med en bättre
strukturerade intervjuer hade det möjligtvis gått att nå ett resultat som visade tydligare
skillnader mellan de två a adaptationsmetoderna. Beroende på hur mycket extra tid som
hade varit tillgängligt hade möjligtvis även det praktiska arbetet justeras för att uppnå ett
bättre resultat. Att kombinera ett bättre utfört praktiskt arbete i kombination med en
undersökning som byggde vidare på erfarenheterna som erhölls under den första
undersökningen hade det med större sannolikhet gått att besvara arbetets frågeställning på
ett bättre sätt.
En möjlighet att bygga vidare på detta arbete hade varit att undersöka dels hur olika metoder
påverkar perceptionen av objekt när den visas på en mobiltelefonskärm, men även att ta med
en prestanda aspekt. Prestanda för mobiltelefoner i kombination med tekniker för att visa
upp grafiken på en mobiltelefon går hand i hand. I många fall skulle det inte gå att ta in
spelgrafik från en dator till en mobiltelefon enbart på grund av att mobiltelefonen inte har
nog med prestanda för att visa allt för avancerad grafik. Genom att finna lösningar för både
dessa problem hade givit en bredare metod för att adaptera grafik till mobiltelefoner.
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Appendix A - Intervjuformulär
Informant X
I vilken video syndes objekt bäst, varför?
Efter att ha sett videon med alla filmer brevid varandra, i vilken video syndes objekt bäst i?
En av de här scenerna är gjorda för att synas på datorskärm, och två är special anpassade för
att bli sedda på en mobilskärm. Kan du gissa vilken som är vilken?
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