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Förord 
 

Jag kommer fortfarande ihåg den eftermiddag då jag ringde min mamma från dagis och fick veta att vi skulle 

hinna åka och köpa ett Nintendo 8-bit innan affären hann stänga. Jag kommer till och med ihåg att affären låg i 

Surte utanför Göteborg och det är väl denna dag som ligger till grund för min nyligen inledda yrkeskarriär. Jag 

tror inte det krävs något förtydligande, det framgår nog ganska så klart att jag ända sedan barnsben har haft en 

stor passion för grafik och spel. Så det är naturligtvis lite av en barndomsdröm som gått i uppfyllelse då jag för 

knappa två månader sedan började jobba som grafiker på spelutvecklingsföretaget Grin AB. Under denna tid har 

jag även genomfört mitt examensarbete med inriktning på analys av modern spelpipeline. Detta med stor vikt på 

hur spelföretagen optimerar sitt arbetssätt samt vad som kan göras för ännu mer ökad effektivitet.  

Denna forskning har för mig varit mycket givande och jag vill även passa på att tacka alla personer på Grins 

Göteborgskontor som jag har haft möjlighet att arbeta med under denna tid. 

 

Göteborg, Maj 2008 

Thomas Klingström 
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Abstract 

 

The main focus of this work will lay in sorting out how the pipeline and the workflow that commonly is used 

when doing environmental graphics for high-end games.  The report mainly deals with how work is being done 

more effectively and what could be done even more optimally.   

This report will present  the outcome of three experiment as well as some general reflection based on work that 

has been done in the game industry. 

 

Sammanfattning 

 

Detta arbete har sin huvudsakliga fokus på fördjupning i pipeline och arbetsätt som används vid grafiskt arbete 

riktat mot miljöer i highendspel. Arbetet inriktar sig framförallt mot hur man idag arbetar som effektivast samt 

även vad som skulle kunna optimeras ytterligare.  

Denna rapport kommer att redovisa experiment samt reflektioner över arbete som är genomfört inom den 

verkliga spelindustrin.  
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Ordlista 

 

Pipeline:  Tillvägagångssätt från start till stopp vid producering av exempelvis grafik. 

 

In-game:    Beskrivning på att något visas hur det  kommer se ut eller fungerar i spelet.  

 

Mockup:    En förvisualisering av exempelvis hur ett grafiskt objekt  kommer se ut. 

 

Topologi:   En modells fysiska uppbyggnad.  

 

Intersectar:   När ett grafiskt objekt går in i ett annat. 

 

Tila:   När en textur ritas upp vid sidan av sig själv en eller ett flertal gånger och fyller 

  ut en större yta  än texturen.   

High-endspel:   Påkostade spel som besitter de senaste teknikerna osv. 

 

Normalmap:   En form av textur som hjälper till att rendera en modell och skapa en illusion av 

  att den har en högre detaljrikedom än vad modellen i själva verket har.  

AAA-spel:   Tunga storsäljande titlar. Besitter alla high-end kriterierna. 

 

Map:   Bild använd för att rendera en modell . Exempelvis diffuse texturen, 

  normalmappen osv. 

Ambient occlusion:  En teknik som bedömer avståndet mellan olika ytor och sätter ett värde i from 

  av gråskala beroende på hur skuggat ett område borde vara.  

Organisk modell:  En modell med mjuka former, oftast karaktärer osv. 

 

Industriell modell:  Hårdare modeller, oftast människogjorda sker. 

 

Förrenderad grafik:  Grafik som är renderad  förhand och visas i from av stilla eller rörlig bild. 

 

Polycount:   Mängden polygoner som krävs för att rita ut ett objekt. 

 

Tracea:   Tekniken då du jämför geometrin mellan ett hög och lågupplöst objekt och får 

  en normalmapp som representerar skillnaderna. 
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1. Introduktion 

 

1.1. Problemställning 

Med dagens ökade prestanda på konsoler och spel krävs en högre grafisk detaljrikedom och mängden data för 

varje produktion blir allt större. Detta leder till längre utvecklingstid med större team och resulterar därmed i 

högre kostnader. Kraven på såväl tekniska val som grafiskt råmaterial höjs och det är framförallt detta som 

frågeställningen handlar om.  

Arbetet är framförallt uppbyggt av tre experiment och dess frågeställningar: 

 Experiment A - Hur har den nya mängden data som krävs i moderna high-endspel påverkat pipelinen 

och vilka optimeringar har gjorts och vilka mer kan göras? 

 

 Experiment B -  Hur bör miljönormalmappar skapas när man jobbar med fotograferat material? 

 

 Experiment C - Hur skapar man på lämpligast sätt fotograferat råmaterial för textureringsarbete? 

 

1.2. Syfte med arbetet 

Syftet med detta arbete är att få svar på de frågor som togs upp i Problemställningen samt att skaffa bredare 

förståelse för ämnen som är av yttersta vikt för en enviormentgrafiker.  

 

1.3. Genomgång av grafisk pipeline  

För att enklare kunna ta till sig och förstå detta arbete så följer här en genomgång av hur ett modernt arbetsflöde 

kan se ut. Genomgången kommer att beröra de viktigaste stegen ur en grafikers synvinkel vid skapandet av 

spelgrafik för ett AAA-spel. För att även få en förståelse över vad som tillkommit i de nuvarande high-endspelen 

så följer efter den första genomgången även en beskrivning på hur arbetssättet skiljer sig från ett spel med lägre 

grafiska ambitioner.  

Varje arbetsuppgift för en grafiker betyder specifika krav och en specifik planering. Detta beträffar dess koncept, 

den visuella kvaliteten, budgeten samt kostnader. Ett koncept kan variera mycket i sitt utförande beroende på hur 

avancerat objektet som skall byggas är, om projektet har en speciell visuell profil och så vidare. Konceptet 

förmedlas för det mesta bildligt i form av skisser eller fotografier men även skriftliga samt verbala styrningar hör 

till vanligheterna och är väl så viktiga. I och med att produktioner ökar i storlek och allt fler företag tvingas att 

outsourca grafiska jobb så blir ett konkret och bra koncept allt viktigare för såväl uppdragsgivare som kund. 

Ordet budget i detta sammanhang innebär vilken polygonmängd som får användas, hur hög pixeldensiteten ska 
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vara och vilka typer av mappar som ska medfölja vid slutleverans. Kostnaden innebär hur mycket tid som får 

spenderas på objektet i fråga, vilket även innebär kostnaden ur ett ekonomiskt perspektiv.  

 

När dessa mål spikats kan det riktiga arbetet påbörjas.  Som grafiker innebär självfallet det första arbetet att sätta 

sig in i sin uppgift och för det mesta innefattar detta även att söka efter referensmaterial för att komplettera 

konceptet. Även om ett koncept kan vara väl så bra och detaljerat så är det väldigt svårt att skapa ett objekt rakt 

från en bild. Man måste som grafiker förstå sig på material och för att kunna skapa en digital illusion av detta så 

måste man sätta sig in i hur tiden har sin påverkan. Detta framförallt i form av väder och vind, men även hur 

eventuella skador och slitage kan te sig samt hur materialet ser ut i olika förhållanden. Det ultimata vore 

självfallet att kunna studera alla material på plats men av praktiska och tidsmässiga skäl så är bilder det mest 

självklara och vanligaste valet. Referensbilder får sökas upp från bildbanker eller bildsökningsmotorer och bra 

referensbilder kan även senare komma till hjälp vid textureringsarbetet.  

Härnäst beskrivs det första steget av modelleringsfasen, nämligen att blocka ut objektet och skapa en mockup. 

Här gäller det främst att få en bra grundform och man behöver inte lägga större vikt vid topologi vare sig det 

gäller budget, shading  eller ur deformationssynvinkel. När väl mockupen är godkänd kan man gå vidare och 

tillverka en highpolymodell. I detta skede krävs ett beslut för hur man ska gå till väga för att skapa den 

högupplösta versionen. De olika tillvägagångssätten har alla för- och nackdelar och utgår oftast från huruvida 

objektet är organiskt eller inte, hur slitet det är samt hur mycket detaljer budgeten ger utrymme för. Vid 

skapande av en organisk modell så är chansen stor att modelleringen fortsätter i ett digitalt 

skulptureringsprogram som ZBrush eller Mudbox. I dessa program jobbar man som om det vore lera och den ger 

en väldigt organisk och osymmetrisk känsla som slutresultat. Skulle modellen i stället vara industriell är det 

fördelaktigare med klassisk modellering. I vissa fall när man vill ha en väldigt sliten industriell modell så kan det 

vara fördelaktigt att först modellera färdigt objektet och sedan ta in det i ett skulpteringsprogram för att buckla 

till den för ett naturligt slitage.  

När väl den högupplösta modellen är klar och godkänd blir nästa steg att skapa en lågupplöst in-gamemodell 

som med hjälp av normalmappar ska försöka återskapa en illusion av den högupplösta modellen. Här gäller det 

att spara på polygoner och satsa på att få en så fin silhuett som möjligt. Denna modell traceas sedan mot den 

högupplösta och i den processen får man fram både en normalmapp samt en occlusionmapp. I vissa fall 

genererar man även lightmaps och med dessa bakas ljussättningen. På senare tid när man fått allt mer kraftig 

hårdvara och avancerade motorer så kan detta ibland uteslutas då man istället kan ljussätta med dynamiska 

lampor och få ett väl så imponerande resultat. Realtidsrenderad ambient occlusion börjar numera bli allt mer 

vanligare och detta stärker känslan av ett naturtroget ambient ljus.  

 

Nästa steg i processen är texturering då occlusionmappen även inkluderas och även ofta normalmappen. Då man 

tar in normalmappen kan denna göras om till svartvit och användas för att framhäva vissa av detaljerna från den 

högupplösta modellen. Speltexturering kommer numera allt mer närmre tekniker som annars används vid 

texturerande av  förrenderad grafik då man exempelvis undviker inmålade högdagar, höjer texturupplösningarna 
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och så vidare.  Det sista steget är att texturera modellen och detta bör ske direkt mot motorn genom en editor  för 

att enklast fastställa hur den kommer se ut in-game. [1] 

Detta är enkelt beskrivet hur pipelinen kan se ut vid skapande av environmentgrafik för ett modernt spel med 

höga krav på det visuella. Skillnaden från tidigare arbetssätt är framför allt de möjligheter som per-

pixelljussättning har frigjort. Detta gäller främst normalmappning som kan tillåta en artist att visualisera en 

modell med en upplösning av flera miljoner polygoner i en modell som i själva verket består av endast några 

tusen polygoner. Detta har självfallet bidragit till att det krävs mängder med mer grafiskt innehåll mot tidigare 

som måste genereras. Själva modelleringsfasen är såväl mycket mer avancerad som mer tidskrävande. Senare i 

detta arbete kommer en jämförelse visa vad de mer konkreta tidsskillnaderna är och vad de innebär.   
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2. Metodik 

 

2.1. Metodik Experiment A 

 I och med att studiens huvudsyfte är att analysera de nya teknikerna och hur dessa påverkar pipelinen arbets- 

och tidsmässigt sett, har tre olika experiment utförts. Det första experiment i denna serie gick ut på att tillverka 

ett specifikt objekt efter tillhörande koncept och idé. Detta gjordes i två helt skilda utföranden där en gammal 

pipeline användes vid genomförande A och moderna tekniker användes vid genomförande B.  På detta sätt kan 

enkelt tidsskillnaden avgöras samt den visuella skillnaden på slutresultaten.  

Objektet som skapades vid experimentet föreställer en gammal skinnfåtölj. Vid experiment A användes 

programmen Adobe Photoshop och  Autodesk Maya och vid genomförande B användes de två tidigare nämnda 

samt Pixilogic ZBrush. De tekniska kraven som ställdes på modellerna var följande: 

 Genomförande A: 

Polycount ca: 500 poly 

Mappar: 1 st, 512*512 (diffuse) 

Klassisk spelmodell med bakad occlusion i diffusemapp. 

 Genomförande B: 

Polycount ca: 500 poly 

Mappar: 2 st, 512*512 (diffuse+specular, normal) 

Skapa hög- och lågupplöst spelmodell samt tracea normal- och occlusionmappar. Slutresultatet blir 

en lågupplöst modell med en diffuse med bakad occlusion samt en normalmapp.  

 

Vid varje genomförande tidtogs alla faser. Resultat, analys och reflektioner över resultatet följer under kapitlen 

Resultat samt Analys. 
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2.2. Metodik Experiment B 

För att få en större förståelse för hur man kan generera de mängder data som krävs vid dagens spel har även ett 

experiment genomförts på hur man effektivast genererar normalmappar från bilder. I synnerhet gäller det att 

skapa normalmappar från fotografiskt material men även att bygga de från datorgenererad grafik. Experimentet 

undersöker både hur dessa skapas på ett lämpligt sätt samt i vilka avseenden de lämpligast används. Exempel på 

frågeställningar kan vara  "Vad krävs för att skapa en bra tilningsbar miljönormalmapp?" "Vad kännetecknar en 

bra detaljnormalmapp och hur appliceras denna lämpligast?" "Hur kan man på ett bra sätt förstärka sin traceade 

normalmapp med hjälp av andra mappar genererade från 2dbilder?" 

Experiment B är tänkt att ge svar på dessa frågor och består av tre olika delmoment där alla moment på något 

sätt gått ut på att skapa normalmappar från fotograferat bildmaterial. I första genomförandet skapas en tilande 

normalmapp för hand från en bild med hjälp av Adobe Photoshop och Nvidias normalmappsfilter. Det andra 

delmomentet går även ut på att skapa en tilande normalmapp för miljö. Till skillnad från det första 

genomförandet så används nu ett annat program vid namn Crazy Bump. I det tredje och sista momentet så skapas 

två versioner av samma motiv med hjälp av de två olika programmen.   

 

2.3. Metodik Experiment C 

I och med att upplösningarna för texturer har blivit allt högre krävs det att råmaterialet är allt bättre, så en av 

frågeställningarna för detta arbete är "Hur skapar man på lämpligast vis råmaterial för texturering?". Detta 

experiment tar hjälp av tidigare erfarenheter från fotografins värld där hög skärpa i bilder alltid har haft en 

väldigt stor betydelse. Genom att laborera med olika brännvidder, bländare och slutartider har en lämplig 

metodik framtagits för att få ett skarpt råmaterial, som inte lider av för hög distorsion och som har en neutral 

färgåtergivning.   

För att utvärdera hur de nämnda kraven gällande texturmaterial kan uppnås har en fotoserie tagits vid olika 

ljusförhållanden med olika brännvidder och kamerainställningar. Det visade sig vara viktigare än vad man kan 

tro att tänka till och planera ordentligt inför en texturfotografering. Mer om detta diskuteras i Resultat och 

Diskussion.  
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3. Resultat 

 

3.1. Experiment A 

Experiment A som gick ut på att tillverka ett objekt föreställande en fåtölj med en gammal respektive modern 

pipeline har gett väldigt fina resultat. I och med att båda genomföranden skedde med väldigt kort intervall samt 

att tiden för genomföranden loggades så kunde skillnaderna enkelt ses.  

Tiderna som loggades för de båda genomförandena följer här under: 

 Genomförande A (Gammal pipe) 

 Utblockning: cirka 60 minuter 

 Modellering: cirka 120 minuter 

 UV mappning: cirka 40 minuter 

 Texturering: cirka 140 minuter 

 Summa: cirka 360 minuter 

 

 

 Genomförande B (Modern pipe) 

 Utblockning: cirka 60 minuter 

 Modellering: cirka 90 minuter 

 ZBrush (modeling forts.): cirka 100 minuter 

UV mappning: cirka 40 minuter 

 Tracea (bakning, spec, nomral): cirka 130 minuter 

 Texturering: cirka 130 minuter 

 Summa: cirka 550 minuter 

 

Som resultatet förtäljer tar det mycket mer tid att jobba efter de moderna kraven. I detta experiment ökade tiden 

med över 50 procent och detta kan generellt sett stämma ganska väl på andra liknande uppgifter. Att notera är att 

exempelvis textureringsfasen blir effektivare vid genomförande B. Detta på grund av occlusion- och 

normalmappen som har en stor betydelse, mer om detta i Diskussionen. De visuella skillnaderna mellan de två 

genomföranden är väldigt fördelaktigt för den nyare pipelinen. Med en normalmapp applicerad på realtidsmodell 

som inte kräver mycket mer arbete för att rendera får man ett visuellt utseende av en betydligt mer advancerad 

högupplöst modell. För att vara helt ärlig mot den normalmappade modellen bör den egentligen visas upp i rörlig 

video men de två bilderna på nedan ger i alla fall ett intryck av hur mycket bättre den ser ut. 



7 
 

 

Bilden ovan visar det slutliga resultatet från Genomförande A, Gamla Pipelinen. 

 

 

Bilden ovan visar det slutliga resultatet från Genomförande B, Nya Pipelinen. 
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3.2. Experiment B 

Experiment B gick ut på att skapa miljönormalmappar från fotografiskt bildmaterial och är som tidigare nämnt 

uppdelat i tre stycken genomförande. Genomförande A gick ut på att skapa en tilande mapp med hjälp av 

programmet  Adobe Photoshop. Genomförande B på att göra samma uppgift men med hjälp av programet 

Crazybump och genomförande C på att skapa en liknande mapp från samma råmaterial med de två tidigare 

nämnda programmen.  

Vid genomförande A valdes en bild föreställande en cementvägg. Efter att ha bearbetat och gjort den tilningsbar 

i Photoshop användes Nvidias NormalMapFilter för att få ut en normalmapp, därefter förstärktes de djupare 

linjerna som går vågrätt över texturen genom att handmåla dessa och därefter köra dessa genom Nvidias filter. 

Lagret som skapades blendades ner med overlayinställning. För att få en slutlig finish på mappen togs det första 

lagret från bilden och kördes på toppen i overlayblendingsläget. Bilderna här under visar slutresultatet och de 

mappar som skapats. Tekniken kan förklaras som väldigt snabb och effektiv men framförallt gav den väldig god 

kontroll. 

 

Realtime render 

 

Realtime render med markeringar för tilnignar  

  

Diffuse 
 

Normalmap 

 

Specularmap 
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Vid genomförande B användes en marktextur och hela processen gjordes i Crazybump vilket är ett program 

speciellt utformat för just denna typ av uppgift. Det visade sig vara väldigt effektivt och efter att ha ställt in lite 

sliders så fick man ut ett mycket bra resultat. Lägg märke till att man får en väldigt bra och djup normalmapp. 

Bilderna här under talar för sig själva. 

 

 

Realtime render 

 

 

Realtime render med markeringar för tilnignar 

 

 

Diffuse 

 

Normalmap 

 

Specularmap 
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I genomförande C användes de tekniker som kom ut ur de två första genomförandena och något man tydligt kan 

se, i bilden nedan, är att det mycket enklare går att få till ett djup i mappen vid användning av Crazybump.  En 

något mer hård mapp hade kanske varit önskvärt men med tanke på den korta tiden processen tar ger den ett 

mycket bra resultat.  

 

Vänstra figuren är gjord med hjälp av Photoshop och den högra med hjälp av Crazybump. 
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3.3. Experiment C 

Vid experimentet C har en fotoserie tagits med olika ljusförhållanden, brännvidder och inställningar. De olika 

företeelserna som har jämförts är distorsion, skärpa och färger. Här efter följer tre bildjämförelser som förklarar 

de fenomen som försöker undervikas samt hur de undviks. 

Distorsion 

  

  

Bilderna här ovan visar resultatet av att fotografera med ett vidvinkel respektive med ett teleobjektiv. Bilden till 

vänster är fotograferad med vidvinkel och lider av det optiska fenomenen distrosion som oftast visar sig vid 

fotografering med kortabrännvider [2]. Lägg märke till att linjerna längs väggen bågar sig desto längre ut från 

bildcentrum man kommer.  Bildresultatet lämpar sig inte vid texturering, speciellt inte när man försöker tila 

texturen. Det går att häva effekten exempelvis genom filter i photoshop men detta till priset av sänkt skärpa och 

en ojämn informationsdensitet i bilden.  

Bilden till höger är fotograferad med ett teleobjektvi och är i princip fri från distrosion. Detta resultat lämpar sig 

betyldigt bättre för textureringsarbete.  

Skärpa 

  

 

Bilderna är tagna med samma kamera  och tillfälle men den högra är betydligt mycket skarp. Detta på grund av 
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att den vänstra lider av rörelseoskärpa. Detta är ett problem vid handhållen fotografering, alltså att kameran 

skakar och gör en minimal förändring av motivet under den tiden som kamerans slutare är öppen och exponerar 

ljus för sensorn/filmen [3]. Detta visade sig enklast undervikas genom att: 

 Använda tillräckligt hög slutartider  

 Fotografera med stativ  

 Använda kameraeller objektiv med bildstabilisator.  

 

Färgton & skuggor 

  

 

Slutligen har tester med olika ljusförhållanden genomförts och ur detta har framförallt två saker visats. För det 

första så kan man lätt få oönskade färgstick i bilden. Färgstick är i princip omöjligt att undvika, men man kan 

försöka få resultatet så neutralt som möjligt ur kameran. De metoder som visade sig vara effektivast på detta var 

först och främst att försöka fotografera motivet i skugga eller ännu bättre under en mulen dag och det andra var 

att ta kontroll över kamerans vitbalans. Bilden till vänster är tagen i direkt solnedgångsljus och har kraftigt 

gulstick medans den högra är fotograferad i skugga och har betydligt neutralare färger.  

Den andra aspekten att tänka på är ifall fotografiet ändå tas i ett så kallat hårt ljus, exempelvis från solen, så kan 

skuggor kastade från den starka ljusskällan göra så att vissa områden i bilden blir för mörka och saknar 

information. Alltså även ur denna synvinkel nås bäst resultat genom att undvika direkt solljus och att helst 

fotografera en mulen dag.  
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4. Diskussion  

 

De mest omfattande och kanske mest intressanta slutsatserna kommer från experiment A samt från det grafiska 

arbete och diskussioner som förts hos företaget Grin AB. Då syftas framförallt på hur lång tid olika processer tar 

samt frågeställningen runt hur och vad som skulle kunna effektivisera pipelinen. För att förstå hur detta kan ske 

bör vi titta på vad som skapat det ökade tidskravet samt vad som kanske kunde göras bättre redan innan de nya 

teknikerna började appliceras.  

Till en början kan vi konstatera att spel i dagens läge både är och kommer att bli mycket mer detaljerade. I och 

med det faktum att grafiken för spel till största del är handgjord så är det logiskt att det tar mer tid. Detta speglas 

även i såväl utvecklingstiden samt i hur stora teamen har blivit. Den negativa sidan av detta är naturligtvis att det 

börjar kosta så fruktansvärt mycket pengar att producera ett spel att det blir allt mindre vanligt med 

independentutvecklare och att publicisterna endast vågar satsa pengar på de kommersiella och stereotypiska 

titlarna som säljer.  Detta är på gott och ont mer eller mindre oundvikligt och hur än situationen är så är det alltid 

bra att reducera kostnader genom att effektivisera arbetet.  

För att kunna detaljera grafiken allt mer jobbar man mycket med en relativt ny teknik där man skulpterar digitalt. 

Två stora program som används för detta är ZBrush och Mudbox. Resultatet av detta är otroligt bra men 

samtidigt är processen tidskrävande. Se bara på hur mycket tid den krävde under experiment A. Det är inte bara 

genom att digitalskulptera som man går till högupplösta objekt utan även genom klassisk modering. Digital 

skulptering lämpar sig bäst för organiska modeller medans vid skapande av industriella modeller så är 

fortfarande klassisk modellering att föredra.  I vilket fall så är slutresultatet en högupplöst modell som i princip 

skulle kunna klassificeras med förrenderad grafik så som i film, reklam, etc. Det intressanta är att det tidigare 

varit svårt för spelutvecklare att bygga banker av modeller. Detta beror främst på att när utvecklingen gått så 

snabbt som den nu gjort så innebär det att när man väl ska återanvända den sparade modellen i en kommande 

produktion så är den nästan intill antik och omodern. Det samma gäller för de lågupplösta modellerna som bär 

normalmappen men inte för de högupplösta modellerna som man tracear i från. I ett kort perspektiv så kan detta 

inte sänka utvecklingstiden speciellt mycket men ur ett perspektiv på ett par år så kan en studio ha byggt upp en 

ganska så rik bank att grunda en del av sin grafikproduktion på.  

Ett till problem som ofta måste hanteras är att ett spel har ett stort behov av objekt för miljöer som alla ser 

individuella ut men samtidigt är det inte effektivt att producera miljögrafik som bara exponeras vid ett tillfälle i 

spelet. Man måste helt enkelt försöka exponera grafiken så mycket som möjligt utan att det ska se repetitivt ut. 

Detta görs självfallet redan idag på många olika sätt, men en metod som skulle kunna gynna pipen är att bygga 

upp varje objekt utifrån ett slags byggstenstänkande. Med detta menas att man redan i tidigt skede när man börjar 

bygga modellen tänker på att dela upp den i olika byggstenar. Varje del görs sedan om till en handfull olika 

versioner med olika slitage eller detaljer. Sedan kan dessa olika delar växlas och i slutändan kan man exempelvis 

få ut ett tio till tjugotal olika versioner av objektet man bygger. Om detta sätt till exempel hade applicerats på 

experiment A så kunde fåtöljen exempelvis delats upp i ryggstöd, botten, sittplats och armstöd. Lätta 

modifikationer samt slitage hade applicerats på de olika versioner av delarna och även små justeringar på 

texturen. Man hade då istället för att ha endast ha fått en fåtölj gjort en fåtölj sett som garanterat hade kunnat 



14 
 

fylla ett helt behov av fåtöljer för spelet i fråga utan att det hade sett repetitivt ut. Denna teknik kräver självklart 

en del mer planering samt en mer stramt styrd pipeline att jobba efter, men kombinera detta med sparandet av 

modeller i en bank som nämndes innan så skulle man kunna spara otroligt mycket tid och i sin tur pengar vid stor 

produktioner.  

En annan aspekt som har reflekterats över är den stora fördelen som occlusion samt normalmapparna har bidragit 

till vid texturering. Detta framförallt ur två aspekter. Först och främst så är det väldigt mycket detaljer som följer 

med de båda mapparna som man enkelt kan få ner i texturen med ett blendingsläge som overlay, multiply, 

screen, etc. När en normalmapp blendas ner i texturen bör den först göras om till svartvit för att inte ändra 

färgutseendet utan endast tillföra detaljer och shading. Det finns ytterligare en viktig aspekt som occlusion 

mappen medför, detta är att den definierar upp alla olika delar av modellen samt visar vilka objekt som 

intersectar med varandra. Som texturerare vill du säkerligen lägga någon form av avrinning, smuts, rost eller 

liknande där två objekt går samma. Processen sedan tidigare har varit att den som texturerar helt enkelt fått testa 

sig fram men med hjälp av occlusionmappen är det lätt att se precis var allt går ihop med varandra och ger en 

överhuvudtaget bättre känsla för materialet som ska textureras. Detta är exempel på bieffekter från det nya sättet 

att jobba som faktiskt snabbar upp arbetsprocessen en del.  

 

  

 

Bilden till höger är occlusion mappen som är genererad från modellen till vänster, lägg märke till den svarta fläcken på väggUVshellet, med 

dess hjälpen så blir det väldigt enkelt att placera en avrinning där balken går in i väggen.  

 

Resultatet från experiment B var kanske inte helt oförutsägbart och visar hur effektivt det är att bygga grafik 

efter fotografiskt råmaterial. För såpas enkla saker som mark, struktur i väggar och så vidare så är det överlägset 

att jobba på detta sätt. Dessutom är det precis som vid klassisk texturering väldigt svårt att få till det 

oregelbundna  utseende som man gratis får när man använder fotografiskt råmaterial.  

Dessutom var det mycket intressant att se vad programmet Crazybump kunde prestera. När man väl förstått sig 

på hur det fungerar så går det väldigt snabbt att generera mycket bra mappar. Man kan även  generera en 

occlusionmapp som den beräknar med hjälp av höjdskillnaderna från normalmappen vilket innebär att man får ut 

i princip samma material som om man tracade från en högupplöst modell.  
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Vare sig man väljer att jobba för hand i Photoshop eller med hjälp av CrazyBump så är detta en teknik som både 

är pålitlig men framförallt effektiv. Dessutom lämpar sig detta alldeles utmärkt för att komplettera mappar från 

tracningar av högpolygon modeller. Till exempel om man tillverkar en byggnad kan det nog vara lämpligt att 

göra de större dragen samt stuckaturen i riktig högpolygonmodellering men sedan komplettera och göra 

tegelstenar, sprickor, och så vidare med hjälp av fotografier och handgjord grafik. Det hela liknar väldigt mycket 

tekniker som används när man jobbar med displacementmappar i förrenderad grafik.  

Resultatet från experiment C var även det mycket givande. Att man med samma utrustning men med några små 

korrekta teniska val kunde få ett avslut med så otroligt mycket bättre råmaterial var mycket intressant.  Att 

rekommendera är att man fotograferar med en kamera med fulla manuella inställningsmöjligheter samt att 

använda stativ. Använder man en systemkamera med bytbar optik skadar det inte att försöka sätta sig in i hur 

optik fungerar och hur de olika optiska fenomenen påverkar bildresultatet. Som det visas i Resultat så bör 

texturer fotograferas med ett teleobjektiv för att få ett så bra utsnitt som möjligt. I och med att man då är tvungen 

att fotografera på längre avstånd vid användning av tele för att få samma utsnitt som vid vidvinkel så kan det bli 

svårt i vissa situationer men utifall omgivning och situation tillåter detta så är det verkligen att rekommendera. 

Det är även värt att tänka på att hävstångseffekten gäller när man använder teleobjektiv och detta innebär att man 

i de lägena bör använda så korta slutartider som möjligt för att undervika rörelseoskärpa från en handhållen 

kamera, alternativt använda bildstabilesering eller stativ.  

Upplösningen på bilderna är inte direkt något man idag behöver tänka på, den allmänna megapixelhysteri som 

har härjat ett par år har bidragit till att i princip alla dagens kameror lever upp till kraven rent 

upplösningsmässigt. Kort sagt kan man säga att det ultimata är att fotografera texturer mitt under en mulen dag 

då det ändå är förhållandevis starkt ljus med en digital systemkamera bestyckad med ett teleobjektiv runt 85 -200 

millimeter ståendes på ett stadigt stativ. 

Det finns en rad fördelar att fotografera åtminstone en del av sina egna texturer och varje spelstudio skulle 

gagnas av att besitta en egen kamerautrustning. För att undvika att man använder precis samma råmaterial som 

en konkurrerande studio så kan man blanda upp det man tar från de kända sidorna på Internet med just eget 

fotograferat material. Det egna materialet lägger man självfallet in i en texturbank precis på samma sätt som 

modellbanken som tidigare tagits upp. På längre sikt kan man då skapa sig en gedigen bank så att man slipper 

tillförlita sig på material från Internet. Detta är även ett ypperligt tillfälle för grafiker att skaffa sig en bättre 

materialkännedom, då dessa kommer ut och får uppleva och se hur materialen beter sig i verkligheten. Dessutom  

som företag se till så att man får sin allför stillasittande personal att komma ut och röra på sig samt att få mer 

omväxlande yrkesuppgifter.    
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5. Slutsatser 

Spelproduktionernas storlek ökar i stadig takt och detta speglas direkt i kostnaderna. Resultaten från experiment 

A visar tydligt på hur mycket mer tid grafisk produktion faktiskt tar. Tankarna runt att bygga upp grafikbibliotek 

är ett sätt att mot dessa ökade kostnader. Att även tänka på är att utnyttja så mycket texturgenererade 

normalmappar som möjligt, på grund av dess överlägsenhet ur tidsmässig synvinkel. För att undervika att endast 

bygga dessa texturer från material funnet ifrån internet bankar, bör fotokunskaper skaffas frö studions grafiker. 

Att grafikerna även får mer varierande arbetsuppgifter är självfallet även det ett plus.  

I framtiden skulle det även vara intressant att undersöka hur man på bästa sätt skulle kunna bygga upp 

strukturering runt grafikbankar. För exempel, i hur många och små delar man bör klippa ner ett objekt i vid 

skapande av ett varierande byggstens objektsett, hur man bör förhålla sig till passformen mellan olika delar? 

Samt även hur man på ett smidigt sätt kan göra all grafisk data tillgänglig för en grafiker? 
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