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Förord
Detta är resultatet av ett två månader långt examensarbete på det svenska spelföretaget 
Fatshark AB i Stockholm. Där fick jag använda mina kunskaper från mina tre år som 
student på kandidatutbildningen datorgrafik på Luleås tekniska universitet i Skellefteå. Väl 
på plats fick jag vägledning av proffesionella datorgrafiker och fick jag fördjupa mig i hur 
man optimerar modellering och texturering för spelmodeller.

Notera att då jag skrivit under ett sekretessavtal med Fatshark AB, kommer jag inte att visa 
något material från det arbete jag utfört hos dem. Jag kommer istället använda mig av 
spelmodeller jag gjort tidigare under utbildningen som exempel på de problem som kan 
uppstå när man arbetar med att optimera spelmodeller.
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Abstract
In this paper i discuss how optimizing modelling and texturing for games. The key issue is 
what problems unoptimized game models can bring, and which types of techniques you 
can use to solve them.

With guidance from proffesional CG Artists at the Swedish game company Fatshark AB, 
and my previous experience from my bachelor's program computer graphics education at 
Luleå's University of Technology in Skellefteå, I have researched several techniques and 
methods for optimizing game models.

Sammanfattning
Detta examensarbete handlar om hur man optimerar modellering och texturering för 
spelmodeller. Frågeställningen är vilka problem som kan uppstå om man inte optimerar 
spelmodeller, och vilka tekniker  man kan använda sig av för att lösa dessa problem.

Med hjälp av proffesionella datorgrafiker från det svenska spelföretaget Fatshark AB, samt 
mina tidigare kunskaper från kandidatutbildningen datorgrafik på Luleås tekniska 
universitet i Skellefteå, har jag undersökt olika tekniker och metoder för att optimera 
modeller i spel.
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Ordlista
Alpha – En svartvit bild som används för att maska ut bilddata ur en texturfil. Med hjälp av Alpha 
kan man få transparans på en spelmodell.

Ambient Occlusion – Ett texturpass där datorn räknar ut skuggor på en spelmodell där ytor ligger 
nära varandra.

Bitsquid – Är en modern spelmotor som utvecklas av företaget Bitsquid, som arbetar tillsammans 
med Fatshark AB.

Cavity – Ett texturpass som beskriver sprickor, kanter och detaljer. Oftast utbakad från en 
högupplöst spelmodell till en lågupplöst.

Cryengine – Är en modern spelmotor, utvecklat av det tyska företaget Crytek1.

GSM – Står för Glossiness, Specular, Matte. Är en texturfil vars tre färgkanaler röd, grön och blå, 
innehåller information för glossiness, specular och matte, eller alpha.

Kamera – Används för att bestämma vad som skall renderas i spelmotorn på skärmen.

Material – Man använder material på spelmodeller. Varje material har egenskaper för hur 
spelmodellens yta skall renderas. Det kan t.ex. vara vilken typ av textur som projiceras på ytan, hur 
ljuset reflekteras, om den är dubbelsidig eller genomskinlig, för att nämna några.

Mipmaps – Spelmotorer har en motsvarande Level of Detail reducering för texturfiler. Detta kallas 
för mipmaps, och görs för att få en bättre bild när datorn projicerar en texturfil på långt håll i 
spelet. Sköts oftast automatiskt i spelmotorn.

Normal – En vektor som pekar ut från en polygon. Den kan peka dels från ytan på en polygon, för 
att bestämma vad som är fram och baksida. Vertrisernas normaler kan användas för att avgöra hur 
ytan skall ha mjuka eller hårda avgränsningar mellan vertriser. Det kan också användas för att 
baka ut normaler från polygonerna från en högupplöst modell till en bild-fil, som sedan kan 
projiceras ut på en lågupplöst modell.

Pass – Ett pass är en bildfil med bilddata för att projiceras på en spelmodell. Bilddatan kan 
innehålla information om hur ljuset reflekteras från spelmodellen eller vilken färg den har. 

Polygon – En tredimensionell yta mellan minst tre punkter, vertriser.

Spelmotor – En spelmotor är en mjukvarukomponent som bygger upp ett spel. Spelmotorn 
renderar ut grafiken och sköter om fysik och annat som behövs för att spelet skall fungera. Exempel 
på spelmotorer är UDK, Cryengine eller Bitsquid.

Tint – Då man färgar en texturfil i realtid i spelmotorn.

Tessellering – En modells yta kan förändras genom tessellering, så den ändrar sin geometriska 
form relativt till ytans normaler, dvs. det blir inga överlappningar eller mellanrum, men kan 
förändras på höjden. Detta kan t.ex. vara sprickor i marken, eller horn på hud.

UDK – Står för Unreal Development Kit, och är en modern spelmotor2.

UV – En tvådimensionell rymd med koordinater U och V. Används för att hänvisa punkters 
positioner där en tvådimensionell bild projiceras mot punkternas motsvarande ytor i 3d.

UV-karta – En karta i rymden U och V hos en spelmodell, se UV.

Vertriser – En koordinat i en tredimensionell rymd som tillsammans med flera andra bygger upp 
polygoner.
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1. Introduktion

1.1 Problemställning
I spel behöver man rendera ut bilder i realtid, för att få en rörlig bild. Detta sker närmast 
ögonblickligen, där datorn endast har bråkdelar av en sekund på sig att rendera ut en bild 
på skärmen. Detta är spelgrafikens flaskhals, till skillnad från datorgrafiksrendering i film, 
där man förrenderar bilden som skall visas på film. Där kan man använda tekniker för att 
få ut oerhört exakta renderingar av mycket avancerade modeller som tar lång tid att 
rendera fram. I datorspelsrendering behöver man tänka på att optimera varje synlig del 
som skall visas på skärmen. För ju mer man kan spara in, desto mer kan man få datorn att 
rendera ut på bilden, utan att bildfrekvensen blir för långsam. Dessutom måste spelet klara 
att rendera ut bilder till konsumenter vars datorprestanda varierar kraftigt. Vissa spel skall 
kunna klara att spelas på äldra och nyare datorer, för att bredda målgruppen.

1.2 Syfte
Med den här rapporten vill jag dels visa på de problem inom prestanda, estetik och 
funktionalitet som finns med datorgrafik i spel, och hur man kan lösa dem genom 
optimering. Syftet med detta examensarbete är därför att skapa en djupare förståelse för 
hur optimering för modern spelgrafik fungerar. 

Genom att arbeta på ett modernt spelföretag har jag kunnat visa på några utav de senaste 
problemen, men även lösningar på dessa. Kunskap som är svår att hitta någon annanstans 
än hos aktiva spelföretag. Då optimering i spel är ett ständigt närvarande problem, är det 
en utav de viktigare kunskaperna en datorspelsgrafiker behöver. En spelmodell som inte är 
optimerad är ett onödigt slöseri på renderingstid, en tid man alltid måste försöka hålla 
nere. Ett väl optimerad spelmodell kan klara av att renderas på gamla såsom nya datorer, 
och kan renderas ut snabbare och i fler instanser.

1.3 Om företaget Fatshark AB
Fatshark AB är ett självständigt stockholmsbaserat företag som utvecklar datorspel. 
Företaget har medverkat i flera större spelproduktioner i Sverige och släppte sitt första 
egna spel, ”Lead and Gold: Gangs of the Wild West” 2010 och ”Hamilton's Adventure” 
2011. Företaget har ungefär 30 anställda med många års erfarenhet i den svenska 
spelbranschen.

-1-
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2. Teoretisk bakgrund

2.1 Kort sammanfattning av produktionscykeln
När man arbetar med spelmodellering, har man flera olika verktyg och tekniker att 
använda sig av. Det finns många programvaror för dessa, men kort sammanfattat består 
spelmodellering av modellering och texturering.

2.2 Modellering
Spelmodeller är uppbyggda av polygoner, en tredimensionell yta mellan minst tre 
vertriser. Antalet vertriser i polygonen kan vara hur många som helst, men för 
spelmodellering håller man sig till så få som möjligt, det vill säga tre. Dessa polygoner, 
eller ytor, är sedan sammankopplade till ett nät som tillsammans bildar en form.

2.3 Texturering
När man modellerat sin modell, är det dags att texturera den. Det man gör då är att man 
projicerar en tvådimensionell bild på de tredimensionella polygonerna. Denna bild kan 
man skapa i ett tvådimensionellt bildhanteringsprogram, t.ex. Adobe Photoshop, och 
sparas sedan som en extern bildfil. Denna bildfil läses sedan in i grafikminnet när man 
renderar ut den på sin spelmodell. Datorn projicerar ut den tvådimensionella bilden 
utefter en UV-karta. Varje vertris från varje polygon som spelmodellen har, har var sin UV-
koordinat i UV-kartan. UV-kartan är en tvådimensionell rymd bestående av koordinaterna 
U och V. Varje vertris har en position i denna rymd, och den kan man ändra oberoende på 
positionen som vertrisen har i sin tredimensionella rymd.

-2-

Illustration 1: Till vänster ser vi en polygon, med tre vertiser. Figuren till  
höger är också en polygon, med med fler vertriser.



Examensarbete Anders Lorentzen

På detta vis kan man på olika sätt optimera UV-koordinaterna för en spelmodell. Man kan 
t.ex. få bildytan från den tvådimensionella bilden att t.ex. upprepas eller skalas på 
spelmodellen. Detta gör då att vissa ytor kan få mer pixeldata projicerat på sig jämfört med 
andra.

-3-

Illustration 2: Exempel på UV-karta, överst visas  
en spelmodell. De två nedre bilderna visar UV-
kartan av samma spelmodell.

Illustration 3: Notera skillnaden i ansiktet som har 
större yta i UV-rymden jämfört med stöveln.  
Pixeldensiteten är högre i ansiktet.
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Områden som är mer intressanta kan därför få mer högupplösta ytor och andra mindre, 
utan att det egentligen påverkar hur man betraktar spelmodellen. 

Antalet bildfiler som renderas samtidigt på spelmodellen kan variera. Man använder sig 
oftast av texturerna diffus/albedo, specular, glossiness, normal.

När dessa tillsammans renderas på spelmodellen i en spelmotor kan man återskapa 
detaljrikedom som egentligen är för högupplöst om man skulle se det med enbart polygon-
ytor. Detta är ett effektivt sätt att använda sig av mer lågupplösta modeller, men som 
fortfarande ser högupplösta ut.

I en spelmotor ger man modeller ett material. Ett material kombinerar olika bildpass för 
att få modellens yta att uppträda på ett speciellt sätt när de renderas i spelmotorn. Ett 
material kan t.ex. uppträda som en blöt metallyta, medan ett annat material ger modellen 
en yta som ser ut som genomskinligt borstat glas. Själva geometrin på modellen behöver 
inte påverkas av materialet, utan oftast är det hur den uppträder när den renderas. 
(Geometrin kan påverkas av t.ex. Tessellering eller transformering, som är egenskaper som 

-4-

Illustration 4: Jämförelse mellan en 
högupplöst modell och en lågupplöst  
modell med projicerade bakade 
normaler. Den övre bilden är den 
högupplösta modellen med c:a 2,1 
miljoner trianglar, medans den 
lågupplösta modellen har 19447 
trianglar.

Illustration 5: Exempel på olika 
texturtyper, från vänster till höger:  
Diffus/Albedo, Normal, Specular och 
Glossiness.
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kan styras av materialet) Med moderna material-editorer i t.ex. UDK eller CryEngine kan 
man skapa väldigt realistiska men prestandakrävande material, men även enkla och 
stilrena material som påminner om tecknade figurer. Det skapar en stor frihet för att få 
fram en önskad stil på ett spel. Skall det vara enkelt och färgglatt eller grått och smutsigt? 
Det går att lösa med olika material. Ju fler pass som skall renderas, desto mer prestanda 
krävs av datorn. 

När UV-kartan är färdig och texturen eller texturerna är klara att projiceras, så är 
spelmodellen klar att användas i spel.

2.4 Optimering
Under hela modellerings- och textureringsprocessen försöker man ständigt hålla nere 
antalet polygoner och pixeldimensionerna på bildfilerna som används för att texturera 
modellen. Gör man detta underlättar man datorn att rendera spelmodellen och fler 
spelmodeller kan renderas tillsammans på skärmen. Det kan variera mellan olika 
spelmotorer, som t.ex. UDK3 eller Unity4, men oftast finns det tekniker som går att 
tillämpa i de flesta fall.

-5-
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3. Metod och genomförande

3.1 Verktyg
Till mitt förfögande under mitt arbete hos Fatshark använde jag mig av följande verktyg.

Adobe Photoshop

Ett bildhanteringsprogram som jag använde för att skapa texturkartorna till 
spelmodellerna.

Autodesk Maya

En samlingsapplikation med olika typer av verktyg för att hantera tredimensionell data. 
Jag använde det mest för att modellera och skapa UV-kartor för spelmodellerna jag 
arbetade på.

Xnormal

En gratis programvara för att baka ut normal-data från högupplösta modeller till 
lågupplösta modeller. Jag använde det för att få ut normal-data och ambient occlusion-
data till textureringen i Photoshop.

UVLayout

En programvara enbart för att hantera UV-kartor. Jag använde det för att det är snabbt 
och effektivt, jämfört med Maya.

3.2 Optimering
I följande kapitel går jag igenom olika tekniker jag lärt mig för att optimera spelmodeller.

3.2.1 Modellering
Vid modellering är det viktigt att reducera antalet polygoner, hur mycket man kan 
reducera spelmodeller är olika. 

3.2.1.1 Siluetten
När man modellerar och kämpar för att hålla nere antalet polygoner är det viktigt att 
behålla formen för siluetten. Ett bra sätt att kolla om spelmodellen klarar detta är att lägga 
ett material som gör hela spelmodellen svart, så det är enkelt att se siluetten. Man kan 
reducera antelet polygoner så länge siluetten håller sig och man enkelt förstår detaljer från 
olika vinklar. Ytorna inuti siluetten kan man få högupplöst och detaljrik med hjälp av 
texturering, men siluetten är helt beroende på hur modellen är modellerad. Därför är det 
viktigt att modellera formen ordentligt i detta steg innan man går vidare med textuering. I 
situationer då spelmodellen renderas i mörka rum med starka ljus är det försvinner 
mycket av detaljerna i texturerna och modellens form gör sig påmind. Bristfälliga siluetter 
kan på så vis sänka värdet på spelmodeller vars textuering annars håller mycket hög 
kvalitet.

-6-



Examensarbete Anders Lorentzen

3.2.1.2 Edgeflow
Det vill säga polygonernas flöde igenom spelmodellen. 
Edgeflow är väldigt viktigt på spelmodeller som skall på 
något sätt ändra sin form, t.ex. en spelkaraktär som 
springer, jämfört med en statisk modell som t.ex. en sten. 
När man har statiska modeller har man fritt fram att 
reducera antalet polygoner så länge siluetten är hel. Men 
om modellens form manipuleras måste även siluetten 
hållas i olika poser, t.ex. när en spelkaraktär sitter ned 
eller står upp. Detta kan man lösa igenom att låta 
polygonernas linjer flöda runt de geometriska former som 
skall röra på sig. Man kan t.ex. på en arm sätta ett antal 
linjer vid armens ledpunkter, axeln, armbågen och 
handvristen5. Med flödande linjer kan få ut UV-kartor 
som använder sig av mindre data än om man klipper upp 
ytorna för många gånger6.

3.2.1.3 Dubbelsidighet
När man modellerar ytor som är platta eller saknar djup, 
kan man med enkelhet modellera dem som enkla plan, 
t.ex. nät eller blad på ett träd.

-7-

Illustration 6: Siluetten är viktig när man 
modellerar den lågupplösta spelmodellen.

Illustration 7: Exempel på 
Edgeflow. Tuberna 
deformeras på samma sätt  
som en arm. Den röda 
tuben kollapsar halvvägs  
igenom rörelsen. Den gröna 
tuben klarar rörelsen utan 
kollaps och dessutom med 
färre polygoner.
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Problemet som uppstår då är att spelmotorer renderar plan från ett håll, och inte på 
baksidan, vilket bestäms av vilket håll normalen på på polygonen pekar åt. 

-8-

Illustration 8: Exempel på hur plan kan 
användas i en spelmodell.

Illustration 9: Polygoner har en 
baksida som normalt inte renderas.  
De blir då osynliga bakifrån.
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Detta gör man för att spara in prestanda. Annars hade alla polygoners baksidor renderats, 
detta är onödigt eftersom modeller som har djup, har insidor som spelaren aldrig kommer 
se. Därför kan man skapa material på just de polygoner, som skall renderas som plan, och 
säga åt spelmotorn att rendera dem på både framsidan och baksidan. Man måste vara 
försiktig när man gör detta,  då alla polygoner med detta material då renderas dubbelt vid 
rendering.

Att tänka på när man har enkla plan är att de inte syns från sidan, även om de är 
dubbelsidiga. Därför kan det vara bra att förskjuta vertriserna i sidled för att göra planet 
synligt från sidan. Ett annat alternativ är att lägga två plan i kors, så oavsett vilken 
betrakningsvinkel man har så ser man alltid en sida utav de två planen.

3.2.1.4 Alpha-plan
När man har en alpha-kanal i textureringen och på så vis göra vissa delar av polygoner 
osynliga, kommer de trots att de inte syns, renderas i spelmotorn. Har man många plan 
med genomskinlighet måste de djup-sorteras på de osynliga ytorna för att renderas korrekt 
på skärmen.

-9-

Illustration 10: Förskjuter man vertiserna 
går det att se plan från samtliga vinklar. Den 
vänstra grenen har omflyttade vertriser, den 
högra är istället helt platt. Nedan ser man 
dem från sidan, där den platta grenen inte  
syns.
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Detta kan bli väldigt tungt7, speciellt i skogsmiljöer, där lövverk, gräs och grenar oftast 
renderas med alpha-kanaler. Då är det väldigt viktigt att man försöker minimera mängden 
yta på polygonerna som är osynliga. Det är oftast mer prestanda-effektivt att lägga till fler 
polygoner för att hålla nere på de osynliga ytorna istället för att låta spelmotorn 
djupsortera på de osynliga ytorna.

-10-

Illustration 11: Djupsortering kan bli ordentligt resurskrävande om 
man inte aktar sig.

Illustration 12: För att hålla nere 
storleken på de ytor som skall  
djupsorteras så kan man lägga till fler  
polygoner.
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3.2.1.5 Level of Detail
Spelmodeller som renderas långt ifrån kameran behöver inte bestå av lika många 
polygoner för att hålla ihop sin siluett, då den tar mindre yta på skärmen. Detta kan man 
dra nytta av genom att skapa varianter av spelmodeller där polygonantalet är kraftigt 
reducerade. Detta kallas för Level of Detail, och varje variant är en nivå som används vid 
olika avstånd från kameran.

Spelmotorn byter helt enkelt ut modellen vid olika avstånd för att spara in antalet 
polygoner att rendera. Hur många Level of Detail nivåer man har per spelmodell varierar, 
men oftast försöker man halvera antalet polygoner mellan varje steg. Närmast kameran är 
en högupplöst modell, längst bort kan den enbart bestå av ett plan. Man får testa sig fram 
vad som passar bäst, men detta är en nödvändig och effektiv teknik för att hålla nere 
antalet renderade polygoner på skärmen.

3.2.1.6 Modulära modeller
Det är vanligt att man återanvänder modeller för att spara in prestanda. Istället för att göra 
unika attribut som t.ex. ett hus, låter man istället bygga upp byggnader i mindre delar, som 
sedan kan sättas ihop och kombineras till andra hus. Gör man det rätt kan man få unika 
hus av enkla modeller som kan återanvändas. Detta istället för att ha helt unika byggnader 
för alla modeller. Enklast gör man om man bygger upp dessa komponenter med ett 
genomgående tema, raka former och texturer som inte sticker ut. Behöver man något unikt 
kan man göra det, men för utfyllnadssyften är det smidigare med attribut som man bygger 
upp modulärt. När modelleraren och textureraren gjort klart byggbitarna kan personen 
som bygger upp banan, en så kallad Level Designer, själv använda byggbitarna för att få 
unika hus, utan att den personen i fråga behöver vara kunnig i modellering eller 
texturering själv. Detta kan då ske i ett senare steg i produktionen, men fortfarande vara 
optimerat8.

-11-

Illustration 13: Exempel på Level of Detail. Ju längre bort från 
kameran, desto mindre blir modellen och ju färre polygoner behöver  
man för att rendera den.
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3.2.2 Texturering
Vid textuering är det viktigt att använda hålla nere storleken på textur-kartorna som 
används, och hur myket man kan återanvända de som redan finns.

3.2.2.1 UV kartläggning
När man bygger upp UV-kartor är det viktigt att tänka på om spelmodellen skulle kunna 
återanvända samma bildyta på flera ställen. Trädstammar skulle t.ex. kunna använda sig 
av en bildfil av trädbark som kan repeteras i höjd och sidled. Kan stöveln på en 
spelkaraktär använda sig av samma bildinformation på både höger och vänsterstöveln?

Man kan spegelvända ytor i UV-koordinater för att på detta sätt 
dölja att man återanvänder samma bildyta från texturfilen på 
både vänster och högerhalva av symmetriska modeller. Man 
måste vara försiktig, för människor är väldigt duktiga på att se 
mönster, och återanvänder man för mycket kan det synas och 
spelmodellen kommer kännas generisk och artificiell. Få saker i 
den verkliga världen är helt perfekt symmetriska, så kan man 
unvika det i sina spelmodeller har man tjänat in mycket.

Räta linjer är väldigt viktigt i UV-kartan, då spelmotorer själva 
reducerar texturfiler när spelmodeller renderas på håll. Dessa 
reducerade bilder kallas för mipmaps9. Detta brukar ske på olika 
sätt, men oftast halveras bildstorleken och en 
reduceringsalgoritm används för att behålla skärpan och undvika 
anti-aliasing problem som Moiré-mönster på håll. Kan man 
placera UV-koordinaterna med räta linjer kan man undvika att 
bildytorna blöder ut på varandra vid lågupplösta mipmaps. Man 
får även användning av större procentuell yta av texturfilen och 
ökar pixeldensiteten i den projicerade bilden.

3.2.2.2 Pixeldensitet
När spelmiljöer och spelmodeller designas försöker man ofta få vissa områden att sticka ut, 
och få åskadarens uppmärksamhet. Det kan vara ansikten på karaktärer som pratar, 
närbilder på nyckelföremål eller liknande. I dessa fall vill man försöka ge dessa ytor på 
spelmodellerna mer pixeldensitet än andra områden. Detta kan t.ex. vara att ansiktet på en 
karaktär har fler pixlar projicerade på sin yta jämfört med t.ex. undersidan av stöveln, som 
inte kommer synas så mycket. Man säger t.ex. att ansiktet har t.ex. 4 pixlar / cm modellyta, 
och stöveln har istället 1 pixel / cm modellyta. På detta sätt kan man få spelmodeller att 
kännas mer högupplösta i sina texturer, när de i själva verket bara använder en bråkdel av 
den texturyta de skulle använda om hela spelmodellen skulle använda sig av samma 
pixeldensitet som krävs i t.ex. en karaktärs ansikte.
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3.2.2.3 Bildpass
I moderna spelmotorer har man oftast olika tekniker för att rendera ut form och 
materialtextur på spelmodeller. De vanligaste är:

Diffuse/Albedo

En diffus-karta, även kallat Albedo. Den innehåller färginformation på texturen som inte 
är ljussatt, och som inte nödvändigtvis har skuggor. I många fall kan spel enbart använda 
sig av självupplysta diffus-kartor, vilket är billigt i jämfört med en kombination av många 
bildpass. Då får man baka in ljus och skuggor, materialtextur och form i diffus-kartan 
manuellt.

Normal

Normal-kartor är bildinformation som där varje pixels röd, grön och blå färgkanal 
innehåller data i vilken riktning som normalerna pekar i x, y och z. På detta sätt kan man få 
annars platta ytor att verka ha en form när den blir belyst av ljus där skuggor och 
högdagrar dyker upp. Då skapas dalar och toppar på polygonerna. I många fall kan den blå 
kanalen, som innehåller djupinformation för z, användas till andra saker, som alpha eller 
tintning. Vissa material som är något platta klarar sig utmärkt med enbart röd och grön 
kanal, med x- och y-data, utan att tappa formen.
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Specular

Detta texturpass bestämmer hur starkt en ljuskälla reflekteras ifrån en modell. Det är inte 
sann reflektion som utspelar sig, snarare en färg som skickas ut då ytan blir belyst. Färgen 
bestäms av färgvärdet på den pixel som är projicerad på ytan där ljuset reflekteras, utifrån 
dess punkt på den projicerade bildfilen. Ett högre värde ger ett mer blankt och 
ljusreflektivt material, som glas, metall och andra glittrande material. Låga värden ger en 
mer diffus och svagare ljusreflektion, som t.ex. sten, gummi och hud. Oftast klarar man sig 
med en kanal till specular-passet, utan att behöva använda sig av både den röda, gröna 
eller blå bildkanalen. Färgad metall kan ha färgad specular, men oftast klarar man sig med 
vit färg och det ser bra ut ändå, t.ex. organiska material som hud, växter eller päls, plast 
eller sten.

Glossiness

Används för att bestämma hur ljuset reflekteras utifrån ett material. Blanka material som 
metall, glas eller speglar har höga värden av glossiness och speglar ljus tydligt och vasst. 
Diffusa material med ojämn yta har låga värden av glossiness, som t.ex. hud, tyg eller sten. 
Man ser fortfarande att materialet blir upplyst med inte lika tydligt vartifrån ljuset 
kommer. Detta är en approximation av hur ljus reflekteras och är ingen sann reflektion, 
men är viktig för att ge en känsla av materialet som skall renderas.

3.2.2.4 Bakning av tredimensionell data till bild
Man kan dra nytta av högupplösta modeller när man skapar de lågupplösta modellerna 
som skall användas i spel. Man kan baka ut t.ex. ambient occlusion, maskning och 
normaler från de högupplösta som man sedan kan använda i textureringen10. Ambient 
occlusion är ett bra sätt för att få en grundläggande skugga som man sedan kan modifiera 
efter behov. Ett annat sätt att få en enkel cavity-map är att desaturera normal-kartan och 
kraftigt förminska valörerna. Då accentueras former och kanter som är enkelt att 
kontrollera.
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3.2.2.5 Bildfilens kanaler och GSM
På Fatshark använder man sig oftast av tre texturfiler, en diffus-karta, en normal-karta och 
en GSM-karta. GSM står för Glossiness, Specular, Matte, och har i sin röd, grön och blå 
färgkanal data om just dessa tre. Samtliga tre pass klarar sig i många fall med enbart en 
färgkanal och kan på så sätt enkelt kombineras i en bild-fil.
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4. Resultat
Förutom att det har varit en lärorik och intressant inblick i den proffesionella 
datorgrafiksbranschen i Sverige, så var det några problem med optimering av spelmodeller 
som stack ut, och vars problem är ganska enkla men som jag tidigare förbisett.

4.1 Effektiv användning av texturkartor
Att texturera en spelmodell där 100% av texturfilen används effektivt är väldigt svårt, och i 
en bransch som den svenska spelindustrin blir det oftast mindre effektivt än önskat när 
korta och krävande projekt pressar på tiden. Men ju mer man kan få ut av de texturfiler 
man använder, desto bättre. Om man använder i regel 80 % av alla texturfiler som läses in 
i grafikminnet, blir det ändå 20% av grafikminnet som går till spillo vid onödig 
bildinformation som inte används. Mycket av minnet går åt att ladda in bildinformation 
från alla texturfiler, och att slarva där kan betyda mycket onödig förlust. Jag kommer 
hädanefter försöka göra mitt yttersta för att använda hela textur-kartorna.

4.2 Rendering av Alpha-plan
När jag arbetade på War of the Roses, ett spel som handlar om riddare i medeltidens 
England, fick jag arbeta en hel del med vegetation, då många banor utspelade sig på den 
frodiga engelska landsbygden. Banorna där är fyllda med träd, buskar och andra växter, 
som alla använde alpha-plan. En betydlig del av datorprestandan gick då ut på att djup-
sortera och rendera dessa alpha-plan, då de fanns överallt. Det blev en fin balansgång 
mellan hur frodigt och lummigt man kunde få det utan att det tog för mycket 
processorkraft, då det trots allt skulle in flera dussin riddare i full strid på dessa banor. Det 
blev därför väldigt viktigt att spara in på alpha-plan och se till att varje alpha-plan hade 
minimal yta att behöva djupsortera på, utan att man såg de enskilda planen. 

4.3 Specular i gråskala 
Modellen för GSM är ett väldigt effektivt sätt att använda sig av tre textur-pass i samma fil. 
Material i den verkliga världen reflekterar förstås färger, men det fungerade oväntat bra att 
enbart använda en färglös reflektion på de flesta material. Denna teknik att använda 
enskilda kanaler för olika ändamål var ny för mig och väldigt intressant ur ett 
optimeringsperspektiv. Moderna spelmotorer har oftast möjlighet att i efterhand i realtid 
ändra färgvärden i olika textur-kartor, så det är fortfarande möjligt i efterhand att färga en 
svartvit specular-pass med färg, om så behövs.
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5. Diskussion
Optimering är ett ständigt problem att brottas med som datorgrafiker i spelbranschen. Det 
finns många lösningar på många problem, och allteftersom tekniken går framåt kommer 
fler problem att dyka upp. En datorgrafiker för spel skall inte bara få modellerna så 
estetiskt tilltalande som möjligt, man måste även vara redo att hitta eller lära sig nya 
lösningar för att kunna optimera så bra som möjligt.

Spelindustrin är mångfacetterad och det finns spelföretag som gör spel med grafik som är 
realistisk och fysiskt verklig, där man litar på moderna datorer med kraftig prestanda. Men 
även grafik till smartphones, där prestandan eller den konstnärliga stilen är enkel men 
likväl skall vara tilltalande. Men trots detta behövs det alltid optimeras, för ju mer 
prestanda man kan låsa upp med hjälp av optimeringen, ju mer frihet ger man till det 
konstnärliga som man annars skulle känna sig begränsad med. En fin balansgång helt 
enkelt.

Det som jag fick höra mycket av på Fatshark var att man inte skall stirra sig blind på 
antalet polygoner i sina modeller. Det är givetvis viktigt att hålla ner det antalet, men så 
länge formen ser bra ut så har man ganska hög felmarginal när det gäller antalet 
polygoner. Det är inte lika viktigt som det var för tio år sedan. Idag är det desto viktigare 
att se till hur många material man har på sina modeller, för varje extra material som 
används så behöver den informationen skickas en gång extra till grafikkortet vid rendering. 
Dessa draw-calls, som de kallas, är den nya flaskhalsen man skall akta sig för. Då handlar 
det mer om busshastighet på kretskorten som bygger upp grafikkorten, dvs. hur snabbt 
informationen kan gå fram och tillbaka mellan grafikkortet och processorn, som är viktigt. 
Alpha-djup-sortering hamnar här med. Det var en förvånansvärd tung belastning att 
sortera dessa material.

Förhoppningsvis kommer optimering att i framtiden vara mer integrerat med hjälpmedel i 
spelmotorer. Något som inte riktigt är utvecklat än men som skulle hjälpa till mycket vore 
om spelmotorn själv kan skapa Level of Detail-versioner av modeller genom olika 
matematiska algoritmer, precis som den gör när den skapar mipmaps av texturer. Även om 
det inte skulle fungera fullt ut och viss finputs ändå skulle krävas av grafiker skulle ett 
sådant hjälpmedel vara till stor hjälp för att öka prestandan hos spel idag. Att skapa Level 
of Detail-varianter för alla modeller i spel är ovanligt, för resurser och tid räcker oftast inte 
till. Även andra optimeringsverktyg,  som t.ex. siluettvisning, UV-användning och bakning 
av bildpass skulle kunna integreras i spelmotorer. I UDK finns t.ex. ett färdigt 
ljussättningsystem som heter Lightmass, som renderar ut lightmaps automatiskt. Skulle 
man även kunna rendera ut ambient occlusion på samma sätt, eller ha stöd för partiklar, 
som börjar skymtas i Unreal Engine 4, kommer man nog kunna få ut ännu mer av dagens 
spelgrafik.

Även om det finns mycket som skulle kunna önskas av verktyg för att underlätta 
optimering kan man göra väldigt mycket utan. En person som är mycket duktig på att 
optimera för spel är Tor Frick. Han är en svensk datorgrafiker som lyckades enbart 
använda sig av två stycken 512x256 texturer, och lyckades skapa en miljö av hög kvalitet på 
både pixeldensitet och estetik11. Han använde sig av de olika färgkanalerna och blandade 
maskning, normaler och färg för att få ut så mycket av varje textur som möjligt. Han 
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använde sig inte av den blåa kanalen för z i normal-mappen, utan nöjde sig med röd och 
grön, d.v.s. datan för x och y. Det här var något utav en sensation, och människor hade 
svårt att tro att den miljön han skapade med endast dessa få texturer kunde verkligen vara 
på riktigt. Det är viktigt att komma ihåg att man kan i många fall komma långt med väldigt 
lite, som det engelska uttrycket säger ”Less is more”.
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