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Förord 
 
Det här ex-jobbet är det sista jobbet jag har kvar på utbildningen Datorgrafik på 
Luleå Tekniska Universitetet i Skelleteå. Jag har sedan 2 år tillbaka, då vi började 
med vår första 3D kurs, varit väldigt intresserad av att förstå mig på hur 3D 
världen fungerar. Det är en fantastisk värld som ger en möjligheter att skapa vad 
helst som man kan fantisera om. 
 
Jag har nu i 3 månader praktisera på en animations studio som heter Milford, och 
det är här jag utför mitt ex-jobb. Har fått lära mig massor varje dag jag varit här, 
och med tips och hjälp av folket på mitt ex-jobb, så avsultar jag mina universitets 
studier. 
 
Har experimentera med att jämöra rendering mellan en CPU renderare och en 
GPU renderare. Det som finns tillgängligt på Milford är Mantra (CPU) och 
Octane(GPU). Med deras tillåtelse har jag använt deras tidigare projekt för att 
sätta upp en scen och rendera med båda renderare.  
 
Den här rapporten visar resultatet och vad jag har samlat för information under 
dessa 2 månader. 
 
Tack till Luleå Tekniska Universitet och de lärare som håller i den här 
utbildningen för 3 lärorika år. Även tack till personalen på Milford för det stöd 
jag fått och för möjligheten att utvecklas mer inom det arbete jag drömt om.  
 
Niklas Grahn   



 

 

Sammanfattning 
 

Den här rapporten går igenom en jämförelse mellan CPU och GPU rendering. De 
renderare som kommer användas är Mantra och Octane. Principen ligger inte i 
hur dessa renderare fungerar utan mer om vad som är skillnaden mellan just 
CPU och GPU.  
 
Arbetet har gjorts på Milford och författaren har haft några kunniga personer att 
prata med under tiden men även gjort mycket läsning själv om olika teorier 
bakom rendering. Detta tas upp i teori området med information från webben 
och även The Renderman shading Language Guide, 2007,  Rudy Cortes & Saty 
Raghavachary, för att få mer förståelse. Teorin har relevant information för att få 
mer förståelse bakom just de tester jag genomfört.  
 
Under tiden av mitt skrivande så har även mycket tid lagts på jobb i företaget. 
Därmed har tidem begränsats för att dyka jätte djupt in i renderings metoderna. 
Men det har ändå tagits upp grejer som är releveant för de frågor som var viktiga 
att svara på för att välja den mest passande renderare som företag eller en 
frilansare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Abstract 
 

 
This report goes through a comparison between CPU and GPU rendering. The 
renderers that will be used are Mantra and Octane. The principle does not 
depend on how these renderers work, but more about what is the difference 
between the CPU and the GPU.  
 
The work has been done at Milford and the author has had some knowledgeable 
people to talk with in the meantime but also done a lot of reading about different 
theories behind rendering. This is taken up in the theory area with information 
from the web and The Renderman Shading Language Guide, 2007, Rudy Cortes & 
Saty Raghavachary, for more understanding. Theory has relevant information to 
gain more understanding of the tests I have carried out.  
 
In the meantime, of my writing, much time has also been put to work at the 
company. Thus, the time has limited to dive deep into the rendering methods. 
However, things have been raised that are relevant to the issues that were 
important to answer to choose the most suitable renderer like a company or a 
freelancer. 
 
 



 

 

Förkortningar 
 

CPU – Central Processing Unit 
GPU – Graphics Processing Unit 
FPS – Frames Per Second 
TD – Technical Director 
OSL – Open Shading Language 
GHz – Gigahertz 
Kb – Kilobyte 
RAM – Random-access Memory 
GB – Gigabyte 

 
Ordförklaringar 
 
Ljusstudsar (Bounces) – Hur många gånger en renderare skickar strålar från en 
pixel till en punkt i en 3D-scen och sedare vidare ut i 3D scenen. 
 
Brusnivå (Noiselevel) – Hur bra en renderare lyckas tyda en bild genom de 
strålar som skickas ut i en 3D-scen. 
 
Rörelse oskärpa (Motionblur) – En effekt som kommer från kameror. När 
slutaren i en kamera stängs och öppnas så hinner objekt röra sig under den 
tiden. Vilket resulterar i att man ser suddiga effekter vid snabba rörelser. 
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1 Inledning 
 

1.1 Introduktion 
 

I den här uppsatsen så kommer det tas upp jämförelser i visuella resultat mellan 
GPU- och CPU-rendering. Rendering är ett intressant ämne och det skulle vara 
lärorikt att dyka djupare in i hur det fungerar. Det är intressant för att GPU är 
snabbare i rendering än CPU och det finns fördelar och nackdelar med båda. Så i 
den här uppsatsen kommer det tas reda på hur de båda hanterar saker.  
 
Relevant information om dator som använts är, operativ system Linux, Intel Core 
i7-4960X processor, nVidia GeForce GTX1070 grafikkort och 64 GB RAM 

1.2 Bakgrund/Beskrivning 
 
Inom 3D-grafik så var det i början vanligt att man använde sig av CPU-rendering 
och olka metoder för att skynda upp processen av att kalkylera hur en 3D-scen 
ser ut. Den mest riktiga metoden använder sig av strålkastning vilket skickar 
strålar från kameran och in i 3D-scenen. Det ställe en stråle träffar skickar sedan 
en stråle från den punkten mot de ljus som finns i scenen för att beräkna just den 
punktens färg. Denna färg ges sedan till pixeln på skärmen som vi kan se. Detta 
kunde ta flera timmar att rendera per bild eftersom att hårdvaran inte räckte till 
förut. 
 
Teknologin har utvecklas och hårdvaran blir mer avancerad så gick det snabbare 
och snabbare att rendera dessa bilder. Dock så var inte CPU:n den mest 
tidseffektiva metoden att använda sig av eftersom den inte har så många kärnor. 
När GPU:n började blandas in så hade man tillgång till fler kärnor som kunde 
beräkna dessa studsar i en scen mycket snabbare. Enda nackdelen är att GPU:n 
bara är användbar för enkla uppgifter men den gör det jättesnabbt tack vare alla 
kärnor den har.  
 

1.3 Frågeställning/Problembeskrivning 
 
Den frågeställning som tas upp är:  
 

•  Är det någon visuell skillnad mellan GPU och CPU? 
• Hur fungerar sampling?  
• Hur stor är skillnaden i hastighet?  
• När är det bättre att använda den ena över den andra?  

 
I teorin tas det upp mer om vad CPU, GPU, texturer, minne och sampling har för 
olika roller.  
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Just dessa frågor är viktiga för att veta vilken renderare som är mer lämplig att 
använda för en mindre reklam produktion eller en massiv produktion som en 
feature film. 
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka mer om rendering och i vilka 
tillfällen det kan vara mer effektivt att använda GPU eller CPU. Det är ett 
intressant område och det ligger väldigt mycket i tiden. På grund av att 
efterfrågan för komplexitet blir högre för varje år så är det viktigt att ha snabba 
sätt att iterera renderingar. Samt att renderare faktiskt kan rendera väldigt 
komplexa scener med mycket detaljer på ett fysiskt korrekt sätt. 
 
Det går att dyka väldigt djupt tekniskt sett i hur de båda fungerar och man 
kommer inte ha möjlighet att förstå sig på allt utan. Dock så går det att försöka 
hitta den infomation som är nödvändig för till exempel en individuell person som 
vill rendera hemma och en studio som har tillgång till stora renderfarmar.  
 

1.5 Avgränsningar 
 
Eftersom Octane valdes som GPU renderare så fanns det mycket begränsningar 
till vad det fanns för shaders. Som med de flesta renderings motorer så kan man 
alltid bygga egna men tid för att sätta sig in i shading byggande var för liten för 
att hinnas med. 
 
För att testa renderarnas riktiga minnesanvändning så är det viktigt att köra 
dom för kommandoprompten så att inget annat tar upp datorns minne. Detta 
kan göras för alla renderare och gjordes för Mantra och testades för Octane. Dock 
så hade Milford inte hela licensen för Octane vilket inte tillät någon rendering 
från kommandoprompten. 
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2 Teori 
 

2.1 Rendering 
 
I sin rapport om ämnet 3D Rendering – Techniques and Challenges, 2010, så 
skriver Vishal Verma och Ekta Walia om hur ljus i verkligheten fungerar. Det 
handlar om att ljuskällor avger fotoner som interagerar med ytor runt om i 
världen och att dom antingen kan tas upp av ytan, studsa av den eller gå igenom 
ytan. Det är det vi kan se på de flesta objekt där ljuset antingen går in i objektet 
och studsar runt, eller i en spegel där fotoner studsar av direkt och blir 
reflektioner. Och den tredje är att ljuset kan gå igenom objekt som glas. 
 
Tillslut så når dessa fotoner våra ögon och sedan gör hjärnan det den ska för att 
processera ljuset som tillslut blir de bilder vi ser. De skriver att samma sak 
händer i en kamera och att den slutgiltiga bilden blir en 2D-representation av 
miljön. Det här beteendet av fotoner går att simulera i 3D. Det handlar om att 
skicka strålar runt i en 3D-miljö och se vad ljuset träffar för att ge rätt färg till 
varje pixel på skärmen. 
[12] 
 
Rendering handlar alltså om att skapa en bild av färdiga modeler som är gjorda i 
3D. I rendering stadiet, som är det sista stora steget i en VFX-pipeline, tar man all 
data som geometri, texturer och ljussättning för att ge pixlar rätt färg som 
slutligen blir bilden man tittar på. Sedan 1970 så har det blivit ett mer distinkt 
område inom datorgrafik. Det finns två olika områden för rendering, en inom 
film och en inom spel. För film så kan man låta renderingarna för varje bild ta 
flera timmar medans i spel så måste det gå att rendera runt 60 bilder varje 
sekund. Spel är därför väldigt beroende av bra GPU:er som kan rendera dessa 
bilder väldigt snabbt. 
[4] 
 
I boken The RenderMan Shading Language Guide, 2007, av Rudy Cortes och Saty 
Raghavachary  så pratar de om “The REYES Rendering Algorithm” som 
utvecklades av Rob Cook, Loren Carpenter och Edwin Catmull. REYES är 
förkortning för ”Render Everything You Ever Saw” och den blev presenterad till 
CG-communityn 1987. Den designades för att lösa de problem som många 
renderingsmetoder hade förut. Målet de hade var att kunna rendera bilder i 3D 
som skulle kunna användas i en inspelad scene och de flesta renderalgoritmerna 
hade alldeles för mycket artefakter för att de skulle vara acceptabelt för just det 
syftet. Men för att nå detta mål så var de tvungen att förbättra rendering inom 
vissa områden. 
 

1. Hastighet:  Filmer brukar ligga på en upplösning till runt 2k och spelas 
upp i 24 fps. Förr så var det ungefär lika men upplösningen kunde ligga på 
runt 1k. När man ville göra testrenderingar och fixa looken på en modell 
eller en ljussättning så ville man inte behöva vänta i 10 timmar för att få 
se resultaten. Datorer var inte lika starka under den tiden men de som 
utvecklade REYES visste att med tiden och snabbare datorer så kommer 
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det ställas högre krav på detalj, och den här efterfrågan kommer alltid 
vara högre än hastigheten på datorer.  

2. Hantera mycket data: För att nå realistiska resultat så måste man titta 
på verkligheten. I verkligheten så finns det så mycket detalj att man inte 
ens tänker på det mesta, men tittar man närmare på saker så förstår man 
hur komplex verkligheten egentligen är. Cortes och Raghavachary skriver 
att som TD:s är det viktigt att titta på verkligheten och att det är alldeles 
för mycket data som skulle behövas för att återskapa den. 

3. Minneseffektivitet: I boken skriver de att om man hade 256MB minne 
förut så var det en lyx. Men precis som med hastighet så kommer minnet 
aldrig riktigt räcka till för att nå den komplexa detalj som verkligheten 
har. REYES utvecklades då till att vara väldigt effektiv på att inte beräkna 
saker som inte behövdes för scenen som den renderade. Till exempel det 
som inte syns i kameran.  

4. Rörelseoskärpa: Eftersom att det var viktigt att matcha riktigt inspelade 
filmer så behövde även kamerorna i 3D matcha kamerorna i verkligheten. 
Som Cortes och Raghavachary skriver i boken så har folk vant sig med 
kamera artefakter och att det skulle se konstigt ut utan det.  

 
CPU – CPU:n i en dator kallas oftast för hjärnan i en dator. Den kan utföra en 
mängd olika varierande arbeten genom att den består av miljontals transistorer. 
Vanligtvis så består en CPU av 1 – 4 kärnor. Sedan så finns det ett urval av olika 
hertz som dessa kan vara klockade, det kan variera från 1 – 4 GHz. 
[1] 
 
Klock hastigheten säger hur snabbt en processor kan processera saker. Det mäts 
i hertz och berättar hur många cyklar en CPU kan hantera per sekund. 2 GHz 
betyder att en CPU kan gå igenom 2 miljarder cyklar per sekund. Desto fler 
cyklar en CPU ska gå igenom desto mer värme kommer produceras för alla 
uträkning som sker. Det gå att öveklocka CPU:er för att få dom att gå snabbare, 
dock så kan det förstöra CPU:n eftersom att det kan bli för varmt, och att datan 
som hanteras inte hinner processeras innan nästa instruktion börjar. Vilket leder 
till korrupt data. 
[2] 
 
GPU – En GPU är som en optimerad processor för att göra väldigt specifika 
uträkningar. Den är väldigt bra på att beräkna grafik till exempel. Den består av 
många fler kärnor än en processor men dessa kärnor har en lägre hertz än 
CPUns. Eftersom att videorendering är väldigt simpla matteuträkningar om och 
om igen så kan man säga att en GPU är som en specialiserad CPU. Fast en GPU:s 
kärnor har lägre hertz så är kärnorna optimerade för att göra de enkla 
uträkningar som behövs för till exempel spel och med antalet kärnor i en GPU så 
går det väldigt snabbt. 
[1] 
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2.2 Kärnor 
 
En kärna i en CPU/GPU är den enhet som får instruktioner och utför uträkningar 
baserad på dessa instruktioner. Det kan finnas olika många kärnor i varje 
processor och desto fler kärnor dom har desto mer kan de beräkna samtidigt. 
[5] 
 
Dock så ökar det inte CPU:ns hastighet bara för att man ökar antalet kärnor. Alla 
kärnor i en CPU behöver fortfarande kunan kommunicera med varandra genom 
kanaler och det tar upp mycket av CPU:ns hastighet.

 
Bild 1. En bild som illustrerar hur kärnorna är kopplade med kanaler. 

[2] 

2.3 Texturer 
 
Texturer används inom 3D för att lägga till detalj som inte är effektivt att göra 
helt i 3D, och för att beskriva en ytas egenskaper. Det är alltså en 2D-bild som 
kan läggas på en yta för en 3D-modell för att lägga till färg, reflektioner och 
transparans till exempel.  
 
När man bygger en 3D-modell så har alla vertiser på modellen en plats i 3D-
scenen, men de har även en plats i 2D som kallas för UV. UV är en 2D-yta som 
texturerna läggs på. När en 3D-modell renderas så kollar man vilken punkt på 
3D-modellen som är accosierad med samma punkt i 2D, och sedan ger man den 
3D-punkten färgen som finns på texturen på 2D-punkten.  
 
Man vill använda sig av färg- reflektions- och transparanstexturer för att lättast 
imitera hur verkligeheten ungefär fungerar.  
[7] 

2.4 Minne 
 
Det finns olika sätt att hantera minnen i en dator. Ett är att en CPU har en egen 
cache som den hämtar instruktioner från. Denna data är väldigt liten och 
används oftast för sånt som CPU:n kommer använda sig av igen. Den brukar 
kunna ligga på 8 – 64 Kb men går väldigt snabbt att hämta eftersom den är en del 
av CPU:n.  
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En del av datan som ligger på CPU:n handlar om att hämta data från RAM. Detta 
tar längre tid än att hämta data från cache och kan få CPU:n att vänta. Men RAM 
innehåller väldigt mycket mer minne och används för att spara undan saker som 
geometri innan rendering.  
[3] 
 
Desto närmare en minnestyp ligger CPU:n desto snabbare kan den processeras. 
Dock så blir det dyrare och mycket mindre minne som kan sparas. 

 
Bild 2. Pyramid som illustrerar minnesstegen.  

   

2.5 Sampling 
 
Gemensamt för alla renderings metoder som inte går att komma undan är 
sampling. Sampling handlar om hur många strålar som skickas ut i scenen per 
pixel för att kolla geometriers texturer och ljuset som finns i 3D-scenen. I The 
Renderman Shading Language Guide, 2007, så skriver Cortes och Raghavachary 
om hur REYES fungerar. De samplar per pixel eller subpixel beroende på de 
inställningar de har. De lägsta man kan sampla är 1x1. Det betyder att det bara 
samplas en gång per pixel. Att sampla 3x3 till exempel. så delar man upp varje 
pixel 3 gånger i x-axel och 3 gånger i y-axel. Detta ger mer träffsäkra resultat för 
varje pixel eftersom att man får mer information om vad det ska vara för färg.   
 

2.6 Shading 
 
Shading handlar om att man bygger shaders för 3D-modeller för att kunna 
rendera dom i 3D. Hur ett objekt ser ut i 3D ändras beroende på punkten den 
tittas på. Shaders hanterar massa olika ekvationer för att alltid simulera färgen 
och 3D-modellens ytegenskaper från dessa olika vinklar i det ljus som finns i 3D-
scenen också. Det finns olika shaders som utför olika uppgifter men allt handlar 
om att man ska kunna rendera bilder som känns som verkligheten.  
 
Shaders läser även in texturer som ligger på objektet och tar med dessa färger i 
beräkningen med ljuset och andra objekt som finns i scenen. 
[11] 
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2.7 Lambert 
 
Lambert är en shading metod för diffusa komponenter i 3D. Den beräknar 
vinkeln mellan en punkt på ett 3D-objekt och ljuset för att bestämma hur ljuset 
sedan ska studsa vidare. Ekvationen använder sig av enkel trigonometri och har 
använts länge inom datorgrafik för att skapa ett enkelt diffusmaterial. 
[10] 
 

2.8 SSS 
 
SSS (Subsurface Scattering) är en metod som simulerar hur ljus studsar runt 
inuti ett objekt. I objekt som stearin ljus, hud, vindruvor med mera så går ljuset 
in i objektet och studsar runt i ytan och åker ut på ett annat ställe. Detta skapar 
den röda lysande färgen som man ser genom sina fingrar när man håller handen 
mot solen.  
 
Utan SSS på 3D-renderade karaktärer som människor, djur och blommor till 
exempel så ser det väldigt orealistiskt ut. Mycket av detaljerna som finns i ett 
ansikte mjuknar tack vare att ljuset går igenom huden. En bild på ett ansikte utan 
SSS ser väldigt hårt och orealistiskt ut. 
[9] 
 

 
Bild 3. Skapad av Johan Rimer.  
[8] 

2.9 Raymarching 
 
Raymarching är en metod för att rendera inom 3D. Man skickar strålar genom 
scenen med olika steg för att hämta information inom objektet. Till skillnad från 
vanlig rendering som skickar en stråle tills den träffar ett objekt så kan 
raymarching hamna innanför ytan på ett objekt. Dock så är det mer effektivt med 
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raymarching än vanlig strålkastning eftersom att metoden för att beräkna 
genomskärningar är inte lika analytiska. 
 
Det här är en bra metod för att rendera volymer och SSS eftersom att man kan 
hämta information inuti ett objekt där ljus studsar runt. Det ger bra volymetriska 
effekter på shaders. 
[6] 
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3 Metod 
 

I den här metoden om jämförelser mellan CPU- och GPU-rendering så valdes det 
att göras en klassisk Cornell box som ofta används för att testa renderare. 
Cornell boxen brukar oftast fotograferas för att sedan användas som referens för 
att testa hur ljuset studsar i 3D och hur ytorna på objekt ser ut jämört med 
verkligheten. De material som valdes att testas var, en diffus 50% grå shader, ett 
krommaterial, ett glasmaterial, en SSS shader och en texturerad model med 
diffus- och reflektionstexturer. Väggarna är helt diffusa och har en röd vägg, en 
blå vägg och en vit vägg i mitten, plus golv och tak. Det är viktigt för att se att 
ljuset från de färgade väggarna studsar som de ska och att global illumination 
hanteras rätt.  
 
Det som görs i denna metod för att jämföra resultatet mellan CPU och GPU är att 
det först renderas en väldigt ren bild fri från brus i båda renderings metoderna. 
De används sedan som mall för att kolla brus nivån mellan renderings 
metoderna på en bestämd tid.  
 

3.1 Ljusstudsar 
 
Första steget var att hitta en bra nivå för studsar och sampling för att optimera 
båda renderarna. Att hitta ett bra värde för hur mycket strålarna får studsa runt 
för att skapa bra global illumintation i rummet och kunna mäta den visuella 
skillnaden i tid för de båda metoderna. 

 
Bild 4. 

 
Här gjordes olika tester för passande nivåer av studsar. Med endast en studs så 
blir det ingen global illumination alls eftersom att det bara skickas en stråle för 
varje pixel och sedan en till ljuset för att kolla vad varje pixel i 3D har för direkt 
ljus. Sedan med 2 studsar så syns det att den börjar beräkna det indirekta ljuset. 
Eftersom att taket även belyses som det borde i verkligheten. Ljuset i taket 
kommer från att det ljus som träffar först avger ljus också, och det skickas strålar 
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från varje punkt som den första strålen träffar för att kolla hur mycket av det 
indirekta ljuset påverkar de obelysta ställena.  
 
Sedan så ökas antalet indirekta strålar och de mörka områderna lyses upp mer 
och mer. Dock fanns det en gräns vid 4 studsar som inte gjorde mycket skillnad 
till 5 studsar och därför valdes det att stanna vid 4. Man kan se att 
skuggområderna fortfarande blir ljusare mellan 3 och 4 studsar. 
 
Man ser också den tydliga färgblödningen från de färgade väggarna till den vita 
väggen, taket och golvet. Detta är viktigt för renderare att kunna beräkna för att 
komma närmare hur verkligheten fungerar. 
 

3.2 Mallrendering 
 
 

 
Bild 5. CPU-rendering ren. 
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Bild 6. GPU-rendering ren. 
 

Dessa bilder tog olika lång tid men var viktiga att rendera för brusnivå testerna 
framöver. Här spelade det ingen roll att mäta tid eller minne, utan det var endast 
nödvändigt ör att ha en mall för en brusfri bild. 

3.3 Litteratur 
 
Den litteratur som använts var The Renderman Shading Language Guide, 2007, av 
Cortes och Raghavachary för att läsa mer om hur sampling fungerar för att kunna 
ställa in de olika renderingsmotorerna till lika inställningar. Detta var viktigt 
eftersom att man inte vill rendera med för mycket pixelsamples till exempel i en 
renderingsmotor eftersom att det kan öka renderings tiden utan att öka 
resultatet. Men det var viktigt att ha en bra nivå på pixelsamples eftersom att det 
är det som gör rörelse oskärpan mer brusfritt. 

3.4 Datainsamling 
 
Den datainsamling som gjordes var att mäta brusnivån för båda 
renderingsmetoderna efter en given tid. Den tid som valdes var runt 3 minuter 
och 20 sekunder för att ge renderingsmotorerna lite tid att rendera men också 
för att kunna se hur mycket skillnad det blir i brus. 
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Bild 7. Här är CPU-renderingen efter 3 min och 20 sekunder. 

 
Bild 8. Brus nivån för CPU. 
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Bild 9. GPU-renderingen efter 3 min och 20 sekunder. 

 
Bild 10. Brus nivån för GPU. 
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Nu kan man kolla brusnivån på denna bild genom att använda sig av den tidigare 
renderade bilden som renderat i runt 4 timmar. Detta görs genom att ta  
den långrenderade bilden minus den snabb renderade bilden i nuke. 
 

3.5 Minnet 
 
För att kolla minnet för renderarna så användes en rendering från 
kommandoprompten. Detta gör att program som Houdini inte ligger i minnet och 
förhindrar att geometrier behöver laddas in dubbelt för att renderas. Geometrin 
laddas direkt från den konverterade scenen till respektive renderare för att 
renderas.  
 

  
Bild 11. CPU:ns minnes användning.  

 

3.6 Observationer 
 
En viktig observation när det gäller att rendera med CPU mot GPU är att hålla 
kolla på de inställningar som finns för GPU:n. Det finns oftast post-effekter som 
kan läggas till och att bilderna kan även vara tonemappad. 
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Bild 12. Octane renderad med post-effekter och tonemapping. 
 
Efter en snabb intervju med Oskar Wahlberg, supervisor på Milford, om 
observering av renderingarna så kan man se att de båda renderarna har olika 
färg. Detta kan bero på att även om bilderna renderas linjärt så kan det finnas 
viss skillnad i hur de båda renderarnas shaders beräknar vinklar på ljus i sina 
shaderkoder.  
 
De flesta shaders bygger på lambertekvationer men det kan finnas olika sätt att 
beräkna dem på. Detta påverkar hur ljus beräknas vid rendering.    
[7] 
 
För alla renderare så kan det finnas en färgransformation eller kamera-effket 
som lägger på ett filter även om bilder renderas linjärt.  
 

3.7 Metodkritik 
 
En kritik till den här processen är att för ett mer exakt resultat så skulle det 
behövts byggas egna shaders med OSL för att ge renderarna exakt samma 
ekvationer för beräkningen av ljuset på ytorna. Även att det kan finnas olika 
inställningar för objekten, shaders och även de globala renderinställningarna. 
Det är saker man kan gå in på mer tekniskt.  
 
Testerna som gjordes på 3 minuter och 20 sekunder är inte valda av någon 
speciell anledning. Även fler tester hade kunnat gjorts med olika tider på 
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renderingen för att sedan få en kurva för att se om det finns en viss tid där det 
inte längre är någon skillnad mellan hastigheten. 
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4 Empirisk bakgrundsfakta 
 

Eftersom att det gjordes tester på SSS-shaders (Subsurface Scattering) så gjordes 
efterforskning på hur det kunde göras i GPU-renderingen. Den renderare som 
användes var Octane och det finns inte så mycket färdig utvecklade metoder för 
de renderare som funnits en lägre tid som Mantra. Med Octane så byggdes en 
SSS-shader genom att använda sig av två diffusshaders där den ena använde sig 
av det Octane kallar ”Scattering Medium” . Det används tillsammans med en 
transparansparameter som finns i deras diffusshader för att låta ljus studsa runt 
inom ett objekt. 

 
Bild 13. Shader nätverket för Octanes SSS. 
 
Scatteringmediumet använder sig av raymarching för att kolla värdet i ett objekt 
på olika djup, som många andra renders. Det går sedan att bestämma hur mycket 
density det ska vara på objektet för att säga åt ljuset att inte studsa djupare. 
Raymarching haämtar information på djupet beroende på en viss distans, man 
säger åt den att studsa ett visst djup, och på den längden kan man göra olika 
många kollar. Desto mer man kollar längden på studsen destor mer tid tar det att 
rendera. Det som saknades med endast scattering på objektet var att den 
tappade sina diffuskomponenter. Ljuset studsade inte korrekt på ytorna och det 
lades till en till diffusshader för att få en mer ”riktig” SSS-shader.  
[6] 
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Bild 14. SSS endast. 

 
Bild 15. Diffuskomponenten som lades till. 
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Här syntes det att SSS-shadern fungerade med att ge objektet en volym och 
känsla av att ljuset studsade i objektet som förväntat. Dock så fungerade den inte 
som i mantra och att den saknade sin diffus. Därför lades det till en extra shader 
för just den egenskapen. Det finns dock ingen funktion för att addera två olika 
shaders i Octaneversionen som användes och det användes istället en mix. Detta 
beror på att Octane inte har hunnit utvecklas mer för version 3.0. Hade det 
funnits en plusfunktion i Octane så hade SSS-shadern kommit närmare 
Mantraresultatet. Eftersom att då adderas komponenterna ihop istället för att 
mixas, vilket innebär att det ljusare området uppe på diffusen hade kunnat vara 
kvar som det är i Mantras shader. 
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5 Resultat 
 
Resultatet av dessa tester visar på att GPU rendering är väldigt mycket snabbare 
än CPU. Vilket var förväntat utirån teorin eftersom att den är optimerad för att 
beräkna de ekvationer som används för rendering och att det finns många 
gånger fler kärnor att utföra dessa beräkningar.  
 

 
Bild 16. Resultat av testerna. 

 
Om man tittar på bild 10 så syns det att minnet som använts vid cache var runt 
26 MB vilket används för att hämta instruktioner om det som ska renderas. Den 
totala minnes användningen låg vid 1.86 Gb för att ladda in all geometri och 
texturer.   
 
GPU:ns minnesanvändning låg runt samma minnes användning med dock mer 
minne som användes på grund av att Houdini fortfarande var igång när det 
renderades. Plus 383 MB av grafikkortets minne. 
 
Här syns det tydligt att brusnivån för GPU:n är mycket mörkare. Vilket betyder 
att det är mindre brus i hela bilden jämfört med den som hade en mycket längre 
renderings tid. Man kan se att det tog längre tid att sampla områden som 
reflektioner och rörelse oskärpan än diffusen för GPU:n eftersom att de 
områderna är mycket mer ljusstarka. CPU:n hade ett mer jämt brus över hela 
bilden men hade ändå mer brus överlag jämfört med GPU:n. Minnet hanteras 
ungefär lika eftersom att de båda renderarna måste läsa in samma geometri och 
samma texturer. Det som visas i GPU:ns minne är att den även använt sig av 
minne för att ladda in geometrin och texturerna i Houdini och sedan översätter 
den till Octane. Vilket såklart äter minnes användningen och inte säger exakt vad 
endast Octane använde. 
 
SSS-shadern hade mer brus än resten av materialen i CPU:n och även de starkare 
reflektionsområdena. Mer brus i reflektionsområden innebär att renderaren 
måste skicka mer strålar till det området eftersom att den kommer synas mer 
grejer där. Det blir inte lika mycket detalj som i de mörkare områderna och 
behöver därför mer samples. 
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6 Diskussion 
 

Resultatet här är ett väldigt grundligt utförande av en jämföring mellan GPU och 
CPU. Den har gjorts på den kunskap som hades innan och den kunskap som 
hunnits förstå under metodens framgång. Det har varit ett test för att kunna 
bestämma sig för vad som är mest lämpligt för en individuell person att använda 
eller ett företag. Syftet var att ta reda på skillnad i hastighet, hur minnet används 
i de båda renderarna och hur samplingen fungerar för de båda metoderna. Även 
om texturerna påverkar det mycket. Vilket det inte gjorde. 

6.1 Minnet 
 
Under tiden som testerna gjordes så fördes en del samtal med Oskar Wahlberg 
på Milford som jobbat med datorer sedan många år tillbaka. Han förklarade att 
minnet hanteras väldigt lika både för CPU- och GPU-rendering. De båda läser in 
geometri och texturer från RAM eller disk eftersom det som ska renderas måste 
sparas och sedan översättas till renderarens kod för att sedan renderas. Så hur 
de hanterar minne, geometrier och texturer är väldigt lika.  
 
Detta är viktigt att förstå för att det var inte så det såg ut förut. Förut så var GPU-
rendering begränsat till en väldigt liten del minne men de nya metoder för GPU-
rendering har nu lyckats kringgå detta problem. Nu finns det inga problem med 
att läsa saker från disk. 
 
Och som det framgick så är det viktigt för optimering att förstå vad som händer 
när man renderar med massa program öppna samtidigt på datorn. Det ligger 
hela tiden saker i minnet som måste hållas öppna och när man renderar i ett 
program så blir det att man får dubbel geometri eftersom att programmet laddar 
in samma geometri och texturer som sedan översätts till renderarns kod.  

6.2 Tid 
 
Det som skiljer metoderna mest var tiden. Det syns tydligt i brus nivån att GPU är 
mycket snabbare vilket bevisas utifrån teorin. Grafikkortet är väldigt optimerad 
för att utföra de ekvationer som krävs för rendering. Detta resultat var redan 
väntat från början. 

6.3 Sampling 
 
Samplingen för renderarna är också väldigt lika. CPU är oftast mer brute force än 
en GPU och kör med unbiased metoder som pathtracing för att beräkna ljuset. Så 
det finns inte så många sätt att fuska på. Det går givetvis men om man jämför 
med en GPU så finns det massa olika sätt att fuska fram ljus.  
De har båda samma inställningar för hur många studsar ljuset ska ha vilket 
förväntas ge samma resultat. Dock så kan de ha olika shader koder vilket 
beräknar hur ljuset studsar runt på olika sätt. Därför hade det för ett mer riktigt 
test varit bra om man hade kunskap i att skriva shaders med OSL. Då kan man 
ställa in samma ekvationer för båda renderarna för att få ett mer likt resultat.  
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De har även båda pixelsamples vilket bygger på hur Renderman fungerar. Som 
med de flesta renderare så bygger de på de metoder som Rob Cook, Loren 
Carpenter och Edwin Catmull utvecklade för rendering.  

6.4 Lämplighet 
 
Som de tester visar så skulle det vara mer lämpligt att börja använda GPU-
rendering för individuella personer som inte har tillgång till stora renderfarmer 
som företag har. Detta för att om man jobbar som frilansare så vill man 
förmodligen kunna få snabba renderingar för att kunna jobba effektivt. Man kan 
även investera i en bättre dator med mer RAM och bättre grafikkort så blir det 
väldigt bra för att jobba individuellt.  
 
Som det ser ut så börjar dock GPU-rendering bli mer och mer eftertraktade nu 
när minnes delen inte längre är ett problem, så många renderare som använder 
sig av CPU som t.ex. Arnold och V-Ray har börjat implementera GPU i sin 
renderare för att kunna hålla upp kompetitionen med GPU. 
 
Det är även bra med GPU för företag skulle jag säga. Det blir snabbare previews 
av renderingarna och en farm med massa grafikkort skulle kunna ta upp lika 
mycket plats som en CPU farm dock med mycket mer renderings kraft.  
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7 Slutsatser 
 

Med tanke på hur snabbt teknologin utvecklas och att när hastigheter ökar på 
hårdvaran så ökar även kraven för vad som ska göras med tanke på detaljer osv. 
Så är det nog väldigt viktigt att tänka på att kanske investera i GPU-renderare. 
Särskillt som denna uppsats tar upp, att det är mer tidseffektivt för individuella 
personer. Även för företag nu när minnet inte är begränsat till grafikkortets 
minne. Det skulle kunna gå att bygga en farm av massa grafikkort.  
 
Det visuella resultatet är det ingen stor skillnad på utan det beror mer på hur 
renderarnas shaders hanterar beräkningen av ljuset. Som det diskuterats så 
skulle det teoretiskt kunna gå att få lika resultat genom att skriva egna OSL-
shaders för renderarna. Om det stöds och finns tid för det. 
 
Vidare tester hade kunnat gjorts som sagt med att använda sig av OSL-shaders 
och fixa lika kod till båda renderna. Även att man kunnat testa hur volymer 
renderas. Men eftersom att det är raymarching som används för att beräkna 
volymer så hade det även där gått att skriva lika shaders till båda renderarna. 
 
Hastigheten på renderarna är såklart beroende på deras sampling inställningar 
och det är möjligt att rendera snabbare med CPU än GPU. Rent teoretiskt så 
skulle det gå snabbare med en CPU om man samplar GPU:n för mycket. Det 
skulle dock inte vara effektivt alls. Denna uppsats tog upp om just hur mycket 
brus det blir i bilderna efter en viss tid. Som testerna visar så är det mycket 
snabbare med GPU:n vilket stämmer med teorin eftersom att ett grafikkort har 
många mer kärnor att beräkna med. 
 
Samplingen är väldigt likt i de båda metoderna förutom att det har olika namn. 
Det mesta bygger på rendermans ekvationer genom att dela upp pixlarna till 
mindre pixlar som ger en mer korrekt återgivning av 3D-miljön. Det finns dock 
fler metoder att använda sig av inom 3D än just strålkastning vilket beräknar 
ljuset på andra sätt. Detta gjordes dock inga tester på. 
 
De GPU-renderare som finns ute är redan på rätt bana, medans de CPU-
renderare som finns måste skriva om sin kod för att implementera GPU. Det kan 
då vara bättre att skaffa sig en GPU-renderare som redan funkar bra istället för 
att skaffa en CPU-renderare och vänta på att de ska fixa GPU.   
 
Slutligen så finns det fortfarande mycket mer att utforska i ormådet. Tittar man 
på alla de grejer som görs i Unreal Engine och Unity så ser det nästan ut som att 
det kanske kommer komma en dag då även spel ligger på lika hög nivå som film. 
Särskilt med Nvidias AI denoiser som det experimenteras med.  
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