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Abstrakt – Svenska
Spel idag kräver en enorm mängd arbetstimmar för att skapas, därför behövs alltid sätt att spara
tid och automatisera processer. Algoritmer för polygoniseringen av skalärfält, som Marching
Cubes, har under de senaste åren blivit ett allt vanligare tillvägagångssätt för att automatiskt
generera terräng.
Scenkomplexiteten och kraven för visuell kvalitet i dagens spel ökar ständigt. Därmed kommer
också kravet för prestandaeffektiva renderingsmetoder. Deferred rendering är en
renderingsmetod som kan hantera scener med stora mängder ljuskällor och hög scenkomplexitet
samtidigt.
För att undersöka integreringen mellan procedurellt skapad terräng och en deferred rendering
pipeline, skapades en applikation i DirectX 11 för att undersöka implementeringen och
potentiella optimeringar av denna integration.
Nyckelord: Marching Cubes, Deferred rendering, C++, DirectX 11, procedurell terräng
generering, ljussättning, material.
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Abstract – English
Video games today demand an enormous amount of work hours to produce, hence there is
always a demand for automatizing processes. Algorithms for polygonizing scalar fields, such as
Marching Cubes, have during the last years become an increasingly common way to
automatically generate terrain.
Scene complexity and the demand for visual quality in today’s games is constantly increasing.
Hence there is a need for performance effective rendering techniques. Deferred rendering is a
rendering technique that can handle scenes with large amounts of lights and high scene
complexity simultaneously.
To investigate the integration between procedurally generated terrain and a deferred rendering
pipeline, a DirectX 11 application was made to investigate the implementation and potential
optimizations of this integration.
Keywords: Marching Cubes, Deferred rendering, C++, DirectX 11, procedural terrain
generation, lighting, materials.
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1. Inledning
Först och främst vill vi påpeka att engelsk och svensk terminologi kommer att blandas
generöst i denna uppsats. Om där finns något ord som ni inte förstår, hänvisar vi er till vår
ordlista.

Av egen erfarenhet har vi uppmärksammat att det kan finnas en brist på arbetskraft med rätt
kompetens för att skapa högkvalitativt grafiskt innehåll i mindre spelprojekt. Detta tvingar en att
göra uppoffringar i kvaliteten eller innehållet. En lösning till det här är att generera modeller,
texturer och terräng med hjälp av procedurella genereringsalgoritmer istället.
Interaktionen mellan procedurellt genererad terräng och en deferred rendering pipeline kommer
att undersökas, för att försöka utröna om det går att ta nytta av fördelarna som kommer med
deferred rendering, samt identifiera och hantera begränsningar med denna metod.
Målet är att skapa ett flexibelt system för terräng och världs generering i allmänt, som kräver
minimalt med underhåll och inmatning från utvecklaren, fast med möjligheten att fortfarande
kunna ändra och styra genereringsprocessen, om det krävs.
Det önskade resultatet av det här, är att det ska möjliggöra för utvecklare att enkelt sätta upp
detta system för att snabbt och dynamiskt kunna generera en värld ‒ i realtid eller i förväg, och
sedan kunna koncentrera sig på andra element av spelet istället. En annan möjlighet är att låta
programmet skapa en grundläggande värld, och sedan låta grafiker och level designers arbeta
vidare på den och finjustera för att bättre passa gameplay eller story.
Man avlastar därmed en del av arbetet för designers och grafiker, då de inte behöver spendera sin
tid med att manuellt placera ut alla statiska objekt av mindre vikt, som träd, stenar och buskar i
terrängen. Detta innebär att det går att spara in tid på utvecklingen av spelet, eller att utvecklarna
istället kan spendera den insparade tiden på att förbättra kvaliteten på andra delar av spelet.
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2. Problemområde
Som nämndes kort under inledningen, är målet med det här projektet att kunna skapa en flexibel,
dynamisk världsgenerator tillsammans med en grafikmotor som kan driva denna värld i
interaktiva mängder av bilder per sekund, med högsta visuella kvaliteten möjlig.

2.1 Frågeställning
Hur kan man dynamiskt skapa virtuella miljöer med Marching Cubes och gestalta dessa med en
deferred rendering motor?

2.2 Syfte
Syftet med kandidatarbetet är att skapa bredare förståelse för hur man skapar en virtuell miljö
med hjälp av proceduella genererings algoritmer för att minska behovet av grafik och
mappingkompetens, och hur det effektivt går att ta nytta av en deferred rendering pipeline för att
skapa omväxlande miljöer i realtid.

2.3 Bakgrund
Användningen av algoritmer för att extrahera och proceduellt skapa digitala visuella
representationer av objekt från osorterad data har funnits länge (Lorensen, Cline. 1987; Amenta,
Bern, Kamvysselisy. 1998). De senaste åren har det speciellt ökat i popularitet och tillgänglighet,
genom framsteg i hårdvaruprestanda och shaders som hanterar denna formen av beräkningar väl,
som compute shaders och geometry shaders.
2.3.1 Procedurell content generering
Detta är ett samlingsnamn för processer som använder förgenererad data från till exempel en
tomografisk scan eller slumptalgenererings algoritmer tillsammans med algoritmer som sorterar
eller strukturerar den mottagna datan. Den strukturerade datan kan sedan användas för att
programmatiskt framställa en form av visuell representation, som en textur eller en mesh, som
sedan kan renderas på skärmen i ett format som lättare kan tolkas av människor.
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En fördel med algoritmiskt skapat innehåll, specifikt inom spel, är att det går att skapa i realtid,
vilket möjliggör näst intill oändligt stora världar, då det går att skapa ny terräng vid behov.
Från en spel synvinkel kan detta innebära mer omspelningsvärde. Om rätt genererings algoritmer
används och världen struktureras korrekt, är det även möjligt att implementera miljö som är
förstörbar i realtid. Detta är något som brukar vara uppskattat i spel, då det kan öppna upp för
nya och intressanta aspekter och spelmekaniker.
Ett exempel på ett spel som har implementerat proceduell content generering är spelsuccén
Minecraft (Mojang AB. 2010-2013), där spelare både kan bygga och förstöra stora miljöer i
realtid, vilket ökar omspelningsvärdet. Dock värt att peka ut är att Minecraft inte har procedurellt
skapade modeller eller texturer, utan att det endast är spelvärldens miljöer som är det.
2.3.2 Marching Cubes
Detta är en algoritm som tolkar data i form av ett skalärfält och skapar en mesh för att
representerar datan i fältet. Algoritmen togs fram år 1984 av Lorensen och Cline för att
åskådliggöra data inhämtad från CT och MRI utrustning. Tidigare hade representationerna gett
en otydlig yta och det efterfrågades ett sätt att lösa problemet. Algoritmen publicerades på
SIGGRAPH konferensen 1987 (Lorensen, Cline. 1987) och patenterades samma år. Patentet gick
ut år 2005, och har sedan dess använts flitigt inom flera branscher. Fler exempel ges nedan, i
stycket Tidigare Forskning.
2.3.3 Material
Material är en vanlig teknik inom spelbranschen för att prestandamässigt billigt och flexibelt
lägga till mer detaljrikedom på modeller. Tekniken använder någon form av data; ofta texturer,
för att definiera ytdata på modeller, som till exempel färg, reflektans eller konturinformation för
att göra ytan mer detaljerad på ett prestandavänligt sätt. (För mer relevant information, se
ordlista: textur, normal mapping, bump mapping).
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2.4 Tidigare forskning
Det kommer i det här stycket att redogöras varför metoderna som användes i projektet har tagits
fram, hur de fungerar och kan appliceras.
Där har skett mycket forskning kring procedurellt skapande och inom besläktade områden, som
procedurellt genererade texturer (Perlin, 1984; Perlin, 1985; Perlin, 2001), framförallt med fokus
på att komprimera data. Andra områden som har producerat relevant forskning är teknisk
medicin (Lorensen, Cline. 1987), för att hitta sätt att representera data från MRI scans och
astronomin (Goldsmith, Jacobson. 1996) för att återskapa visuella representationer av objekt i
rymden. Vanligtvis handlar det om att skapa en triangel mesh för att representera en grafisk
volym.
Många av de grundläggande teknikerna som fortfarande används inom spelindustrin idag ‒ och
som användes i detta projektet, kommer från University of Utah (University of Utah History,
2000), vars elever på 70- och 80-talet pionjerade bland annat texturmapping (Catmull, 1974),
bumpmapping (Blinn, 1978), phong ljussättning (Phong, 1973; Phong, 1975), goraud ljussättning
(Goraud, 1971) och blinn ljussättning (Blinn, 1976; Blinn, 1977).
2.4.1 Deferred rendering
För att förklara deferred rendering, bör man först gå tillbaka och redogöra varför tekniken
uppfanns.
Det traditionella viset att rita ut objekt och ljussätta dem är med forward rendering. Om man vill
beräkna ljussättning på modeller med forward rendering, måste man rita modellen en gång för
varje ljus som kolliderar med objektet.
I pseudokod:
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for(each visible object)
{
for(each light)
{
draw object with light applied
}
}
Detta kan fungera väl om man har ett fåtal ljus eller små scener, till exempel inomhusmiljöer.
Dock blir det ett problem rent prestandamässigt om man vill ljussätta många objekt med många
ljus, då det helt enkelt krävs mycket beräkningskraft för att utföra detta tillräckligt snabbt. Detta
är, för att förtydliga, en simplifiering av en situation som består av en stor mängd variabler, och
vi tar inte med någon form av optimeringar eller förbättrade tekniker i beräkningen.
Deferred rendering handlar om att särskilja utritningen av scenen och appliceringen av ljus till
två olika pass. Först kommer geometry buffer (GBuffer) passet, där man ritar ut all geometri
(hela scenen). Utritningen av objekten sparas till olika render targets, som är en form av texturer.
Dessa texturer agerar buffrar (därav geometry buffer), för att temporärt lagra olika sorters
information; vanligtvis färgdata, djupdata och normaldata.
Sedan följer ljussättningspasset, som är annorlunda i jämförelse med ljussättning i forward
rendering, genom det faktum att man inte har direkt information om varje individuellt objekt i
scenen i deferred rendering. Därför återskapas varje objekts position med hjälp av djupdatan och
varje pixels skärmposition, eftersom operationerna inte sker direkt på geometrin, utan bara på
bilden av geometrin.
Man kan visualisera det som att programmet sparar undan en bild på scenen för senare
återskapning. Sedan när det är dags för ljusutritningen, hämtas dessa bilder på scenen för att
användas när grafikkortet gör ljusberäkningar.
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I pseudokod:
for(each visible object)
{
draw object
}
for(each light)
{
apply light to the scene
}
På detta viset blir det möjligt att rita ut stora mängder av objekt och ljussätta dessa scener med
många ljus. En fördel med deferred rendering är dessutom att man kan ha extra nytta av datan
som sparas undan i GBuffer fasen, om man vill applicera diverse helskärms eftereffekter, som till
exempel SSAO (screen-space ambient occlusion), då denna typen av effekter behöver
normaldata och djupdata från scenen.
Se Figur 1 nedan för ett exempel på hur en scen kan se ut med olika render targets.
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Figur 1. Bilden är tagen från vårt projekt.
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2.4.2 Texturering av modeller
För att applicera en textur på en modell, behövs ytkoordinater för att rätt del av texturen placeras
på rätt del av modellen. Detta är svårt och tidskrävande att kartlägga för hand, och därför
används oftast algoritmer för att beräkna koordinaterna istället.
En komplex modell behöver ofta en väldigt exakt metod för att bestämma texturkordinaterna
som ska användas för varje specifik vertex i modellen. För att kunna texturera en modell utan
problem brukar man försöka vika ut modellen till en platt yta, för att lättare ha översikt och för
att kunna minimera potentiella problem. Exempel på modeller som lätt går att vika ut är en kub,
medan till exempel en sfär är problematisk att veckla ut. En lösning till det här problemet är att
man projicerar texturen på ytan, en gång per axis (x, y och z). Med andra ord från tre olika
vinklar; uppifrån, framifrån och högerifrån. Denna metod kallas för trilinjär projektion (Vallance,
1999).
2.4.3 Perlin och simplex noise
Perlin noise är en algoritm för att generera pseudo-slumpmässigt brus. Algoritmen är skapad av
Ken Perlin (Perlin, 1984; Perlin, 1985) som utvecklade den medan han jobbade på Mathematical
Applications Group, Inc.
Orsaken till varför perlin noise har blivit populärt är dels att storleken på bruset alltid är ungefär
likadant, vilket beror på hur algoritmen fungerar, och att det är lätt att variera eller reproducera
resultat med användningen av styrvariablerna som är en del av algoritmen. En till styrka är att
algoritmen är relativt lätt att förstå och implementera, och har den låga algoritmiska
n

komplexiteten (O(2 )), vilket betyder att det går relativt snabbt för datorn att räkna ut.

För att ge en förenklad förklaring av Perlin Noise algoritmen: Den fungerar genom att definiera
ett n-dimensionellt rutnät, där n oftast är två eller tre; det vill säga ett två- eller tredimensionellt
rutnät.

Sida 13
Sedan itererar man igenom rutnätet och tilldelar varje rutkoordinat n stycken slumpmässiga
värden i intervallet [-1, 1]. Se Figur 2(a) för exempel. För att generera en brustextur appliceras
rutnätet på texturen. Sedan itererar algoritmen igenom varje pixel på texturen, hämtar de fyra
närmaste rutkoordinaterna, räknar ut avståndet mellan varje rutkoordinat till pixeln för att kunna
räkna fram fyra skalärprodukter som man sedan använder för att utföra beräkningar som
producerar ett värde för pixeln. Se Figur 2(b) för det slutgiltiga resultatet.

Figur 2(a). Till vänster: Vanligt brus. Bildreferens: [Noncoherent noise]
Figur 2(b). Till höger: Perlin brus. Bildreferens: [Coherent noise]
År 2001 kom Ken Perlin ut med en ny algoritm (Perlin, 2001) som ersättare till perlin noise, som
han kallade för simplex noise. Han hade identifierat ett par brister med perlin noise, och
designade simplex noise specifikt för att kringgå de här bristerna.
Simplex noise är algoritmiskt sett relativt likt perlin noise, skillnaderna är att man delar upp
världen i ett n-dimensionellt tetrahedron nät. I fall det är ett tvådimensionellt nät, innebär det att
det är ett triangelnät där trianglarna sitter ihop två och två, på det vis att det bildar romber.
Fördelarna med detta är:
1. Den nya metoden innehåller inga riktningsartifakter, som kunde dyka upp i Perlin Noise
algoritmen på grund av interpoleringsfunktionen och rutnätets natur.
2. Man behöver inte interpolera längs varje axis separat längre, utan man räknar fram
produkterna för varje hörn och summerar dem direkt.
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n

Värt att nämna är att perlin noise har komplexiteten O(2 ) medan simplex noise har
2

komplexiteten O(n ), vilket innebär att perlin noise blir mindre prestandaeffektivt i förhållande
till simplex desto fler dimensioner rutnätet har. Som kan ses i Figur 3, är algoritmerna nästintill
likvärdiga upp till ungefär [n = 4], sedan börjar perlin noise ta av, och vid [n = 6] är skillnaden
markant. I det här sammanhanget är högre uträkningskomplexitet sämre, då det tar längre tid för
datorn att beräkna.

Figur 3.
Den rosa kurvan representerar simplex ‒ O(n2).

Den blåa representerar perlin ‒ O(2n).

Bild egenhändigt skapad med onlineverktyget fooplot.com.
Värt att påpeka är att man inte bör stirra sig blind på algoritmens uträkningskomplexitet, då det
också handlar om hur väl datorn kan hantera olika former av beräkningar rent hårdvarumässigt.
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Detta är en av sakerna som Ken Perlin tänkte på när han skapade Simplex noise, som är lättare
för datorn att räkna ut.
Det är därför som vårt projekt kommer att använda sig av Simplex noise.
2.4.4 Marching Cubes och tetrahedrons
Marching Cubes är en grafisk algoritm som itererar igenom ett skalärfält, tar åtta närliggande
punkter i taget och formar på detta sätt en imaginär kub. Varje punkt i kuben representerar ett
densitetsvärde.
Densiteten för varje punkt används för att avgöra om punkten är inuti eller utanför meshen. Med
hjälp av algoritmen, tar den fram antalet polygoner som krävs för att representera den
isometriska yta som skär kuben genom att kontrollera mot lookup tables.
Antalet möjligheter på hur kuben kan skäras är 256 men det är bara de 14 fallen som finns
representerade i Figur 4 som är unika, de övriga 242 går att få fram genom att vrida någon av de
andra 14.

Figur 4. De 14 unika fallen för Marching Cubes.
Bildreferens: [The 14 unique cases of Marching Cubes]
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Den här metoden har ett antal olika applikationer, exempel på några vanliga är datortomografi;
CT och MRI scanning inom medicinsk teknik (Lorensen, Cline. 1987), visualisering av
astronomiska fenomen inom astronomin (Tyler. 2011) och terräng generering för datorspel
(Mojang AB. 2010-2013).
När marching Cubes först blev släppt, blev det prompt patenterat (United States Patent: 4710876.
1987) och därigenom otillgängligt för allmänheten. Som ett sätt att kringgå patentet och
samtidigt åtgärda en del brister som Marching Cubes hade, skapade man Marching Tetrahedrons
(Doi, Koide. 1991) istället.
Om man jämför Marching Tetrahedons med Marching Cubes, delas varje kub in i sex
oregelbundna tetrahedrer, villket resulterar i att varje kub har nitton kanter mot en vanlig kubs
tolv. Se Figur 5.

Figur 5. Marching Tetrahedrons delar in en kub i sex oregelbundna tetraheder.
Bildreferens: [Picture of marching tetrahedron]
Faktumet att alla tetrahedrer i varje kub delar den kant som skär rakt igenom kuben, samt att alla
närliggande kuber delar inte bara hörnen, utan även diagonalen. Detta är till stor hjälp för att
undvika att det bildas felaktigheter, som till exempel hål i meshen.
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Eftersom Marching Tetrahedrons har två ytor gemensamt med varje närliggande kub istället för
en, blir algoritmen mer komplicerad, och använder betydligt mycket mer minne än Marching
Cubes.
Eftersom meshen här beräknas på tetraheder nivå, som består av fyra vertiser, kommer det att
finnas sexton olika sätt som den kan skäras på, till skillnad från Marching Cubes, som använder
en kubs åtta vertiser, det vill säga 256 möjligheter. Detta resulterar i betydligt mindre lookup
tables för Marching Tetrahedons.
Eftersom denna teknik jobbar med trianglar redan från början, kan den hantera data skapad i
vertex shadern direkt, medan man med Marching Cubes måste lagra datan i en tredimensionell
textur för att kunna hantera den, vilket om man ska hålla beräkningarna på grafikkortet, först
blev möjligt när GeForce 256 släpptes, år 1999 (NVIDIA Corporation. 1999).
Originalutförandet av Marching Cubes hade vissa fall som kunde skapa hål i geometrin,
Marching Tetrahedons löste detta problemet, dock har den här algoritmen egna egenheter som
till exempel att kuberna inte är identiskt skurna och för att man ska kunna koppla ihop
närliggande kuber måste man fastslå en orientering av thetrahederna, detta kan i slutändan orsaka
oönskad geometri i meshen.
Genom vår forskning bestämdes det att Marching Cubes skulle användas som volymgenererings
algoritm. Detta eftersom Marching Tetrahedrons minnesavtryck är betydligt större, vilket är ett
problem, då målet är att kunna skapa stora världar. Dessutom kommer det att användas många
olika material och texturer som också kräver mycket minne. Utöver allt detta producerar
Marching Tetrahedrons en del geometriska artefakter som är svåra att åtgärda.
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3. Tillvägagångssätt
Målet med det här projektet var att kunna skapa någon form av storskalig terräng med Marching
Cubes och sedan implementera och rendera den med vår deferred rendering motor.
Det kan även vara värt att diskutera att vi inte har skrivit något om våra arbetsmetoder eller vilka
program vi använder. Vi har gjort detta med avsikt, då vi ända från början av vårt arbete har
utgått ifrån att denna avhandlingen främst kommer att läsas av personer inom branschen, och
andra kunniga inom ämnet.
Vi tror inte att någon av dessa personer hade varit särskilt intresserade av att läsa om våra
arbetsmetoder eller vad för verktyg vi har använt, eftersom det inte har påverkat våra resultat,
och inte har varit relevant till vad för slutsatser vi har dragit.
3.1 Rendering
Först och främst görs en del saker innan själva renderingspasset börjar. Materialen sparas undan i
en gemensam 1DTextureArray för att möjliggöra dynamisk hämtning av materialinformation
under ljussättnings passet.
Vi använder en grupp fördefinierade material, som alla sparas som en struct som består av sex
floats. Vid uppstart av programmet, skapas en 1DTexture för att hålla varje material. Texturen är
endimensionell, vilket innebär att den bara har en pixel på höjden, men kan växa på bredden.
Bredden på texturen bestäms beroende på hur många olika materialvariabler varje material har.
Vi använder sex olika variabler, vilket innebär att varje textur är en pixel hög och sex pixlar
bred; alltså en pixel för varje variabel.
Sedan fylls varje textur, med en materialvariabel i varje pixel. När detta är utfört, läggs alla
texturerna in i en 1DTextureArray, som sedan kan skickas in till grafikkortet och läsas med hjälp
av ett material ID, som används för att indexera in i arrayen för att hämta ut rätt material.
På det här viset har projektets renderingspass strukturerats i sin helhet. Sorterat i kronologisk
ordning, där högst upp sker först:
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Shadow map prepass:
I det här passet sätts render target till shadow mappen, som använder pixelformatet R16G16,
eftersom variance shadow mapping (Donnely, Lauritzen. 2006) används, som behöver två
kanaler för att lagra djup och djup i kvadrat, respektive.
Sedan renderas alla objekt som ska kasta skuggor, med en minimal vertex och pixel shader, utan
några beräkningar mer än att transformera objektet till post-projection space och att spara undan
djupet samt djupet i kvadrat till shadow mappen.
Shadow map blur pass:
Här appliceras en tvådelad gaussisk oskärpa (gaussian blur) effekt på shadow mappen för att
göra kanterna mjukare.
I det här projektet användes “pingpong” metoden. Detta innebär att render target först byts till en
kopia av shadow map texturen, vars enda bruk är att hålla data temporärt och sedan skicka
tillbaka datan vid behov. Med andra ord “studsar” datan mellan kopian och den riktiga shadow
mappen. Den här metoden finns på grund av att grafikkort inte tillåter programmet att läsa och
skriva till ett render target samtidigt.
Detta passet börjar med att pingpong texturen byts till att vara det nya render target. Sedan
skickas riktiga shadow mappens textur in till grafikkortet för att suddas i horisontellt led.
Därefter byter render target tillbaka till original shadow mappen, och pingpong texturen som nu
innehåller en halvsuddad bild av shadow mappen hämtas. Sedan skickas den halvsuddade bilden
in till grafikkortet för att suddas i vertikalt led.
Efter dessa steg har shadow mappen mycket mjukare kanter som kan samplas utan någon extra
filtrering eller interpolering i directional light shadern.
GBuffer pass:
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Detta är huvudpasset. Här ritas hela scenen ut och färgdata, normaldata, djupdata och material ID
(för ljussättning senare) sparas undan. Inne i shadern finns ett regelverk som opererar på ett par
olika variabler, som vertisens världsposition, för att bestämma vad för textur ID den ska ha.
Detta är för att kunna rita ut all terräng i en enda stor draw call, i och med att all terräng är en
enda stor mesh med flera olika texturer.
För att kunna dynamiskt välja vilken textur som ska användas inne i shadern, använder vi
2DTextureArrays, som möjliggör dynamisk sampling även om programmet inte vet variabelns
värde innan man har startat programmet. Med hjälp av texture IDn avgörs det vilken textur från
texturarrayen som ska användas.
I detta passet även material ID undan för varje pixel, beroende på samma regelverk som
bestämde textur IDn. Till exempel, om pixelns höjdläge i världen är högre än ett visst förbestämt
värde, används ett snö material och en snö textur. I nuläget finns det stöd för 256 olika material,
detta för att pixel formatet (R8G8B8A8_UNORM) användes, som kan hålla åtta bit för varje
kanal, med andra ord kan den spara ett tal mellan [0, 255].
Point light pass:
I det här passet används en optimeringsmetod som brukar kallas point light stencil culling
(Valient, M. 2007; O’donnell, Y. 2009). För att förklara vad stenciling handlar om innan vi går
in i mer detalj: Stenciling handlar om att markera de platser på skärmen där saker har ritats ut,
och använda denna informationen till olika ändamål. I det här fallet används stencilen för att veta
var på skärmen som det är tillåtet att utföra ljusberäkningar.
För att åstadkomma detta, utförs beräkningarna i två pass; ett första pass där det ritas ut en
simpel otexturerad sfärmodell för varje point light, för att markera på stencilen att
ljusberäkningar kommer att utföras på denna punkten senare.
Sedan kommer det andra passet där den prestandamässigt dyra ljussättningseffekten appliceras
och ritas till ljus rendertarget.
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Med hjälp av stencilen blir detta väldigt effektivt, eftersom datorn kan avgöra vilka ljus som är
dolda bakom väggar eller objekt, eller vilka som inte kolliderar med någonting alls. Med andra
ord beräknas bara de synliga delarna av ljuset.
Ljussättningseffekten tar även med ytornas material i beräkningen, vilket är möjligt eftersom
material ID sparar undan i normal render targets oanvända kanaler. Detta betyder att scenen är
dynamisk och kan innehålla många sorters ytor som reagerar på ljuskällorna på flertalet olika
sätt.
Directional light pass:
I detta passet utförs väldigt många beräkningar, med andra ord är det ett väldigt dyrt pass som
man tjänar mycket på att optimera. Först och främst eftersom det är deferred rendering
directional light, ritars det ut en full-screen quad som all ljussättning utförs på. Eftersom det är en
full-screen quad, återskapas scenens position med hjälp av depth buffern och pixelns
skärmposition. När detta är gjort, kan material ID hämtas från normal rendertargets alfa kanal.
Denna ID kan sedan användas för att hämta material från vår 1DTextureArray. Materialet
innehåller all relevant information för ytan som ljus- och skuggberäkningarna ska utföras på.
Composition pass:
Här sätts allt ihop. Färgdatan hämtas från color rendertarget och ljusdata från light render target.
Båda data räknas ihop för att producera det slutgiltiga färgvärdet för varje pixel. Detta passet är
också väldigt passande för eftereffekter, då all nödvändig information finns tillgänglig.
I det här projektet används passet också till att applicera en del olika eftereffekter:
● En fog (dimma) som skalar med hur långt bort objektet är. Om ingen fog appliceras, kan
man se när objekt försvinner/dyker upp på kamerans max avstånd. Detta kan bryta
inlevelsen för spelaren.
● Screen-space ambient occlusion för att framhäva nyanser i scenen. SSAO hjälper
speciellt med att framhäva gräsets detaljer i scenen.
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3.2 Genereringen av miljön:
För att bilda terrängens form, behövs data att utgå ifrån. Denna data genereras i ett antal steg, och
lagras slutligen i ett tredimensionellt skalärfält. Varje punkt i skalärfältet representerar en
tredimensionell position och innehåller ett värde för att representera densiteten för den positionen
i världen. Man deklarerar ett gränsvärde som beskriver hur högt ett skalärvärde ska vara för att
räknas som innanför eller utanför terrängen enligt Marching Cubes algoritmen. Först ges varje
skalär ett värde, som är omvänt proportionellt mot höjdvärdet som den representerar.
Resultatet blir en helt platt värld, som kan ses i Figur 6.

Figur 6. Bilden visar ett stycke plan mark genererad med Marching Cubes.
Bilden är tagen från vårt projekt.

Sida 23
Nästa steg är att applicera slumpmässigt brus på världen. På grund av utnyttjandet av Simplex
noise, genereras ett mjukt brus. Slutresultatet, som kan ses i Figur 7, styrs genom att förändra
brusets styrka, frekvens för varje axel och antal oscilleringar.

Figur 7. Låg frekvens för varje axel, en oscillering, hög styrka.
Bilden är tagen från vårt projekt.
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Om frekvensen skulle öka, ändras terrängen på följande vis, som kan ses i Figur 8 nedan.

Figur 8. Hög frekvens för varje axel, en oscillering, hög styrka.
Bilden är tagen från vårt projekt.
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Om ingen viktning appliceras beroende på punktens höjdläge i skalärfältet, och frekvensen för
varje axel är hög, blir resultatet som nedan i Figur 9.

Figur 9. Hög frekvens för varje axel, en oscillering, hög styrka. utan att först ha viktat alla
skalärer efter deras position på Y-axeln.
Bilden är tagen från vårt projekt.
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Låter man frekvensen vara betydligt lägre i ett led får det följande resultat; se Figur 10.

Figur 10. Låg frekvens över en axel, en oscillering, hög styrka.
Bilden är tagen från vårt projekt.
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Som föregående exempel, fast med tre oscilleringar och låg frekvens över varje axel, då formas
mer omväxlande miljöer. Se Figur 11.

Figur 11. Låg frekvens för en axel, tre oscilleringar en ny axel med låg frekvens för varje
oscillering, hög styrka.
Bilden är tagen från vårt projekt.
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3.3 Placering av vegetation
Placering av gräs sker genom att slumpa en position i xz-planet och sedan stega igenom det
tredimensionella skalärfältet uppifrån. Sedan skalärfältet redan är skapat och fyllt med värden, så
är det lätt att veta om en specifik punkt i världen är inuti eller utanför terrängens mesh.
Funktionen stegar igenom arrayen tills dess att den stöter på det första värdet som räknas som
inuti terrängen. Då interpoleras den punktens densitetvärde med punktens ovanför, för att
producera ett approximerat värde på var någonstans terrängens yta ligger. Att göra på det här
sättet har två fördelar jämfört med att använda sig av raytracing mot meshen; dels är det snabbare
och dels är det möjligt att göra detta innan några trianglar har blivit skapade (något som inte är
möjligt med raytracing).
Nackdelen är att denna metod inte är speciellt exakt, och det kan resultera i att gräset svävar
ovanför eller är delvis inuti marken. Det valdes att använda den här metoden, eftersom det vid
användning av ett chunk-system kommer det gå snabbare att fylla dem med växtlighet, vilket
leder till möjligheten att ha större bitar av terräng utan att programmet fryser till varje gång en ny
chunk laddas in.
Sorter av vegetation och dess kvantitet beror på höjden. Exempel på detta är att endast små
mängder gult gräs ritas ut uppe bland snön, som kan ses i Figur 12 nedan.
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Figur 12. Placering av vegetation längs med terrängen.
Bilden är tagen från vårt projekt.

Sida 30

4. Resultat och diskussion
Här är en någorlunda slutgiltig bild på hur vår terräng kan se ut, Figur 13.

Figur 13. Bilden är tagen från vårt projekt.
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4.1 Texture arrays
När projektet startade, var frågeställningen annorlunda; den var då mer inriktad på Marching
Cubes och dynamiskt skapade material. Med det i åtanke, spenderades det mycket tid på att hitta
en effektiv lösning för att hantera många material och texturer på samma mesh.
Från början visste vi inte om att TextureArrays fanns, utan hade alltid brukat en array av
Textures.
Skillnaden mellan dessa är dels hur man skapar dem och allokerar deras resurser, och dels vad
för funktioner de har stöd för inne i HLSL. TextureArrays stöder dynamisk sampling mellan
olika index, till skillnad från vanliga arrayer, som kräver att du deklarerar ett konstant sampling
värde, vilket betyder att du måste ha en stor switch case eller en massa if satser om du vill kunna
använda samma shader för alla objekt.
Detta leder i följd till att shadern måste skrivas om varje gång ett material eller en textur ska
läggas till eller tas bort.
Ett annat sätt att lösa det här hade varit att sortera alla objekt efter texturtyp och materialtyp och
rita ut dem i omgångar. Dock krävs det en del jobb för att skapa en effektiv sorteringsalgoritm
för att dela upp objekt efter textur och materialtyp, och kan göra det onödigt dyrt att rita ut få
objekt med många olika texturer.
Därför är det en perfekt lösning för oss att använda TextureArrays, både för texturering och
materialsystemet. Detta speciellt för att ha full kontroll över hela processen, från skapningen av
meshen till utritningen, vilket gör att material och textur ID kan spara undan för varje vertex eller
instans, och på så sätt möjliggörs en större variation på ett dynamiskt vis.
Värt att nämna är att vi har provat olika tillvägagångssätt för att texturera och applicera material
på vår terräng. Vi provade att fördefiniera textur och material ID per vertis under terräng
genereringen. Detta gav några extra frames per second, men det påverkade starttiden negativt, då
det var mer data att hantera när man genererade terrängen.
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Det största problemet med detta var att det är svårt att interpolera mellan olika vertiser på detta
vis, vilket leder till skarpa kanter där man går från en textur till en annan, eller ett material till ett
annat. Det kanske hade gått att lösa genom att använda geometry shader eller använda ett
annorlunda sätt att beskriva textur och material ID, som hade kunnat använda ett
interpoleringsvärde.
4.2 Vegetationssystem
För att hantera de väldigt stora mängderna vegetation som behövs ritas ut, används 1hardware
instancing, vilket kombinerat med dynamisk texturbranching möjliggör utritningen av all
vegetation i en enda omgång.
Hardware instancing i detta sammanhanget medför två fördelar; först och främst behöves inte vår
vegetation sorteras i olika buntar beroende på vad för textur de använder eller efter mängd, för
att uppnå optimal utritning.
Sedan tillåter instancing systemet också att enkelt bygga upp ett primitivt LOD system. På det
här viset fungerar LOD systemet just nu: Först jämförs kamerans avstånd mot varje chunks
centrum, två gånger per sekund, och beroende på avståndet sätts varje chunks LOD nivå. Sedan
kontrolleras det om LOD nivån har ändrats sedan senaste uppdateringen.
Om LOD nivån har ändrats i någon chunk, byggs instance buffern om innan den skickas in till
grafikkortet. Eftersom varje instance bara innehåller en float3 position och en textur ID, är det
inte särskilt dyrt att bygga om denna buffern.
Detta innebär är att det lätt och effektivt går att styra hur mycket vegetation varje chunk ska ha,
beroende på hur närma kameran är, vilket möjliggör en stor värld med hög detalj på nära håll,
där det är viktigt, och mindre detalj på långa avstånd, där det är mindre viktigt.
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4.3 Dag och natt cykel
Målet var ändå från början att skapa en utomhusterräng. Naturligt föll det sig att det skulle finnas
en dag och nattcykel. Detta dels för att framhäva de olika materialen, ljussättningen och
skuggorna, dels för att det gör skyspheren mer intressant och i allmänt gör världen mycket mer
varierad.
Vår dag och natt cykel styr för tillfället: skysphere färgerna, fog färgerna, directional light
färgen, ambient ljus färgen och ljusets intensitet. Själva systemet är strukturerat för att man lätt
kan lägga till eller ta bort olika skeden av dagen utan att påverka flödet, som alltid kommer att ha
en jämn och mjuk övergång mellan de olika skedena. Med övergång menas att systemet
interpolerar mellan förra och nuvarande värdena för det ambient ljuset, directional ljuset, ljus
intensiteten och fog färgerna. Interpoleringen styrs med hur mycket tid som har passerat under
det här skedet. Det ser ut så här i vår kod:
float lerpAmountThisFrame = (deltaTime / currentStageOfDay.DurationOfStage);
timeOfDay += lerpAmountThisFrame;
Här kan man se hur timeOfDay skalas för att användas till interpolering mellan de gamla och nya
värdena. TimeOfDay kommer att börja på 0.0 och sakta gå mot 1.0, men aldrig överskrida 1.0,
för då har nås nästa skede av dagen, där den ställs tillbaka till 0.0 för att återupprepa samma
procedur under nästa skede.
4.4 Skuggor
Under det här projektets gång har skuggalgoritmen ändras flertalet gånger efter behov. Det
började med vanlig shadow mapping, Figur 14, som ser väldigt blockigt ut kring kanterna och
kräver väldigt hög upplösning för att åtgärda det här. Dessutom är skuggberäkningen av
booleansk karaktär, med andra ord att en yta antigen är skuggad eller inte skuggad. Detta leder
till väldigtonaturliga skuggor, på grund av avsaknaden av penumbra.
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Figur 14. Bilden är tagen från vårt projekt.
Då kvaliteten inte var tillräckligt bra för våra behov, implementerades PCF (percentage-closer
filtering), Figur 15, vilket är en av de simplare förbättringarna man kan göra. Problem med denna
tekniken är att det är väldigt dyrt, prestandamässigt sett, och sedan också att man kan få
precisionsproblem som leder till artefakter, som att skuggorna blinkar och hoppar runt väldigt
mycket om man har ett ljus som rör sig (vilket vi har, eftersom vi har en dag och natt cykel).
En till nackdel med PCF är att det krävs en del finputsning för att få den att se någorlunda bra ut,
med andra ord eliminera alla skugg artefakter, och detta måste ibland göras för varje separat
scen, vilket leder till mycket extra arbete och allmänt pilleri.
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Här är en bild på PCF shadow mapping. Märk de underliga ränderna, som beror på
precisionsproblemen som nämndes innan:

Figur 15. Bilden är tagen från vårt projekt.
Till slut hamnade valet på variance shadow mapping (VSM), Figur 16 och Figur 17, som
använder Chebyshev’s olikhetslag för att fastställa hur pass skuggad terrängen är. Fördelarna är
främst att man kan applicera blurring effekter (Donnely, Lauritzen. 2006) på shadow mappen,
vilket leder till mjuka skuggor, precis som med PCF, fast med bättre precision och billigare
prestandamässigt sett. Dessutom har VSM hög precision trots låg shadow map upplösning, på
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grund av hur man lagrar skuggdjupet. Det var inte svårt att implementera alls, och det var inte
mycket man var tvungen att ändra för att gå från PCF till VSM.
Så här ser VSM ut innan blur har applicerats. Märk att kvaliteten är bättre än PCF:

Figur 16. Bilden är tagen från vårt projekt.
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I Figur 17 kan man se VSM med 5x5 tvådelad gaussisk oskärpa (gaussian blur) applicerad:

Figur 17. Märk den relativt stora penumbran och de väldigt mjuka kanterna.
Bilden är tagen från vårt projekt.
4.4.1 Framtida ändringar
Om mer tid hade funnits, hade förmodligen cascaded shadow maps implementerats. Detta är en
metod som använder flera mindre shadow maps med olika hög upplösning, istället för en enda
stor. På detta viset går det att använda en högupplöst shadow map nära kameran, och en av låg
kvalitet på längre avstånd, som går snabbare att rendera, men har sämre kvalitet, vilket ändå inte
märks på det avståndet.
Detta är samma teori som med LOD system, fast applicerat på skuggor istället för objekt.
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Dock är detta icke-trivialt att implementera, och introducerar nya potentiella problem på grund
av den ökade komplexiteten i koden (Microsoft Developer Network, 2012). Eftersom denna
metod är anpassad för stora scener hade den dock passat ändamålet väl.
4.5 Marching Cubes
När världen skulle börja genereras, var det första valet vi ställdes inför var vilken metod som
skulle användas. Eftersom det fanns intresse i möjligheten att grottor och klipputsprång skulle
skapas, stod valet framförallt mellan Marching Cubes och Marching Tetrahedrons.
Valet föll slutligen på Marching Cubes över Marching Tetrahedrons, framförallt baserat på
minnesprestanda under beräkningarna. Samt att Marching Tetrahedrons inte binder ihop med
närliggande kuber av sig själv, utan det blir hål i meshen som måste fyllas igen. Problemet
uppstår till följd av att det behövs bestämmas en orientering på trianglarna då alla kuber inte är
identiskt uppskurna i likformiga tetrahedrons. Detta kan resultera i oönskad geometri när ytan
ska lappas ihop.
4.6 Simplex
Intressant att notera är att när grunden lades för vår simplex valdes en struktur där det skickas in
hur stor förändringen ska vara per steg i varje led till skillnad från vad man normalt gör; att
skicka in över hur lång sträcka som förändringen sker över. Anledningen till det här valet är att
även om det kan te sig lite mer förvirrande så är det upplägget lite snabbare.
Områden att bruka det mjuka bruset som man tar fram återfinns i allt från att generera data för
världsgeneratorn att använda sig av, till att skapa texturer. Ett exempel på hur en sådan textur
skulle kunna se ut om man gör ett tvådimensionellt snitt i ett tredimensionellt brus kan ses i
Figur 18.
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Figur 18. Bilden är tagen från vårt projekt.
Där är ett stort problem som gör sig synligt här, texturen är inte sömfri och det gör den svår att
använda eftersom den inte går att upprepa utan att skarvarna blir väldigt uppenbara. En lösning
är att man kan spegla texturdatan och på detta sätt kommer texturernas sömmar att gå ihop, vilket
kan ses i Figur 19.

Figur 19. Bilden är tagen från vårt projekt.
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Ett problem här är dock att det blir väldigt tydligt att det är en och samma textur som
återanvänds. Användningsområden för detta kan dock vara att skapa repeterande golvtexturer,
mosaik som ett exempel, eller att bygga symmetriska banor i ett spel; till exempel ett strategispel
där människor spelar mot varandra, där man behöver symmetriska banor för att garantera lika
och rättvisa startvillkor.
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5. Slutsats
Som har nämnts flera gånger innan, var det egentliga slutmålet att kunna skapa storskalig och
trovärdig terräng med högsta möjliga detalj och kvalitet, för rendering i vår deferred rendering
motor.
Vi har under vårt arbete kommit fram till ett par slutsatser och en del intressanta resultat, och här
nedan kommer vi att lista våra egna åsikter som har växt fram genom det här projektet.

•

Material är väldigt viktiga för att framhäva ljuset och skuggorna i en scen, men kan vara
problematiska att implementera i en deferred rendering kontext. I tillvägagångssätt står
det hur vi gick tillväga för att arbeta runt dessa problem.

•

Skuggor och SSAO gör oerhört mycket för att framhäva vegetationen och små detaljer i
världen. Trots att skuggor är en av de dyraste uträkningarna vi utför, är det ändå värt det.

•

Vi anser definitivt att Deferred Rendering är framtiden, då vi har haft överväldigande
positiva erfarenheter av denna tekniken. Detta betyder dock ej att där inte finns brister
eller nackdelar, men vi har lyckats arbeta runt alla problem, och fördelarna överväger
starkt nackdelarna.

•

Dag och natt cykel var oväntat användbart. Den bidrar mycket till helheten i scenen, och
vi anser definitivt att andra utvecklare hade tjänat på att implementera ett liknande system
om de har spel med stora öppna världar. Detta eftersom det bidrar till inlevelsen, och får
världen att verka mer levande och trovärdig.

•

Dynamisk textursampling genom TextureArrays är ett väldigt praktiskt sätt att hantera
stora mängder vegetationsobjekt och stora meshes, utan att sänka den visuella kvaliteten.
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6. Ordlista
Algoritmer: En uppsättning väldefinierade matematiska beräkningar som utförs i en bestämd
ordning för att producera ett visst resultat. Kan ses som ett matematiskt recept.
API (Application programming interface): Ett protokoll som används för kommunikation
mellan vanlig kod och hårdvaran. Exempel på API:er är DirectX och OpenGL, som båda hjälper
vanlig kod med att kommunicera med grafikkortet.
Array: En datastruktur som består av en samling med objekt. Man kan använda ett index värde
som en nyckel för att hämta ut specifika objekt ur arrayen.
Artefakter: Missvisande mätvärden, vilket inom grafikprogrammering brukar leda till oväntade
och oftast felaktiga grafiska resultat , till följd av precisionsproblem eller ett fel i koden. Kan
manifesteras som en mängd olika saker, men ofta som konstigt formade sträck över skärmen
eller färgglada trianglar på ställen där de inte hör hemma.
Orelaterat till sammanhanget, fast intressant att påpeka är även att grafiska artefakter kan dyka
upp om ditt grafikkort är trasigt på grund av överhettning eller dylikt, just eftersom ett trasigt
grafikkort kan introducera precisionsproblem och oförutsägbara resultat.
Boolean: Är en datatyp som kan ha två värden, oftast använder man beteckningen ‘sant’ och
’falskt’, eller 0 och 1.
Bump mapping: Är en teknik som med hjälp av en textur simulerar höjdskillnader på en modell
när ljussättningen ska beräknas. Modellen får inte fler polygoner, men man får illusionen av att
det är fallet.
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Den vänstra bilden är modellen, den mittersta är en bump map textur och till höger ser man slutresultatet när
texturen är applicerad på modellen.
Bildreferens: [Smooth model without bump map], [Orange bump map], [Bumpmapped orange model]

CGI: Computer Generated Imagery: Dator genererade Bilder och scener.
Chunk, Chunk-system: Stycke; bit på svenska. I detta projektet handlar det oftast om stycken av
terräng. Ett vanligt sätt att hantera logiken kring stora terränger är att dela upp dem i mindre
jämlika stycken, för att mer effektivt kunna hantera kollision och utritning av endast de bitar som
syns och därför är relevanta.
Draw call: Ett kommando man skickar till grafikkortet för att sätta igång utritningen av
någonting. Innebär också att man skickar in data för att ritas ut.
HLSL eller high-level shader language: Speciellt programmeringsspråk som är utvecklat för att
användas för kommunicering med grafikkort. Används för att skriva shaders. Utvecklat av
Microsoft för bruk med deras Direct3D API.
Index (plural: indiser): En datastruktur som innehåller en beskrivning på en position i världen
och en lista på andra index som är kopplade till denna punkt. Inom 3D programmering handlar
det ofta om att spara och hålla koll på förhållandet mellan en modells olika vertiser med hjälp av
en lista av indiser.
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Interpolering: Räkna ut ett medelvärde mellan flera olika punkter. Kan användas för att till
exempel blanda mellan olika färger, eller mjuka ut kurvor och linjer mellan olika punkter.
Man kan också vikta interpoleringen; med andra ord se till att ett tal har större vikt än de andra
när man utför beräkningen, för att styra resultatet som man vill.
LOD eller Level of Detail: I spelsammanhang handlar det om att man varierar detaljen på objekt
beroende på hur nära de är. På närma avstånd vill man ha mycket detalj på sina objekt, medan
det kvittar vad för detalj de har på en kilometers avstånd. Detta är en prestanda optimering
mestadels.
Mesh: En mesh är en samling indiser som sätts ihop till vertiser, som i sin tur är ihopkopplade
för att bilda polygoner, som formar de kanter och ytor som definierar ett objekt.
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Bild på en mesh av en ko. Här ser man hur modellen består av många små trianglar
(polygoner), och hur man ökar/minskar mängden trianglar för att variera detaljrikedomen efter
behov. Bildreferens: [Polygon cow]
Noise: Slumpmässigt brus som används för att skapa slumpmässiga texturer. Dessa texturer kan
användas till flertalet olika saker, men oftast används de som ett prestandamässigt billigt sätt att
lägga till mer detalj till ytor.
Normal eller Normalvektor: En linje som är ortogonal (vinkelrät) med en yta. Inom spel brukar
normaler användas för att beskriva vinkeln på en yta.

Exempel på ytnormaler. Bildreferens: [Ytnormaler]
Normal Mapping: Är en teknik som precis som bump mapping förvränger ljussättningen på en
modell för att skapa illusionen av att modellen har högre detaljrikedom, genom att använda en
textur för att lägga till mer detalj, där varje pixel på texturen representerar en vinkel på ytan. Med
normal mapping kan man få en mer exakt representation än vad man kan med bump mapping,
samt att det är data som är mer lämpad att användas i andra grafikberäkningar, som ljussättnings
och reflektionsalgoritmer.
Oscillering: I sammanhanget som oscilleringar återfinns i texten, betyder det antal repetitioner.
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Penumbra: Den delen av skuggan som är delvis skuggad; där lite av ljuset blöder in för att bilda
en mjuk form av halvskugga. En viktig komponent för att skapa trovärdiga skuggor i spel.

Beskrivning på de olika komponenterna av en skugga. Bildreferens: [Umbra diagram]
Polygon: Samlingsnamn för geometriska figurer i form av slutna kurvor eller linjer bestående av
ett ändligt antal sträckor, exempel: triangel, hexagon, pentagon.
Sampling: Provtagning på svenska. Informationhämtning från en punkt i en textur. Vanligtvis
innebär sampling att den hämtar information från ett område kring en punkt, och interpolerar
mellan alla närliggande värden för att sudda ut kanterna och få en genomsnittlig bild av hur
helheten ser ut.
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Screen-space ambient occlusion (SSAO): En renderings teknik som approximerar den ambienta
blockeringen av en yta. Den används för att skapa små detaljskuggor i små gropar och hål, som
rynkor och sprickor i modellen. I det här fallet säger en bild mer än tusen ord:

Till vänster: utan SSAO, till höger: med SSAO.
Bildreferens: [SSAO Buddha]
Shaders: Små program som skickas in och exekveras på grafikkortet. Oftast handlar det om
någon form av bildhantering, till exempel blandning av färger, skuggnings eller ljusberäkningar.
Andra användningsområden har den senaste tiden dykt upp, som till exempel hanterar
transformeringen och skalningen av 3D modeller genom att ändra vertisdata.
Skalär: En storhet som kan beskrivas av ett enda tal, som endimensionella vektorer.
Skysphere: En färgad sfär som följer med kameran för att simulera himlen. Den ritas alltid ut
först, för att alla andra objekt ska kunna ritas ut ovanpå den, för att ge illusionen av att den är
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längst bak. Man kan även rita ut moln eller dylikt på insidan av sfären för att göra illusionen
ännu kraftigare.
Sträcka: Matematiskt begrepp som innebär en bestämd del av en rät linje. Innehåller en riktning,
en början och ett slut.
Texturer: En datamängd som beskriver ytdata, som till exempel färgen eller glansigheten på ett
objekt. Man kan visualisera det som en tapet; något som fästs på utsidan av en modell för att
ändra dess utseende.

1: Modell utan textur, 2: Samma modell med textur.
Bildreferens: [Tank model with and without texture]
Vertex (plural: vertiser): En datastruktur som beskriver hörnet mellan två eller flera sträckor.
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