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ABSTRACT
Despite recent hardware developments real time rendering of large crowds is still not a
trivial task. This task is described as crowd rendering. Efficient crowd rendering is often
based on instancing, but instancing comes with a problem, it creates clones. This thesis aims
at researching and evaluating a number of techniques used to create diversity for instanced
models. These techniques will together be named diverse instancing. Another goal is to
determine how many models that needs to be drawn for diverse instancing to payoff in
comparison to a non-instanced techniques. The method used is measuring the time of each
update on the GPU for each technique with the help of a measuring tool. Each technique is
implemented in an application created specifically for this purpose. The analysis of the
measurements resulted in three categories of techniques. The categories are GPU percentage
workload increased by instance number – decreased by polygon count, decreased by
instance number - decreased by polygon count and uniform for instance number and polygon
count. The number of instances needed for diverse instancing to payoff in comparison to a
non-instanced techniques was determined to somewhere in between 100 and 300 models,
depending on polygon count.
Nyckelord: Instansiering, variation, animation, crowd rendering.
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1

INLEDNING
”In an ideal world, graphic cards are able, at each frame, to render an infinite
number of triangles with an arbitrary complex shading on them. To visualize
crowds of virtual humans, we would simply use thousands of very detailed meshes,
e.g., capable of hand and facial animation. Unfortunately....” (Thalmann & Musse
2013)
Trots att utvecklingen av ny hårdvara för realtids-rendering går snabbt framåt är
det fortfarande ingen trivial uppgift att rita ut stora animerade folkmassor i spel,
simulatorer och andra interaktiva applikationer. Att virtuellt rita ut ett folkhav på
en arena, ett myller av fotgängare i en storstad eller ett slagfält med stora arméer i
strid är exempel på så kallad crowd rendering.
Ett användningsområde för crowd rendering är inom spelindustrin. Enligt
Thalmann & Musse (2013) är det genren real time strategy som leder utvecklingen
av crowd rendering inom spelindustrin. Exempel på sådana spel är titlar inom
serierna Total War från Sega och Battle for Middle-earth från EA där stora arméer
med många kombattanter ritas ut samtidigt. Det finns även exempel på spel inom
sportgenren där det förekommer stora folkmassor som publik i arenor. Chambers
(2012) menar att crowd rendering tillåter utvecklare att skapa en mer
verklighetstrogen spelupplevelse och att realistisk rendering av åskådare på
läktarplats blir allt viktigare för försäljningen av övertygande sportspel.
Rendering av ett större antal karaktärer i realtid är prestandamässigt kostsamt. För
att lyckas rendera stora folkmassor bygger crowd rendering ofta på instansiering,
vilket leder till att alla karaktärer delar samma vertexpositioner, texturer och
animationer. Instansiering som grund för ett crowd rendering system skapar alltså
kloner av en karaktär och ritar ut den på många ställen. För att undvika kloner vid
instansiering kan en rad olika tekniker appliceras, men ju fler beräkningar som görs
för att förändra en instans desto längre tid tar det att beräkna. Dyra beräkningar
begränsar antalet instanser som kan ritas ut vid samma tillfälle i realtid. Därför är
det viktigt att veta hur mycket prestanda en viss teknik kräver för att kunna
applicera rätt teknik vid rätt tillfälle. Målet med den här studien är att undersöka
olika tekniker för att undvika geometriska, färg- och animationskloner vid
instansierad crowd rendering för att se hur dessa påverkar prestandan. Studien
kommer även att jämföra instansierad crowd rendering med traditionell rendering
av karaktärer för att undersöka när det betalar sig att instansiera. Studien kommer
inte att ta någon hänsyn till den perceptuella uppfattningen av variationen.
1.1 Översikt
Resterande del av första avsnittet inledningen kommer att utgöras av definitioner,
syfte, frågeställning, hypotes, mål och avgränsningar. Fokus i denna del kommer
att ligga i att förklara syftet med uppsatsen. I avsnitt två bakgrund presenteras
tidigare forskning samt en motivation till upplägget för implementationen. Avsnitt
tre metod behandlar hur studien har gått till. Här beskrivs grunderna för
applikationen, det format och de modeller som använts samt hur experimenten
utförts och med hjälp av vilken hårdvara. Under rubrik fyra implementation finns
närmare beskrivningar av hur implementationen för de olika experimenten har sett
ut. I avsnitt fem resultat presenteras en sammanställning av de mätningar som
gjorts under experimenten i olika diagram. Slutligen avsnitt sex diskussion och
slutsats som innehåller diskussioner kring den metod som använts och de resultat
som presenterats, avsnittet avslutas med slutsats och förslag till vidare forskning.
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1.2 Definitioner
För att utföra studien har en rad tekniker valts för att förändra utseendet av
instansierade modeller. Dessa tekniker kommer tillsammans att gå under namnet
varierad instansiering. Teknikerna som valts kommer att kallas skalning,
animation blending, morf och färgpigmentering. Vad dessa tekniker innebär
kommer att behandlas i detalj senare.
För att benämna grafikkort kommer härefter förkortningen GPU (Graphics
Processing Unit) att användas. I uppsatsen syftar benämningen prestanda till
GPU:ns arbetsförmåga och med effekter för prestandan menas vilken
arbetsbelastning som GPU:n utsätts för.
Med ordet frame kommer uppsatsen beskriva en specifik bild i en serie av bilder.
För att få en referenspunkt till GPU:ns prestanda kommer resultaten från studien
sättas i relation till en interaktiv framerate. Den interaktiva frameraten har här
bestämts till 30 frames per sekund. För detta värde kommer det endast tas hänsyn
till hur många frames per sekund GPU:n kan rita ut, med hänsyn till framerate
kommer det alltså inte tas någon hänsyn till uppdateringshastigheter från
processorn. Detta då studien fokuserat på GPU:ns prestanda.
1.3 Syfte
Syftet med studien är att ta reda på vilka prestandaeffekter de valda teknikerna för
varierad instansiering har för GPU:n. Detta både för var enskild teknik och för alla
tekniker tillsammans. Syftet är också att ta reda på hur många instanser det krävs
för att varierad instansiering skall betala sig i förhållande till icke-instansierad
utritning.
1.4 Frågeställning
Studien ämnar besvara två huvudsakliga frågor. Hur påverkas GPU-prestandan för
de valda metoderna för variation i relation till polygon- och instansantal? Vid
vilket antal karaktärer blir det effektivare att rita ut dem som varierade instanser i
förhållande till icke-instanierad utritning?
1.5 Hypotes
Hypotesen är att det redan vid ett fåtal instanser kommer att betala sig med
varierad instansiering, detta i förhållande till icke-instansierad utritning av
karaktärer.
1.6 Mål
Med hjälp av resultaten från studien förväntas det vara möjligt att avgöra vilka
tekniker som lämpar sig för varierad instansiering i förhållande till hur mycket
prestanda de kräver av GPU:n. Det förväntas även vara möjligt att ta reda på i vilka
situationer det lämpar sig med varierade instanser i förhållande till traditionell
utritning av icke-instansierade karaktärer i förhållandet till hur många karaktärer
som skall ritas ut och hur många polygoner de är uppbyggda av.
1.7 Avgränsningar
Det finns fler tekniker för att förändra utseendet på instansierade karaktärer. Det
har inte varit möjligt att inom den givna tidsramen implementera och mäta alla
möjliga tekniker. De valda teknikerna är de som ansetts vara rimligt att
implementera inom tidsramen.
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BAKGRUND
Det som kommer att undersökas i den här studien är crowd rendering i interaktiva
miljöer. Detta betyder att renderingen av folkmassan sker i realtid. För en
interaktiv applikation krävs en interaktiv framerate, som i det här fallet innebär 30
framer per sekund. För att rendera ett stort antal karaktärer samtidigt i en interaktiv
framerate används en rad olika tekniker, där ibland detaljnivå, imposters, olika
former av culling och instansiering (Chambers 2012). Här följer forskning kring
tekniker för crowd rendering som anses relevanta för studien.
2.1 Tidigare forskning och implementationer
Det finns olika lösningar för att behandla animation vid instansiering. Tatarchuk et
al. (2009) beskriver en multi-pass metod där ett animationspass används under
renderingsprocessen. Animationspasset utförs på GPU:n, under passet
transformeras alla vertexpunkter för att skapa den aktuella framen. För att undvika
att alla instanser skall behöva utföra alla transformationer streamas
vertexpunkterna ut från det första passet, och i nästa pass får alla instanser av
objektet tillgå till de transformerade vertexpositionerna. Tatarchuk et al. (2009)
implementerar den i en tesselerings-pipeline, men menar att metoden är effektiv för
alla renderings-pipelines som har för avsikt att återanvända transformerade
positioner ett flertal gånger. Denna teknik medför att alla instanser av den aktuella
modellen befinner sig på samma frame.
En annan metod för animation vid instansiering är så kallad skinned instansing som
presenteras av Dudash (2007). Här används inte den traditionella tekniken matrix
palette skinning utan hardware palette skinning. I stället för att skriva separata
frames till GPU:n så bygger hardware palette skinning på att en textur skapas
innehållande alla frames för alla animationer. Med varje instans skickas sedan
information om vilken frame den befinner sig på för tillfället. Dudash (2007)
menar att det med hjälp av skinned instansing är det möjligt att på ett effektivt sätt
rendera ut många instanser av samma karaktär med separata animationer.
För att skapa variation bland instansierade karaktärer finns en rad olika användbara
tekniker. För att förändra formen på instansierade modeller använder sig Dudash
(2007) av en sub-mesh teknik. Denna teknik går ut på att en modell delas upp i
mindre beståndsdelar, så kallade sub-meshes. Sedan används slumpmässigt valda
sub-meshes för att bygga upp en hel instansierad karaktär med en individuell
struktur.
Ytterligare en teknik för att förändra formen på en instansierad karaktär beskrivs av
Galvao et al. (2008) som skapar en bone deformation texture. I denna textur sparas
olika skalningsvärde för varje skelettdel för varje instans. Texturen utgörs av antal
instanser i x-led och antal skelettdelar i y-led. Med hjälp av denna skalningsvärde
deformeras sedan instansen genom att multipliceras med transformationen från
skelettet.
Maïm et. al (2009) använder sig av en teknik för att förändra formen för
instansierade karaktärer som sker med hjälp av vad de kallar en fatmap. Denna
fatmap är en textur i gråskala och med hjälp av modellens UV-koordinater samplas
detta gråskalevärde. Värdet används sedan för att beskriva hur mycket varje
vertexpunkt skall förflyttas längs normalen. Med hjälp av denna förflyttning skapas
en ny form för karaktären.
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För att skapa variation i färgsättningen för karaktärer som delar samma textur
använder sig Thalmann och Musse (2013) av vad de kallar en segmentation map.
Denna teknik bygger på att varje kanal (R, G, B, A) innehåller ett värde med 256
nivåer. Varje kanal beskriver hur mycket färgen på en specifik kroppsdel skall
förändras där 0 betyder ingen påverkan och 256 mycket påverkan.
2.2 Instansiering
På grund av dyra utvecklingskostnader och krävande dataprocesser är det vanligt
att ett fåtal karaktärsmodeller används för att simulera en folkmassa med hjälp av
instansiering (McDonnell et al. 2008). I en normal renderings-pipeline används ett
utritningsanrop för att rendera ut en modell. I en instansiering-pipeline används i
stället ett utritningsanrop för att rita ut alla instanser av modellen. Detta betyder att
samma modell ritas ut på många ställen, det vill säga att alla instanser delar samma
vertexbuffer, textur och animationer. En vertexbuffer är den buffer som överför
information om varje vertex för en modell till GPU:n. Den stora vinsten med
instansiering är att antalet utritningsanrop minskar och för varje reducerat
utritningsanrop reduceras GPU overhead och eventuell prestandaförlust (Dudash
2007). Ett problem med att dela samma vertexbuffer, textur och animation är att
alla instanser ser likadana ut.
Instansiering som grund för crowd rendering skapar alltså kloner av en karaktär
och ritar ut den på många ställen. Enligt McDonnell et al. (2008) är kloner som ser
likadana ut och rör sig i takt lätta för en användare att identifiera. När kloner
identifieras i en folkmassa förlorar upplevelsen av folkmassan sin trovärdighet
(Dudash, 2007). Kloningen utgör alltså ett problem, men det finns tekniker för att
undgå direkt kloning vid instansiering. Det krävs dock extra beräkningar för att
utföra dessa tekniker och ju tyngre en beräkning blir desto mer begränsas antalet
karaktärer som kan ritas ut på en och samma gång med en interaktiv framerate.
2.3 Varierad Instansiering
Klonerna som skapas vid instansiering kan delas upp i tre olika kategorier,
geometrikloner, färgkloner och animationskloner. Den sistnämnda kategorin kan
dessutom delas upp i två underkategorier, animationskloner i takt och
animationskloner ur takt. Vissa tekniker för crowd rendering kan med fördel
användas för att undvika olika typer av kloner medan andra är mindre lämpliga för
just det ändamålet.
Den multi-pass metod för animation som Tatarchuk et al. (2009) beskriver är en
effektiv metod för animation av ett stort antal instansierade karaktärer då
vertexpunkterna för en instans endast multipliceras med skelettetmatriserna en
gång per frame. Dock medför tekniken också problem, då alla versioner av
instansen utför samma animation samtidigt och i takt. McDonnell et al. (2008)
menar att animationskloner som rör sig i takt är lätta för en användare att
identifiera medan animationskloner ur takt är betydligt svårare att upptäcka.
En metod för att undvika kloner i takt är Dudashs (2007) skinned instansing.
Tekniken är effektiv trots att vertexpunkterna multipliceras med skelettet separat
för varje instans. Detta då alla matriser i skeletthierarkin multiplicerats ihop på
förhand för varje frame. En textur beskriver alla animationer för den aktuella
modellen och med varje instans skickas information om vilken frame av
animationen som just den befinner sig på. Skinned instansing möjliggör
instansiering med animationskloner ur takt då varje instans håller information om
sin egen frame. Implementationen har dock sina begränsningar, framför allt finns
inget stöd för animation blending. När en animation skapas i någon mjukvara, som
till exempel Autodesk Maya görs detta via animation keys. En key beskriver hur
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animationen ser ut vid en specifik frame. För att spela upp animationen sker sedan
en interpolation mellan en key och den nästföljande för varje frame. Med animation
blending avses här interpolationen mellan två eller flera frames. För att
interpolationen skall fungera korrekt krävs det att skeletthierarkin multipliceras
ihop, vilket är en kostsam process. Styrkan i Dudashs (2007) Skinned Instansing är
att skeletthierarkin har multiplicerats ihop på förhand för varje frame. Detta är
också orsaken till att en korrekt animation blending inte kan utföras för
animationerna. Anledningen till att animation blending inte fungerar korrekt är att
rotationen inte interpoleras på ett riktigt sätt när skeletthierarkin är ihop
multiplicerad på förhand. En lösning på detta problem är en linjär interpolation
mellan två eller flera keys. Metoden innebär att vertexpositionen för alla aktuella
keys beräknas, sedan utförs en linjär interpolation mellan positionerna. Detta kan
medföra att animationen inte beter sig som animatören tänkt sig när den skapades,
då interpolationen inte beräknas på ett traditionellt sätt. Ju tätare det är mellan keys
i en animation desto mindre avvikande kommer resultatet att bli för den linjära
interpolationen. För att försöka undvika animationskloner kommer en del av den
här uppsatsen fokusera på animation blending för instansierade modeller.
Den segmentation map som Thalmann och Musse (2013) använder sig av är en
teknik för att lösa problemet med färgkloner. En begränsning med lösningen är att
endast fyra olika segment kan användas. En alternativ implementation är att skapa
en gråskaletextur för modellen som med olika nyanser beskriver hur mycket ett
område skall blanda ut sin färg. På grund av att texturen är gråskalig kan den
placeras i alfakanalen för diffuse texturen och på så sätt behövs ingen extra
information skickas till GPU:n. Denna teknik kommer härefter benämnas som
färgpigmentering. För att undvika färgkloner kommer färgpigmentering vara ett av
undersökningens mål för den här studien.
Geometrikloner är ett medärvt problem som kommer av instansieringen som
princip, alla instanser delar samma vertexbuffer. En implementation som kan
användas för att undvika geometrikloner är Dudashs (2007) sub-mesh metod. Detta
ger en mångfald i form av karaktärer i en folkmassa. McDonnell et al. (2009)
menar att ansiktet är en av de allra viktigaste delarna för igenkänning i en
folkmassa. Detta utgör ett problem med sub-mesh metoden då samma ansikte
förekommer många gånger i folkmassan. Galvao et al. (2008) använder sig av en
boen deformation texture för att undvika geometriska kloner. Denna teknik
erbjuder dock inte någon större artistisk kontroll över resultatet och det finns ingen
standardiserad pipeline för den här metoden.
En teknik för förändring av geometri som erbjuder stor artistisk kontroll är
morfning. Morfning bygger på en beprövad metod för att förändra formen av en
karaktär, så kallad morfanimation. Ett vanligt förekommande användningsområde
för morfanimation i realtid är ansiktsanimation. Tekniken går ut på att positionen
för en vertexpunkt interpoleras linjärt mellan två eller flera positioner. Maïm et. Al
(2009) använder sig av fatmaps för att skapa geometrisk variation bland karaktärer.
Detta är en intressant metod men morfning ger större artistisk kontroll, därför
kommer morfning som teknik för att undvika geometriska kloner vara ett av
fokusområdena för denna uppsats.
Ytterligare en teknik för att förändra geometrin för instanser kommer att
undersökas i studien. Denna teknik kommer att benämnas som skalning och går ut
på att ge varje instans ett skalningsvärde som kommer att påverka den totala
storleken av karaktären. De tekniker som är intressanta för uppsatsen är alltså
animation blending, skalning, morf och färgpigmentering.
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3

METOD
För att besvara frågeställningarna behövs en applikation där de olika teknikerna för
varierad instansiering är implementerade samt implementation för ickeinstansierad utritning. Det krävs även ett mätverktyg som kan ta fram siffror på hur
låg tid det tar för GPU:n att utföra beräkningarna för respektive teknik. Utöver det
behövs animerade modeller som kan importeras i och ritas ut i applikationen. För
att få så stor kontroll över mätningarna som möjligt har beslutet tagits att i största
möjliga mån utveckla så mycket som möjligt på egen hand. Detta gäller för så väl
själva applikationen som modeller, animationer och format för import och export.
3.1 Modeller
För att utföra studien behövs ett antal animerade modeller. Utfallet från
mätningarna kommer i stor grad bero på hur många polygoner som dessa modeller
består av. För att få ett så allmängiltigt resultat som möjlig har beslutet tagits att
utföra mätningarna på modeller med olika hög upplösning det vill säga olika antal
polygoner. Enligt Totten (2012) beskrivs en modell för en modern spelkaraktär
med mellan ett par hundra och 15000 polygoner. Totten menar vidare att det är tre
faktorer som bör avgöra polygonantalet för en karaktär. Först hur viktig karaktären
är, sedan vilket avstånd den befinner sig på och till sist interaktivitet. Detta beslut
kan endast avgöras för varje specifik implementation av ett spel.
I de flesta implementationer för crowd rendering är det sekundära karaktärer som
renderas ut, till exempel fotgängare längs en gata eller åskådare på en läktarbänk.
Den här studien intresserar sig också för karaktärer av större relevans.
Interaktionsnivån har bestämts till möjlighet för hand- och ansiktsanimationer.
Med detta i beaktande har tre modeller skapats. Den lägst upplösta modellen består
av 1000 polygoner, nästa av 4000 polygoner och den sista av 16000 polygoner.
Den högupplösta modellen överskrider Tottens gräns på 15000 polygoner men det
här är siffror som snabbt förändras med ny hårdvara. På senare tid har det släppts
spel med karaktärer över 15000 polygoner, ett exempel på ett sådant spel är
Blizzards Diablo III. Modellerna är bundna till samma skelett som består av
femtiotvå skelettdelar. Detta på grund av beslutet att möjliggöra hand och
ansiktsanimationer, vilket här innebär att det finns separata skelettdelar för alla
fingrar, för käken och för båda ögonen. Modellerna är bundna till skelettet med
fyra influenser. Animationen som använts är en gånganimation som var skapad
sedan tidigare och består av trettiofyra frames med en key på varje frame.
Modellerna är egenhändigt skapade i Autodesk Maya och bygger på samma
grundmodell. Denna grundmodell består av 500 quads och sedan har varje polygon
delats in i fyra nya polygoner för varje ny upplösning för att till sist trianguleras.
Färgsättningen av karaktären utgörs av en diffuse textur som består av 1024 gånger
1024 pixlar. För att kunna utföra morfexperimentet har även tre ytterligare
modeller med olika form skapats för varje upplösning. Resultatet blev alltså tre
modeller med olika upplösning med tre morfmodeller var, men med samma
skelettanimation och textur. För bilder av modellerna se bilaga 1.
3.2 Format
För export och import av modellerna utvecklades ett eget format, detta för att
grunden till ett format redan fanns färdigt när projektet startade. Modellen
exporteras binärt till det egna formatet Bfish (Binary file information stored here)
från Maya med hjälp av ett egenhändigt skapat insticksprogram. Detta är skrivet i
C++ med hjälp av Mayas API. Formatet stödjer polygonmodeller,
skelettanimationer, morfning och exporterar även alla texturer direkt i formatet.
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3.3 Applikation
För att få så stor kontroll som möjligt på mätningarna utvecklades en applikation
speciellt för studien. Applikationen är skriven i C++ och bygger på DirectX 11.
Kravet för applikationen är att importera modeller, spela upp animationer och stöd
för de valda teknikerna för varierad instansiering samt utritning av ickeinstansierade modeller. För att utföra experimenten i en så isolerad miljö som
möjligt implementerades inga funktioner som inte var nödvändiga för studien, till
exempel ljus -och skuggberäkningar. För modellerna och animationerna skrevs en
importer för det ovannämnda Bfish formatet. Applikationen behövde även stöd för
att beräkna alla valda tekniker samtidigt men också stöd för var teknik separat.
Därför sparades olika versioner av applikationen var och en med stöd för varsin
teknik, en version för alla samlade tekniker och en med stöd för icke-instansierad
utritning sparades. De olika versionerna av applikationen består av samma grund
och så lite som möjligt har modifierat från version till version. Storleken på
fönstret för utritning är 1260 gånger 720 pixlar för alla versioner av applikationen.
3.4 Mätverktyg
Mätningarna utfördes med hjälp av D3D11Query. Mätverktyget är den enda
implementation som inte är skriven av författaren utan har blivit tilldelad till
projektet (Stefan Petersson). Mätfunktionen returnerar hur många millisekunder
det tar för GPU:n att göra den aktuella uppdateringen.
3.5 Experiment
För att svara på frågeställningarna har totalt åtta experiment utförts. Det första som
en referensmätning för instansiering, sedan ett för varje teknik förutom för
morfningen där två experiment utfördes, ett för varierad instansiering och slutligen
ett för jämförelsen mellan varierad instansiering och icke-instansierad utritning.
För att få ett så brett resultat som möjligt har varje experiment utförts med tre olika
nivåer av instanser. Nivåerna har bestämts till 10, 100 och 1000 instanser. Detta för
att representera en stor variation av folksamlingar, en liten skara, en större
folksamling och ett folkhav. Undantaget för dessa nivåer av instanser är i
experimentet för jämförelsen mellan varierad instansiering och icke-instansierad
utritning där nivåerna 100, 200 och 300 användes.
För att säkerställa resultaten har varje mätning repeterats 10 gånger så att tillfälliga
avvikelser inte skall ge någon större påverkan på resultatet. Mätningarna har utförts
genom att köra applikationen i 11 sekunder och under tiden beräkna hur många
uppdateringar GPU:n hinner göra och hur lång tid respektive uppdatering har tagit.
På grund av ojämnheter i uppstarten av applikationen har första sekunden räknats
bort, det är alltså endast 10 av de 11 sekunderna som används för resultatet. Snittet
av alla tider räknades ut och sparats ut till en fil. Varje experiment har uppmätts för
varje instansnivå och för varje instansnivå har mätningar gjorts för alla
upplösningar. För varje experiment har 3x3x10 mätningar gjorts, det vill säga 90
mätningar per experiment plus 60 extra mätningar för sista experimentet i allt 780
mätningar. För att sammanställa mätningarna skrevs en separat applikation som
öppnade upp alla 10 filer från en specifik mätning för att räkna ut ett totalt snitt.
Detta snitt sparade sedan ut i en ny fil. Informationen från de sammanräknade
resultaten skrevs sedan in i ett Excelark för att framställa grafer och tabeller.
3.6 Hårdvara
Hårdvaran som mätningarna utfördes på var en laptop av märket MSI, modell GX
640. Grafikkortet är ett Radeon HD5850M med en gigabyte GDDR5-dedikerat
minne. Processorn är en tvåkärnig Intel Core i5-430M. Minnet har uppgraderats
från fyra gigabyte DDR3 till åtta gigabyte DDR3-minne 1066 MHz. Moderkort är
ett Intel HM55. Operativsystemet är ett 64-bitars Windows 8 Pro.
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4

IMPLEMENTATION
Här följer en närmare beskrivning av implementationen av respektive experiment.
Fokus ligger på algoritmer eller tekniker som utgör själva kärnan av experimentet.
Varje experiment kommer också visas med en bild för att beskriva hur
experimenten sett ut. De experiment som utförts under studien är instansiering,
animation blending, skalning, färgpigmentering, morf med en interpolation, morf
med tre interpolationer, varierad instansiering och slutligen en jämförelse mellan
varierad instansiering och icke-instansierad utritning. För en mer kodspecifik
beskrivning se respektive teknik i bilaga 2.
4.1 Instansiering
Experiment syftar till att skapa en referens som resultaten från de övriga
mätningarna kan jämföras med. Detta för att se hur mycket värdena har förändrats i
förhållande till mätningarna där inga tekniker för varierad instansiering
implementerats. Förutom den grundläggande strukturen för utritning av objekt med
DirectX 11 är det bara tekniken för instansiering som implementerats. Det finns
olika sätt att implementera instansiering. Dudash (2007) använder sig av constant
buffers för att skicka instansinformation till grafikkortet. Sedan identifieras varje
instans med hjälp av InstanceID som är en funktion som kan utnyttjas i DirectX 10
och senare versioner. Ett problem med detta är att constant buffers har en
begränsad storlek vilket begränsar antalet instanser som ritas ut i varje
utritningsanrop. Därför sker instansiering i den här applikationen via en
instansbuffer som knyts till GPU:n som en vertexbuffer. Med instansbuffern nm
skickas i det här fallet endast en matris per instans som beskriver positionen för
instansen. Matrisen används sedan för att beskriva instansens position i världen och
multipliceras med vertexpositionerna i vertexshadern. Figur 1 visar hur
karaktärerna såg ut när detta experiment genomfördes.
4.2 Animation blending
Experimentet för animation blending innehåller dels själva animationerna men
också interpolationen mellan frames. Tekniken för animation bygger på Dudashs
(2007) implementation av skinned instansing. Skeletthierarkin multipliceras
samman i ett förstadium av animationsuppspelningen, i det här fallet redan under
exportfasen. Varje frame av animationen sparas undan i en tvådimensionell textur
där alla frames utgör x-ledet och skelettdelarna utgör y-ledet. Skelettdelarna för
aktuell frame används i vertexshadern för att multipliceras med vertexpositionerna.

Figur 1: Instansiering, 100 instanser, 1000 polygoner.

Figur 2: Animation blending, 10 instanser, 16000 polygoner
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För det här experimentet har modifikationen gjorts i förhållande till Dudashs
implementation. I stället för att skicka matrisen för varje skelettdel skickas endast
rotationskvaternion och translationsvektorn till GPU:n via animationstexturen.
Detta för att begränsa mängden information som skall skickas till GPU:n. Kolchin
(2008) bygger vidare på Dudashs implementation med ytterligare funktionalitet. I
denna implementation roteras positioner direkt med en kvaternion i stället för att
multipliceras med en rotationsmatris. För det här experimentet beräknas rotationen
från skelettdelarna på samma sätt som i Kolchins implementation och sedan
adderas translationen. Detta då Kolchin menar att det är ett effektivt sätt att rotera
positioner i förhållande till att bygga upp en rotationsmatris i vertexshadern. Den
andra delen av experimentet är själva interpolationen som utförs mellan den
aktuella framen och den nästkommande. Detta sker genom att ett
interpolationsvärde skickas till shadern via instansbuffern för varje instans. Sedan
beräknas positionerna för de frames som interpolationen skall utföras mellan, och
till sist interpoleras positionerna linjärt med hjälp av interpolationsvärdet.
Mätningarna från experimentet syftar till att visa på hur lång tid det tar för GPU:n
att uppdatera med animation blending i förhållande till referensmätningarna från
instansieringsexperimentet. Figur 2 visar animation blending experimentet.
4.3 Skalning
Experimentet för skalning är tekniskt sätt det minst komplicerade. Via
instansbuffern för varje instans skickas ett flyttal som beskriver skalan för en
karaktär. Sedan multipliceras varje vertexposition med skalningsfaktorn i
vertexshadern. I det här fallet är skalningsfaktorn slumpmässigt bestämt med en
faktor varierande från tjugo procent upp och tjugo procent ner i förhållande till
originalstorleken. Mätningarna från experimentet skall jämföras med
referensvärdena från instansieringsexperimentet för att se i vilken utsträckning
tekniken påverkar prestandan för GPU:n. Figur 3 visar skalningsexperimentet.
4.4 Färgpigmentering
Det här är det enda experiment där beräkningarna utförs i pixelshadern.
Experimentet går ut på att ge var instans av karaktären en ny färg. Med varje
instans skickas en färg beskriven av tre flyttal (R, G, B) till pixelshadern. Denna
färg används sedan för att blandas ut med grundtexturen för karaktären. För
experimentet har en modifierad version av segmentation map (Thalmann och
Musse 2013) har implementerats.

Figur 3: Skalning, 100 instanser, 16000 polygoner.

Figur 4: Färgpigmentering, 1000 instanser, 16000 polygoner.
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En gråskalig textur har skapats för att beskriva hur mycket en specifik del av
karaktären skall påverkas av färgen från instansbuffern. Texturen är skapad så att
de delar av karaktären som representerar hud inte får någon påverkan av den nya
färgen medan övriga delar i olika grad blandas med färgen från instansbuffern.
Texturen skickas till pixelshadern via alfakanalen för diffuse texturen som utgör
grunden för färgsättningen av karaktären. Beräkningen i pixelshadern sker genom
att linjärt interpolera den röda, gröna och blå kanalen från grundtexturen med
färgen från instansbuffern med hjälp av det samplade värdet från diffuse texturens
alfakanal. Experimentet syftar att utreda hur mycket tekniken påverkar GPUprestandan. Figur 4 visar hur experimentet såg ut.
4.5 Morf
Morfexperimentet utfördes två gånger med ett varierat antal morfmodeller. Antalet
morfer bestämdes till en i det första experimentet och tre i det andra. Detta för att
först få en idé om vilka prestandaeffekter morftekniken ger och sedan för att se hur
ett större antal morfer påverkar prestandan. Anledningen till att fler morfer inte
valts är för att det är tidskrävande att skapa morfmodeller men också för att tre
morfer ansågs vara ett lämpligt antal för att förändra kroppsformer i stora drag. Så
för att få en bred variation av kroppsformer skapades en tjock, en small och en
muskulös morf.
För att utföra morfningen knyts det aktuella antalet morfbuffrar till vertexshadern. I
dessa buffrar måsta varje vertex vara ordnad på samma sätt som i den ursprungliga
vertexbuffern. Så att en vertex på en bestämd plats i buffern motsatta samma vertex
i nästa buffer. Med morfbuffern skickas samma information som i vertexbuffer
förutom att UV-koordinater utelämnas. Detta på grund av att UV-koordinaterna är
de samma för alla morfmodeller. Med varje instans skickas sedan ett morfvärde
mellan ett och noll för varje morfbuffer. För att beräkna den nya positionen för en
vertexpunkt görs sedan en linjär interpolation mellan den ursprungliga positionen
och morfpositionen med hjälp av det aktuella morfvärdet. En interpolation utförs
för varje morfbuffer, i experimentet är det dock endast en morfbuffer som påverkar
positionen åt gången. På grund av pipelinemässiga skäl multipliceras sedan
positionen med en morfmatris. Multiplikationen utförs för att säkerställa att
morfpositionen och vertexpunktens originalposition befinner sig i samma rymd
under interpolationen. Mätningarna från experimenten syftar till att ge svar på hur
lång tid det tar för GPU:n att uppdatera i förhållande till referensvärdena från
instansieringsexperimentet i relation till hur många morfmodeller som används.
Figur 5 och 6 visar morfexperimentet.

Figur 5: Morf med en interpolation, 10 instanser, 16000 polygoner.

Figur 6: Morf med tre interpolationer, 10 instanser, 16000 polygoner.
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4.6 Varierad instansiering
Det här experimentet utgörs av alla de ovannämnda teknikerna för varierad
instansiering utförda på samma gång. För att få så stor variation som möjligt för de
instansierade karaktärerna användes alla tre morfmodeller under experimentet. En
väsentlig del av det här experimentet är att utföra teknikerna för varierad
instansiering i rätt ordning. Först utförs morfningen, sedan animation blending,
sedan skalningen och till sist färgpigmenteringen. Resultaten från experimentet
kommer att jämföras med referensvärden från instansieringsexperimentet för att
undersöka vilka effekter varierad instansiering ger för GPU-prestandan. Figur 7
visar hur varierad instansiering såg ut under experimentet.
4.7 Jämförelse
Till sist gjordes ett experiment för att jämföra varierad instansiering med ickeinstansierad utritning av karaktärer. Syftet med experimentet är att få reda på hur
många varierade instanser det krävs för att det skall betala sig med varierad
instansiering i förhållande till traditionell icke-instansierad utritning av karaktärer.
Tidigare har varje experiment utförts med ett intervall på 10, 100 och 1000
instanser. Dessa nivåer var inte aktuella för det här experimentet, då precisionen på
resultatet skulle ha blivit liten. Initiala tester gjordes för att ta reda på vilka nivåer
som var lämpliga för testet. Efter detta togs beslutet om ett intervall på 100, 200
och 300 karaktärer. Med en större tidsram hade det varit möjligt att göra fler tester
för att ge ytterligare precision åt undersökningen.
Som utgångspunkt för mätningarna för varierad instansiering utfördes experimentet
med samma implementation som tidigare fast med de nya nivåerna för instanser
det vill säga 200 och 300. För mätningarna av icke-instansierad utritning av
karaktärer skapades en specifik implementation. Skillnaden mellan
implementationerna ligger i att den senare använder sig av utritningsanropet draw
och ropas på en gång per karaktär och alla karaktärer har sin egen vertexbuffer sin
egen textur och sina egna animationer. Till skillnad från implementationen för
varierad instansiering som använder sig av utritningsanropet drawinstanced som
endast ropas på en gång per uppdatering och där alla instanser delar samma textur,
samma vertexbuffer och samma animationer. I övrigt så är de två
implementationerna i största möjliga mån lika varandra. Resultaten från de två
olika implementationerna jämförs sedan för att ta reda på vid vilket antal av
utritade karaktärer det lönar sig med varierad instansiering. Figur 8 visar ickeinstansierade karaktärer.

Figur 7: Varierad instansiering, 100 instanser, 16000 polygoner.

Figur 8: Jämförelse, 100 instanser, 16000 polygoner.
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5

RESULTAT
Mätningarna från de olika experimenten har här sammanställts i diagram för att ge
en överblick och för att kunna jämföra resultaten på ett överskådligt sätt.
Resultaten presenteras först i millisekunder (ms) och sedan visas en
sammanställning där resultaten beskrivs i procentmässiga ökningar. Notera att
stapeldiagrammen inte visar ett linjärt avstånd mellan staplarna. För den grafiska
placeringen av staplarna är avståndet mellan 10 och 100 instanser det samma som
mellan 100 och 1000 instanser. Modellerna kommer benämnas som den
lågupplösta (1000 polygoner), den mellanupplösta (4000 polygoner) och den
högupplösta (160000 polygoner).
5.1 Instansiering
Figur 9 visar resultatet från instansieringsexperimentet. Dessa resultat kommer
härefter att benämnas som referensmätningarna. Alla referensmätningar utom
mätningen för den högupplösta modellen med 1000 instanser håller sig inom
interaktiva nivåer. Den interaktiva nivån på 30 frames per sekund motsvaras av 33
ms eller mindre för en uppdatering av GPU:n.

Figur 9: Diagram över instansieringsexperimentet.

Figur 10: Diagram över experiment för animation blending.
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5.2 Animation blending
Resultaten från experimentet för animation blending visas i figur 10. Det här är det
experiment där resultaten har störst avvikelse i förhållande till
referensmätningarna, detta i form av en stadig ökning av uppdateringstider för
GPU:n. Ökningen för 10 instanser av den lågupplösta är 0,11 ms och för 1000
instanser av den högupplösta består ökningen av 178,50 ms. De flesta mätningar
från experimentet visar på interaktiva nivåer, undantagen är mätningarna från den
mellanupplösta och den högupplösta modellen med 1000 instanser. Mätningen för
100 instanser av den högupplösta modellen håller sig strax under en interaktiv
nivå.
5.3 Skalning
Resultaten från skalningsexperimentet visas i figur 11. Dessa resultat visar en
förhållandevis liten avvikelse från referensmätningarna. Ökningen för 10 instanser
av den lågupplösta modellen är knappt märkbara 0,01 ms medan ökningen för
1000 instanser av den högupplösta modellen är 1,5 ms vilket är en förhållandevis
liten ökning i jämförelse med resultatet som helhet. Det är endast mätningen för
1000 instanser av den högupplösta modellen som överstiger interaktiva nivåer.

Figur 11: Diagram för skalningsexperimentet.

Figur 12: Diagram för färgpigmenteringsexperimentet.
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5.4 Färgpigmentering
Resultaten från färgpigmenteringsexperimentet framställs i figur 12. Resultaten
visar på en väldigt liten ökning för 10 instanser av den lågupplösta modellen vilken
motsvarar 0,003 ms. Ökningen här är minder än i skalningsexperimentet, men
ökningen för mätningen av 1000 instanser av den högupplösta modellen motsvarar
18,5 ms vilket är betydligt högre än för skalningsexperimentet. Alla mätningar
utom 1000 instanser av den högupplösta modellen håller sig inom interaktiva
nivåer.
5.5 Morf
Morfexperimentet är uppdelat i två delar. Den första delen är morf med en
interpolation, resultaten från dessa mätningar vissas i figur 13. Den andra delen är
morf med tre interpolationer, dessa resultat framställs i figur 14. Mätningarna från
morf med tre interpolationer har betydligt större påverkan på resultatet än vad morf
med en interpolation har. I mätningarna från morf med en interpolation är det
endast mätningarna för 1000 instanser av den högupplösta modellen som överstiger
interaktiva nivåer. I mätningen för morf med tre interpolationer överskrider också
mätningen för 1000 instanser av den mellanupplösta modellen interaktiva nivåer.

Figur 13: Morf med en interpolation.

Figur 14: Morf med tre interpolationer.
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5.6 Varierad instansiering
Det skall förtydligas att resultaten från detta experiment inte är en sammanräkning
av de övriga experimenten, utan mätningarna är gjorda från en version av
applikationen där alla tekniker var implementerade samtidigt. Resultatet från
experimentet presenteras i figur 15. Ökningen för dessa resultat är generellt sätt
högre än den sammanlagda ökningen från de övriga experimenten. Resultaten visat
att de flesta mätningar gjorts under interaktiva nivåer, undantagen är mätningarna
för 1000 instanser av den högupplösta och den mellanupplösta modellen samt
mätningen av 100 instanser av den högupplösta modellen. Den sistnämnda
mätningen är inte så långt ifrån en interaktiv nivå medan mätningen från den
högupplösta modellen motsvarar ungefär två och en halv uppdateringar i sekunden.
5.7 Jämförelse
För det här experimentet har resultaten delats upp i tre olka diagram, ett för varje
upplösning av modellen. Diagrammen för experimentet presenteras med olika
storlekar på y-axeln, detta för att tydliggöra resultaten från varje mätning. Graferna
i diagrammen visat på utritningshastigheten för varierad instansiering jämfört med
icke-instansierad utritning av modeller.

Figur 15: Diagram för varierad instansiering.

Figur 16: Diagram för jämförelse med lågupplöst modell.
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Resultatet av jämförelsen mellan utritningshastigheten för varierad instansiering
och icke-instansierad utritning av den lågupplösta modellen presenteras i figur 16.
Mätningarna visar att varierad instansiering av den lågupplösta modellen har en
förhållandevis linjär ökning i uppdateringshastighet i relation till antalet utritade
modeller. För utritningen av icke-instansierade karaktärer ökar utritningstiden
kraftigt mellan 200 och 300 modeller. Det är också någonstans mellan detta
intervall som varierad instansiering av den lågupplösta modellen uppdateras
snabbare än för utritningen av icke-instansierade modeller.
För den mellanupplösta modellen presenteras resultatet av jämförelsen mellan
utritningshastigheten för varierad instansiering och icke-instansierad utritning i
figur 17. I denna undersökning visar resultaten från båda teknikerna ett någorlunda
linjärt resultat mellan intervallerna. Här sker utritningen snabbare för varierad
instansiering i förhållande till icke-instansierad utritning någonstans mellan 100
och 200 karaktärer.
Resultatet av jämförelsen mellan utritningshastigheten för varierad instansiering
och icke-instansierad utritning av den högupplösta modellen presenteras i figur 18.
Här är trenden ungefär den samma som för den mellanupplösta modellen.

Figur 17: Diagram för jämförelse med mellanupplöst modell.

Figur 18: Diagram för jämförelse med högupplöst modell.
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5.8 Sammanställning
För att förtydliga hur mycket de olika resultaten har påverkats i förhållande till
referensmätningarna har här gjorts en sammanställning. Ett diagram har gjorts för
varje upplösning av modellen. Dessa diagram visar hur stor ökningen är av
uppdateringstiderna i ms för varje teknik i förhållande till referensvärdena,
beskrivet i procent.
Sammanställningen av teknikerna för den lågupplösta modellen syns i figur 19.
Här syns tydligt att det är animation blending som är den mest krävande tekniken.
Det är också den teknik som gör den procentmässigt största ökningen mellan
intervallerna, den tydligaste ökningen sker mellan 10 och 100 instanser. Även
morfning med tre interpolationer har en stigande kurva medan morf med en
interpolation har en jämnare kurva.
För den mellanupplösta modellen syns jämförelsen av tekniker i figur 20. Här
utgör de flesta tekniker en större procentuell ökning, detta framförallt för animation
blending och morf med tre interpolationer. Däremot stiger inte kurvorna för dessa
två resultat lika mycket mot slutet i jämförelse med resultaten för respektive
tekniker från den lågupplösta modellen.

Figur 19: Sammanställning av tekniker för lågupplöst modell.

Figur 20: Sammanställning av tekniker för mellanupplöst modell
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Sammanställningen av teknikerna för den högupplösta modellen syns i figur 21.
Här är den procentuella ökningen återigen högre än den procentuella ökningen för
föregående jämförelse. I den här sammanställningen så stiger inte längre kurvan
för morf med tre interpolationer. Kurvan för animation blending har också en
minskad stigning i förhållande till sammanställningarna från de andra
upplösningarna för modellen.
Till sist har det gjorts en sammanställning för att visa på hur stor ökningen är i tid
mellan uppdateringarna för varierad instansiering i förhållande till
referensvärdena. Varje upplösning ha sin egen kurva och ökningen beskrivs i
procent.
Sammanställning för varierad instansiering presenteras i figur 22. Diagrammet
visar tydligt att resultaten från den lågupplösta modellen ger lägst procentmässiga
ökning för mätningarna och resultaten från den högupplösta modellen ger den
högsta procentmässiga ökningen för mätningarna. En tydlig trend är att denna
differens blir allt mindre ju fler instanser som ritas ut. Den procentuella stigningen
är relativt liten för mätningarna från den högupplösta modellen medan kurvan för
den lågupplösta modellen har en tydlig stigning.

Figur 21: Sammanställning av tekniker för mellanupplöst modell

Figur 22: Sammanställning av varierad instansiering.

18

6

DISKUSSION OCH SLUTSATS
I den första delen av detta avsnitt kommer diskussioner att föras kring studiens
metod och implementation. Nästa del kommer att bestå av en diskussion om
resultaten för studien. Vilket kommer att leda vidare till slutsatsen för studien och
till sist kommer vidare forskning att diskuteras.
Vad det gäller metoden för att samla in data till uppsatsen så uppstod ett problem
under mätningarna. Plötsligt började stora differenser uppstå i annars stabila
mätresultat. Som tidigare nämnts utfördes experimenten på en laptop. På grund av
de frekventa testkörningarna hade värmen i datorn stigit till sådana nivåer att det
påverkade resultaten från mätningarna. Efter att detta uppdagats införskaffades en
fläkt för extra kylning och alla experiment gjordes om från början. De nya
experimenten övervakades och inga uppenbara ojämnheter uppdagades under
mätningarna. För att i största möjliga mån säkerställa att värmen inte påverkade
resultaten utfördes var mätning tio gånger. Det kan inte uteslutas att värmen i
någon mån har påverkat resultaten, men på grund av de åtgärder som tagits anses
resultaten fortfarande relevanta.
Alla de experiment som utförts anses vara relevanta för studien. I efterhand finns
det ett par saker som kunde gjorts annorlunda för att få fram ytterligare
dimensioner i studien. Animation blending experimentet kunde med fördel ha
delats upp i två experiment för att kunna avgöra vilken del av prestandaförlusten
som utgjorts av själva animationstekniken och vilken del som tillhörde belending
tekniken.
Morfexperimentet kunde ha gjorts på ett annorlunda sätt för att få ett tydligare
resultat. Som experimentet är utformat så utförs en matrismultiplikation för att
säkerställa att positionerna som skall interpoleras befinner sig i samma rymd.
Denna multiplikation är inte nödvändig om detta redan säkerställts vid skapande
och exporterande av modellen. Eftersom att författaren i det här fallet har skapat
både modeller och exporter hade det varit möjligt att undvika denna multiplikation
och i stället vunnit prestanda under körning av experimentet.
En faktor som inte undersökts vidare är hur upplösningen på utritningsfönstret
påverkat resultaten. Detta skulle framförallt vara intressant i förhållande till
färgpigmenteringsexperimentet då detta bygger på en uträkning som görs per pixel.
Så upplösningen förväntas ha större påverkan för detta experiment än för de vars
beräkningar sker per vertex.
Ett pipelinemässigt problem som uppstod var att en modell behövde trianguleras
innan dess att morfmodellen skapades. En modell i Autodesks Maya triangulerades
i många fall annorlunda efter att den deformerats. Detta utgjorde ett problem då
vertexpunkterna i modellerna måste motsvara varandra i samma ordning. Det
pipelinemässiga problemet här bestod i att de olika upplösningarna för modellerna
byggde på smooth-verktyget i Autodesks Maya för att fyrdubbla antalet polygoner
för varje upplösning. Då nivåerna bestämts till 1000, 4000 och 16000 polygoner
kunde inte smooth-verktyget användas för att skapa rätt antal polygoner för
morfmodellerna. Därför skapades tre olika morfmodeller för varje
upplösningsnivå. Det är oklart hur en lösning på problemet skulle sett ut, men en
sådan skulle kunna ha sparat mycket tid så att större fokus kunde ha lagts på de
mer väsentliga delarna av studien.
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För studien har en stor mängd data samlats in som grund för att besvara uppsatsens
frågeställningar. Bland de mätningar som gjorts finns många intressanta resultat.
Här följer en diskussion kring resultaten i förhållande till de olika teknikerna och
hur varierad instansiering förhåller sig till icke-instansierad utritning. För att göra
resultaten så hårdvaruoberoende som möjlig kommer de här att diskuteras som en
ökning i förhållande till referensvärdena i procentform.
Utöver mätningarna för varierad instansiering där alla tekniker ingår är det
animation blending som haft störst påverkan på GPU-prestandan. Detta på grund
av att experimentet innefattar både animationstekniken skinned instansing och
blendningen mellan frames. Det är inte oväntat att det är denna teknik som ger
störst påverkan då det är den som utför flest beräkningar. Varje vertexpunkt skall
animeras och blendas för varje influens. Uppdateringstiderna för GPU:n ökar
mellan 51,89 och 212,12 procent beroende av instans- och polygonantal.
Mätningar från experimentet visar en tydlig procentuell ökning av
uppdateringstider för ju fler instanser som används. Den procentuella ökningen
blev dock mindre ju fler polygoner den utritade modellen bestod av. Detta tyder
alltså på att vid användning av lågupplösta modeller är tekniken effektivast för ett
fåtal instanser. Vid användning av högupplösta modeller är tekniken lika effektiv
för både få och större antal instanser.
Skalningsexperimentets resultat visar att det generellt sätt är den teknik som ger
minst påverkan för GPU-prestandan. Detta är inte oväntat då skalningen tekniskt
sätt är den mest simpla tekniken. Uppdateringstiderna för GPU:n ökar mellan 0,01
och 5,61 procent beroende på instans- och polygonantal. Den procentuella
differenserna är liten för både instans och polygonantal. Mätningarna visade dock
en tendens till att påverkan skulle bli mindre ju fler instanser som ritats ut. Denna
tendens är tydligare ju lägre antal polygoner testmodellen består av. Detta tyder på
att tekniken generellt sätt är effektiv, framförallt vid utritning av ett större antal
lågupplösta instanser.
Från mätningarna av färgpigmenteringstekniken visar resultaten en påverkan för
GPU-prestandan mellan 1.37 och 22.88 procent beroende på instans- och
polygonantal. För den lågupplösta modellen stiger den procentmässiga påverkan
stadigt med antalet instanser. För den mellanupplösta modellen stiger påverkan
något med antalet instanser och för den högupplösta modellen har instansantalet i
sort sett inte någon påverkan för den procentuella ökningen. Resultatet pekar på att
vid användning av lågupplösta modeller är tekniken effektivast för ett fåtal
instanser. Vid användning av högupplösta modeller är tekniken lika effektiv både
för ett fåtal och för ett större antal instanser.
Resultaten från de olika morfexperimenten det vill säga morf med en interpolation
och morf med två interpolationer kan olika tendenser identifieras. I experimentet
för morf med en interpolation påverkades GPU-prestandan mellan 13,29 och
17,68 procent beroende på instans- och polygonantal. Den procentmässiga
ökningen skiljer sig inte mycket varken för polygonantal eller för instansantal.
Detta visar på att tekniken är lika effektiv för så väl lågupplösta och högupplösta
modeller som för ett litet och ett stort antal instanser.
Morfexperimentet med tre interpolationer visar att prestandapåverkan för tekniken
skiljer sig mellan 23.95 och 72.01 procent beroende av instans- och polygonantal.
För den lågupplösta modellen syns en tydlig stigning av den procentmässiga
påverkan med antalet instanser. För den mellanupplösta modellen syns en något
mindre påverkan beroende av instansantal. För den högupplösta modellen ger
instansantalet i sort sett inte någon procentuell ökning. Detta resultat tyder på att
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vid användning av lågupplösta modeller är tekniken effektivast för ett fåtal
instanser. Vid användning av högupplösta modeller är tekniken lika effektiv för så
väl ett fåtal som för ett större antal instanser.
Experimentet för varierad instansiering gav resultat som visar att tiden för att
utföra en uppdatering på GPU:n ökade mellan 80,68 och 352,95 procent beroende
på instans- och polygonantal. Mätningarna visar att den procentuella ökningen blev
större för ju fler instanser som ritades ut. Denna ökning var tydligast för den
lågupplösta modellen och minst tydlig för den högupplösta. Resultaten visar att för
användning av lågupplösta modeller är tekniken effektivast med ett fåtal instanser.
Då högupplösta modeller används är tekniken nästan lika effektiv för både ett fåtal
som för ett större antal instanser.
Härmed kan teknikerna delas in i tre olika kategorier. Den första kategorin går
under benämningen stigande för instans avtagande för polygon. Det som är
specifikt för tekniker inom denna kategori är att den procentuella ökningen av
uppdateringstiden för GPU:n ökar med antalet instanser och att denna ökning blir
mindre tydlig ju fler polygoner modellen består av. I denna kategori placeras
teknikerna animation blending, färgpigmentering, morf med tre interpolationer och
varierad instansiering.
Nästa kategori benämns här som sjunkande för instans avtagande för polygon. För
tekniker inom denna kategori sjunker den procentuella ökningen av
uppdateringstiden för GPU:n med antalet instanser och att denna tendens blir
mindre tydlig ju fler polygoner modellen består av. I denna kategori placeras
tekniken skalning.
Den sista kategorin kallas här för jämn för instans och polygon. Det som är
specifikt för tekniker inom denna kategori är att den procentuella ökningen av
uppdateringstiden på GPU:n inte påverkas i någon större utsträckning av varken
polygon eller instansantal. Tekniken morf med en interpolation placeras under den
här kategorin.
I jämförelsen mellan varierad instansiering och icke-instansierad utritning visar det
sig att resultaten för varierad instansiering håller en stabil utveckling medan
resultaten från icke-instansierad utritning ökar alltmer från intervall till intervall.
För den lågupplösta modellen är icke-instansierad utritning ett snabbare alternativ
för 100 och 200 modeller, varierad instansiering är först snabbare någonstans
mellan 201 och 300 modeller. För den mellan och högupplösta modellen är ickeinstansierad utritning snabbare för 100 modeller, men för dessa två upplösningar är
varierad instansiering snabbare redan mellan 101 och 200 modeller.
Varierad instansiering är en teknik som betalar sig först vid utritning av fler än
hundra modeller och detta värde stiger för lågupplösta modeller. Detta är ett större
antal än vad hypotesen för uppsatsen antyder, vilket betyder att beräkningarna för
att förändra utseendet för instansierade karaktärer blev mer kostsamma än väntat.
Det kan trots detta vara aktuellt med någon form av varierad instansiering också
för utritning av mindre än 100 karaktärer men ju färre karaktärer som ritas ut desto
billigare beräkningar krävs för att det skall betala sig. Nedskärningar som kan
göras för den formen av varierad instansiering som används i den här studien är till
exempel att helt utelämna vissa tekniker eller att modifiera de existerande. Sådana
modifikationer skulle kunna vara att utelämna blendingen från animationen,
använda färre morfinterpolationer eller avlägsna matrisberäkningen för
morfningen. Vissa av dessa nedskärningar skulle också innebära att den visuella
variationen mellan karaktärerna hade minskat.
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6.1 Slutsats
Resultaten för studien har gett upphov till tre kategorier av tekniker som här
benämns som stigande för instans avtagande för polygon, sjunkande för instans
avtagande för polygon och jämn för instans och polygon. Med den förstnämnda
kategorin menas att den procentuella ökningen av uppdateringstiden för GPU:n
ökar med instansantal men att denna ökning blir mindre tydlig för ju fler polygoner
modellen består av. Med den andra kategorin menas att den procentuella ökningen
av uppdateringstiden för GPU:n minskar, men att denna minskning är mindre
tydlig ju fler polygoner som en modell består av. Den sista kategorin innebär att
varken instans- eller polygonantal påverkar den procentuella ökningen av
uppdateringstiden för GPU:n nämnvärt.
Under kategorin stigande för instans avtagande för polygon hamnar teknikerna
animation blending, färgpigmentering, morf med tre interpolationer och varierad
instansiering. I kategorin sjunkande för instans avtagande för polygon hamnar
tekniken skalning. Till sist så placeras tekniken morf med en interpolation i
kategorin jämn för instans och polygon.
Vad det gäller hur många instanser det krävs för att varierad instansiering skall
betala sig i förhållande till icke-instansierad utritning kan denna nivå bestämmas
till någonstans mellan 100 och 300 modeller. För modeller med en upplösning
mellan 4000 och 16000 polygoner kan nivån mer specifikt bestämmas till
någonstans mellan 100 och 200 modeller. Antalet modeller som krävs kan
minskas genom att begränsa antalet beräkningar som utförs för varierad
instansiering med konsekvensen att den visuella variationen minskar.
6.2 Vidare forskning
Fler tekniker för varierad instansiering än de som den här studien innefattar skulle
kunna undersökas och kategoriseras som en påbyggnad av den här studien. Det
hade också varit intressant att se hur resultaten påverkas av en tesseleringspipeline.
En annan intresseväckande aspekt hade varit att undersöka hur resultaten hade
påverkats om implementationen satts in i ett större system. Exempel på detta kan
vara mer geometri så som miljöer och byggnader, ljus och skuggberäkning och
interaktiva möjligheter så som att styra karaktärer.
Det största mervärdet av vidare studier hade antagligen kommit från att kombinera
denna studier med en perceptuell undersökning av hur en användare upplever
variationen från teknikerna. Med hjälp av detta skulle det kunna undersökas om det
är de dyra beräkningarna som ger störst visuell mångfald och där igenom
säkerställa att beräkningsresurserna används där de gör nytta.
Ytterligare en intressant aspekt av perceptuella studier hade varit att undersöka hur
den linjära animation blending som använts i den här studien upplevs i förhållande
till traditionell animation blending.
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BILAGOR
Här följer uppsatsens bilagor. I bilaga ett finns bilder på den modell som använt
under experimenten, både själva modellen och alla tillhörande morfmodeller. I
bilaga två finns implementationer av de tekniker som använts under experimenten.
8.1 Bilaga 1

Figur 23: Grundmodell med 1000, 4000 och 16000 polygoner

Figur 24: Morfmodell ett med 1000, 4000 och 16000 polygoner

Figur 25: Morfmodell två med 1000, 4000 och 16000 polygoner

Figur 26: Morfmodell tre med 1000, 4000 och 16000 polygoner
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8.1 Bilaga 2
Här följer huvuddelen av de implementationer som aväts under de experiment som
utförts under studien. Den kod som presenteras här är från vertexshadern och
pixelshadern då mätningarna för studien gjorts från GPU:n. De kodstycken som
visas upp är inte kommenterade. I figur 27 syns implementationen för
instansierungsexperimentet. Figur 28 visar implementationen för animation
blending experimentet. Implementationen för skalningsexperimentet syns i figur
29. I figur 30 syns implementationen för färgpigmenteringsexperimentet.
Implementationen för morfexperimentet med en interpolation syns i figur 31. I
figur 32 finns implementationen för morfexperimentet med tre interpolationer.
Figur 33 visar implementationen för experimentet med varierad instansiering. Till
sist visar figur 34 implementationen för experimentet med icke-instansierad
utritning.

Figur 27: Implementation för instansiering i vertexshadern.

Figur 28: Implementation för animation blending i vertexshadern.
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Figur 29: Implementation för skalning i vertexshadern.

Figur 30: Implementation för färgpigmentering i pixelshadern.

Figur 31: Implementation för morf med en interpolation i vertexshadern.
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Figur 32: Implementation för morf med tre interpolationer i vertexshadern.

Figur 33: Implementation för varierad instansiering i vertexshadern.

Figur 34: Implementation för icke-instansierad utritning.
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