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Sammanfattning
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete som har utförts vid institutionen för informations- 
och kommunikationsteknik, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), och omfattar 15 hp. Rapporten 
presenterar ett arbete där examensarbetarna har utvecklat en terräng med höjdskillnader och 
ljussättning, partikeleffekter (CPU-GPU implementering) som liknar ett fyrverkeri, partikeleffekter 
(GPU implementering) som visar olika mönster samt en kamera för att kunna observera spelvärlden 
från alla möjliga olika vinklar i 3D med API:et Lightweight Java Game Library (LWJGL).

LWJGL är ett lågnivå-API som riktar sig mot nybörjare och professionella spelutvecklare i 
programspråket Java. Flera tekniker exponeras istället för att mappa lågnivå-funktioner i 
objektorienterad programmeringsparadigm som många javautvecklare är vana vid. LWJGL hanterar 
sin egen grafik, ljud och styrkontroller enbart för att få en solid grund för moderna spel och en 
bättre användarupplevelse. Den grafiska renderingen sköts med OpenGL.

Syftet med det här examensarbetet var att utvärdera LWJGL om den är kompetent nog att användas 
i samband med spelutveckling. Det är känt att Java Standard Edition (Java SE) har väldigt dåligt 
stöd för grafikintensiva och komplexa applikationer där prestandan är väldigt viktig. Därför 
utvecklade vi en större grafiskt krävande applikation, för att kunna göra en samlad bedömning om 
hur det är att arbeta med LWJGL och vad det erbjuder en spelutvecklare.

Arbetet delades upp i tre olika faser. Den första fasen började med att skapa en kravspecifikation för 
den produkt som skulle utvecklas, den låg till grund för hela arbetet. Nästa steg var datainsamling 
med syfte att erhålla förståelse för olika tekniker och att identifiera problem. Den tredje fasen var 
själva utförandet där vi designade, implementerade, testade och analyserade lösningarna iterativt.

Rapporten ger läsaren en översikt över de krav som ställts på prototypen, den projektmetod som 
använts, tekniker som har tillämpats, alla lösningar som har tagits fram och varför LWJGL blev 
utvald bland många andra.

Enligt de tester som utförts så är partikelsystem A (CPU-GPU implementering) bra mycket 
långsammare än partikelsystem B (GPU implementering) rent prestandamässigt. När 1,5 miljoner 
partiklar renderades så fick partikelsystem A 5 bilder per sekund och partikelsystem B 110 bilder 
per sekund.

Ingenjörsmässiga metoder och standarder har använts under hela arbetets förlopp som förvärvats 
under civilingenjörsutbildningen informationsteknik på KTH med inriktning datalogi. Det innefattar 
agil systemutveckling, programmering och problemlösning.

Goda kunskaper i Java, matematik och allmän IT-teknisk bakgrund förutsätts för att hänga med i 
alla resonemang i denna rapport.

Nyckelord: LWJGL, Lightweight Java Game Library, OpenGL, Terräng, Höjdkarta,  
Partikeleffekter, Partikelsystem, Vertex Buffer Object.
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Abstract
This report is the result of a thesis work done at the Department of Information and Communication 
Technology, Royal Institute of Technology (Swedish: Kungliga Tekniska högskolan, abbreviated 
KTH), and includes 15 credits. The report presents a work in which graduate students have 
developed a terrain with elevation changes and lighting, particle effects (CPU-GPU 
implementation) displaying fireworks, particle effects (GPU implementation) which displays 
different patterns as well as a camera in order to observe the game world from all sorts of different 
angles in 3D utilizing the API Lightweight Java Game Library (LWJGL).

LWJGL is a low-level API that targets beginners and professional game developers alike in the Java 
programming language. Several technologies are exposed instead of mapping low-level features of 
object-oriented programming paradigm, which many Java developers are used to. LWJGL handles 
its own graphics, sound and controllers just to get a solid foundation for the modern game and an 
improved user experience. The graphical rendering is handled using OpenGL.

The aim of this thesis was to evaluate LWJGL if it is competent enough to be used in conjunction 
with game development. It is known that the Java Standard Edition (Java SE) has very poor support 
for graphics-intensive and complex applications where performance is very important. Therefore, 
we developed a more graphically demanding application, in order to make an overall assessment of 
how it is to work with LWJGL and what it offers game developers.

The work was divided into three different phases. The first phase began with creating a 
specification for the product to be developed which became the basis of the whole work. The next 
step was data collection with the objective to obtain an understand the different technologies and 
identify problems. The third phase was the actual execution where we designed, implemented, 
tested and analyzed solutions iteratively.

The report provides the reader with an overview of the requirements imposed on the prototype, the 
project methodology, technologies that have been applied, all the solutions that have been 
developed and why LWJGL was chosen among many others.

According to the tests conducted, particle system A (CPU-GPU implementation) is much slower 
than particle system B (GPU implementation) purely performance-wise. When 1,5 million particles 
were rendered, particle system A got 5 Frames per second (FPS) and particle system B 110 FPS.

Engineering methods and standards were used throughout the work process acquired during the 
Information Technology Engineering degree at KTH majoring in computer science. It includes agile 
systems development, programming and problem solving.

Good knowledge of Java, mathematics and a general IT technical background is required to keep up 
with all the information in this report.

Keywords: LWJGL, Lightweight Java Game Library, OpenGL, Terrain, Heightmap, 
Particle effects, Particle system, Vertex Buffer Object.
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Förord
Vi vill tacka vår handlare och examinator Anders Sjögren vid Kungliga Tekniska Högskolan, som 
kom med nyttiga idéer och förslag under arbetets förlopp.

Daniel Härnberg
Gustav Wiiala
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1. Inledning

1.1. Bakgrund
Det objektorienterade programspråket Java är välkänt världen över och används dagligen av 
mjukvaruutvecklare som har tillgång till ett väldigt stort API. Problemet är bara att de klasser som 
ingår i den samlingen är designat för vanliga applikationer och inte komplex grafikhantering som 
många spel kräver i dagens läge. För att kunna rendera grafikintensiva spel i högnivåspråket Java så 
behövs det ett API eller en komplett spelmotor, detta eftersom Java Standard Edition (Java SE) har 
väldigt dåligt stöd för spelutveckling av den seriösare sorten.

Ett relativt stort lågnivå-API i Java är Lightweight Java Game Library (LWJGL) som är helt och 
hållet dedikerad åt grafikintensiva applikationer. Vetskapen om hur Java SE är uppbyggt och varför 
LWJGL existerar så fick vi idén till att skapa en grafiskt krävande applikation som innehåller en 
terräng med höjdkillnader och två stycken olika partikelsystem med lämpliga tekniker som LWJGL 
erbjuder. Tanken var att kunna göra en samlad bedömning hur det är att arbeta med API:et utifrån en 
spelutvecklares perspektiv.

Det är väldigt vanligt att spel innehåller stora terränger som kan antingen bestå av höjdskillnader 
eller vara helt platta. Beroende på vilken typ av spel som ska utvecklas så är det individuellt vilken 
teknik som lämpar sig bäst att använda för att forma landskapen. En vanlig teknik för att generera 
landskap är så kallade höjdkartor. En höjdkarta är en gråskalebild som har olika nyanser av grått där 
varje pixel representerar höjdinformation.

I spel förekommer det även något som kallas för partikeleffeketer. De används för att simulera 
avancerade fysikaliska fenomen såsom explosioner, blodsplatter, regndroppar, löv, rök, svansen 
efter en meteor, snö, gnistor, fyrverkeri, eld och fontän bland många andra. Beroende på hur 
partikeleffekterna är konstruerade så kan de kräva oerhört mycket från datorns resurser. Därför är 
det oerhört viktigt att de implementeras rätt och att datorn har tillräcklig kapacitet.

Rapporten beskriver hur examensarbetarna har plockat fram metoder och lösningar för att 
implementera en terräng med höjdskillnader och två stycken olika partikelsystem med LWJGL.

1.1.1. Lightweight Java Game Library (LWJGL)
LWJGL är en förkortning på Lightweight Java Game Library och är ett relativt stort lågnivå-API 
som riktar sig mot nybörjare och professionella spelutvecklare i programspråket Java. Flera tekniker 
exponeras istället för att mappa lågnivå-funktioner i objektorienterad programmeringsparadigm som 
många javautvecklare är vana vid. LWJGL hanterar sin egen grafik, ljud och styrkontroller enbart 
för att få en solid grund för moderna spel och en bättre användarupplevelse. Med OpenGL kan 
spelutvecklare rendera grafikintensiva spel i två och tre dimensioner. För ljudhantering används 
OpenAL som kan exempelvis positionera ljud i 3D. Med OpenCL så går det att utföra beräkningar 
på en grafikprocessor (Graphics Processing Unit, "GPU"), det kallas för General-purpose 
computing on graphics processing units (GPGPU) på engelska. Det är något som börjar bli mer och 
mer vanligt i dagens läge eftersom GPU:er är bättre på parallelliserade beräkningar än CPU:er 
(Central Processing Unit). 

Flera klasser innehåller enbart statiska metoder som exempelvis OpenGL, OpenAL och OpenCL.

8



API:et licenseras som öppen källkod, vilket betyder att källkoden kan användas fritt, modifieras och 
vidaredistribueras. För kommersiella projekt krävs det att licensen för LWJGL inkluderas.

1.1.2. Terräng och höjdkarta
En terräng är som namnet antyder en väldigt stor yta som kan vara helt slät eller bestå av 
höjdskillnader. I spel så kan man inte se hur en terräng är uppbyggd från grunden eftersom den har 
en eller flera texturer som döljer skelettet. Terränger består oftast av väldigt många trianglar som 
hänger ihop för att bilda en stor yta.

Bild 1: En terräng som är uppbyggd av trianglar.

En eller flera texturer kan sedan mappas över hela eller flera olika delar av terrängen.
Varje triangel som finns i terrängen (Bild 1) består av tre stycken hörn och fler trianglar kan läggas 
till på olika lämpliga sätt. För att spara på minnesutrymmet kan en ny triangel som läggs till 
använda två stycken hörn från föregående triangel och behöver då enbart lägga till ett extra hörn. 
Antalet hörn som skapas kan exempelvis beskrivas som 3N eller N+2 där N symboliserar antalet 
trianglar i terrängen.

Varje hörn i en 3D-triangel består av tre stycken koordinater: x, y och z. Höjden kan beskrivas 
matematiskt som 

y=f(x, z)
där x och z är markplanet.

För att få tag på höjddata till varje hörn kan höjdkartor användas. En höjdkarta är en gråskalebild 
som har olika nyanser av grått där alla pixlar har samma värde på R (Red), G (Green) och B (Blue). 
Ju ljusare en pixel är desto högre upp kommer hörnet att befinna sig. Om höjdkartan är N*N pixlar 
stor då kommer den att ge en terräng med  N*N stycken hörn. 

Det finns många olika algoritmer för att generera höjdkartor och en av dem beskrivs senare i den 
här rapporten, 3.8. Perlin noise. Om terrängen ska genereras på nytt varenda gång en applikation 
startas om då behöver en algoritm implementeras för att skapa dessa bilder istället för att ha en 
statisk.
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1.1.3. Partikeleffekter
Partikeleffekter är ett sätt att skapa "luddiga" objekt som exempelvis gnistor, fyrverkeri och blod.
De är en mängd av oberoende objekt för att skapa grafiska och dynamiska effekter i filmer och spel.
Varje partikel som finns i mängden har en livscykel, den föds och den dör. Grundläggande 
egenskaper hos en partikel brukar vara storlek, genomskinlighet, position, hastighet, livstid och 
färg.

Bild 2: En skärmdump från spelet Battlefield 3. Rök, bråte och ginstor efter en flygplansexplosion 
visas. Det som förklarades nyss är partikeleffekter och de förekommer i många spel.

Källan där nya partiklar skapas kallas för emitter och den brukar oftast vara osynlig för användaren. 
När nya partiklar skapas så appliceras en eller flera algoritmer som beräknar och tilldelar olika 
egenskaper hos partiklarna. Sedan renderas och uppdateras partiklarna och det fortgår tills 
livslängden har nått sitt slut. Proceduren upprepas sedan på nytt.

1.2. Mål
Målet med detta examensarbete är att kunna fastställa om LWJGL lämpar sig för spelutveckling i 
programspråket Java. Vilka förkunskaper som krävs för att komma igång och vad den stora 
skillnaden är jämfört med andra API:er och spelmotorer.

1.3. Syfte
Syftet med detta examensarbete är att designa och utveckla en terräng med höjdskillnader och 
skiftande ljussättning, partikeleffekter (beroende av centralprocessorn och grafikprocessorn) som 
liknar ett fyrverkeri, partikeleffekter (beroende av grafikprocessorn) med olika mönster och en 
kamera för att kunna observera spelvärlden från alla möjliga olika vinklar med lämpliga tekniker. 
Allt ska renderas i 3D med hjälp av API:et LWJGL.
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1.3.1. Frågeställningar

• Vilket arbetssätt ska vi ha och kommer det att hjälpa oss?

• Vilka för- och nackdelar finns det med LWJGL? Vad behöver man lära sig?

• Hur ska terrängen och partikeleffekterna renderas? Vad krävs det för att prestandan inte ska 
bli lidande?

• Vilka tekniker passar bäst för vårt arbete?

• Vilka kunskaper måste vi förvärva för att kunna utföra arbetet?

1.4. Målgrupp
Denna rapport vänder sig främst till studenter som läser till Civil- eller högskoleingenjör inom 
Data/IT. Givetvis även för examinatorn och handledaren Anders Sjögren och andra intressenter som 
är intresserade av spelutveckling.

1.5. Ansvarsområden
Daniel Härnberg ansvarsområden

• Programmering

• Testning

• Dokumentation

• Diagram

• Grafik

Gustav Wiiala ansvarsområden

• Programmering

• Testning

• Dokumentation

• Arkitektur

• Informationsinsamling
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1.6. Definitioner och förkortningar

Ordlista Förklaring
CPU Central Processing Unit. Är den del i datorn som exekverar 

programinstruktioner i datorprogram.

Grafikkort För att kunna visa grafiska bilder på en bildskärm behövs det ett grafikkort. På 
kortet sitter det en väldigt viktig krets, nämligen grafikprocessorn (Graphics 
Processing Unit, "GPU") som tar emot instruktioner från en CPU och exekverar 
dem.

Det är grafikkortets uppgift att rendera grafiken och avlasta en CPU så att den 
kan utföra andra uppgifter.

Grafikminne Ett grafikminne lagrar den data som en GPU har exekverat. Datan används 
sedan för att visa de bilder som en användare kan se på bildskärmen.

OpenGL Open Graphics Library. Är ett plattformsoberoende bibliotek för att rendera 
grafik i två och tre dimensioner. Gör det möjligt för en programmerare att 
kommunicera med grafikhårdvara. 
För att kunna använda OpenGL API måste lämpliga grafikkortsdrivrutiner vara 
installerade.

OpenGL Driver Är de drivrutiner som behövs för att få ett OpenGL-grafikkort att fungera med 
exempelvis ett operativsystem. Det innebär att en kommunikation kan ske 
mellan grafikkortet och operativsystemet.

FPS Frames per second. Antalet bildrutor per sekund i filmer och spel. 
Tearing Om grafikkortet vid något tillfälle arbetar snabbare än skärmens 

uppdateringsfrekvens då producerar grafikkortet mer bilder i bufferten än vad 
skärmen kan visa åt gången. Det gör att två eller fler bilder överlappar varandra, 
vilket oftast ses som om bilderna är något ur läge.
-http://en.wikipedia.org/wiki/Screen_tearing 

Vsync Vertical synchronization. Förhindrar tearing, men kan ha negativ påverkan när 
det kommer till prestanda. "Synkroniserar utmatningen från grafikkortet till  
uppdateringsfrekvensen på bildskärmen."
-http://www.techopedia.com/definition/92/vertical-sync-vsync 

Alfakanal RGBA (röd, grön, blå och alfa) är en förlängning av RGB-skalan, alfa anger hur 
genomskinlig en pixel är.

Tabell 1: Viktiga begrepp att kunna som förekommer i rapporten.
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1.7. Disposition
Kapitel 1 - Inledning Beskriver projektets bakgrund, mål, syfte, målgrupp, ansvarsområden och 
definitioner.

Kapitel 2 – Kravspecifikation Beskrivning av de krav som produkten skulle uppfylla presenteras 
och diskuteras under detta kapitel.

Kapitel 3 – Tekniska problem I detta kapitel kommer teorin bakom de tekniker som har använts 
under projektets gång att beskrivas och de val som gjorts mellan olika tekniker.

Kapitel 4 – Metod Detta kapitel beskriver projektförberedelser, vilken arbetsmetod som har 
använts och arbetsprocessen.

Kapitel 5 – Utförande Alla lösningar som har tagits fram för att utveckla vår applikation beskrivs 
utförligt under detta kapitel tillsammans med exempelkod.

Kapitel 6 – Resultat Den slutgiltiga produkten presenteras under detta kapitel tillsammans med 
skärmdumpar. Resultat från olika tester redovisas även under detta kapitel.

Kapitel 7 – Analys Prestanda- och riskanalys. En analys om hur vår applikation presterar beskrivs 
under detta kapitel, men även de risker som kunde inträffa under arbetets gång.

Kapitel 8 – Diskussion Behandlar vidareutveckling av applikationen och examensarbetarnas egna 
slutsatser.

Kapitel 9 – Referenser De referenser som används i rapporten hamnar under detta kapitel.

Kapitel 10 – Bilagor Material som inte har någon vettig placering i rapporten hamnar under detta 
kapitel. Det gäller testfall som har använts vid olika tester, testsystem, transport av data i OpenGL, 
koordinatsystemet i OpenGL och ett arkitekturdokument.

13



2. Kravspecifikation
I detta kapitel kommer de krav som produkten skulle uppfylla att presenteras och diskuteras.

2.1. Produkten
En terräng med höjdskillnader ska implementeras. Den ska ha en textur som löper över hela 
landskapet och skiftande ljussättning för att simulera dag och natt.

Två stycken partikelsystem ska även implementeras som är beroende av hårdvaran på olika sätt. 
Partikelsystem A ska vara beroende av en CPU (1.6. Definitioner och förkortningar) och GPU (1.6. 
Definitioner och förkortningar). Partikelsystem B ska vara beroende av en GPU. Tanken med detta 
är att tester ska kunna utföras för att jämföra prestandan mellan dessa, hur stor den faktiska 
skillnaden är.

Partikelsystem A ska likna ett fyrverkeri där alla partiklar har en glödande effekt likt en aura.

Partikelsystem B behöver inte ha något speciellt utseende eller form, men bör vara någorlunda 
avancerad tekniskt sett.

En kamera ska simuleras för att kunna observera spelvärlden från olika vinklar med mus och 
tangentbord.

2.2. Funktionella krav

2.2.1. Styrning

• Knapparna w, a, s, d ska användas för att åka framåt, sidledes vänster, bakåt, sidledes höger.

• Musen ska användas för att kunna rotera i spelvärlden, men även peka i den riktning som 
användaren vill åka mot.

• Begränsningar ska göras för musen så att karaktären inte kan göra en "kullerbytta".

2.2.2. Terräng

• Den ska vara uppbyggd av flera trianglar som hänger samman.

• En högupplöst textur ska appliceras över hela terrängen. Storleken ska vara 1024 * 1024 
pixlar.

• Med två stycken olika tangenter ska det gå att skifta mellan en terräng med och utan textur.

• En höjdkarta ska användas för att representera olika höjder i terrängen. Storleken ska vara 
512 * 512 pixlar.

• Det ska gå att skala terrängen på mark- och höjdnivå.

• Ljuskällans position ska skifta stegvis upp mot skyn och ned bortom terrängen.

• Sprickor eller liknande får inte existera i eller vid terrängens sidor.
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2.2.3. Partikelsystem A – CPU och GPU

• Som utgångspunkt ska fyrverkeripjäser skjutas ut från en emitter med glödande effekt. Varje 
fyrverkeripjäs som skjuts ut ska ha vissa begränsningar kring koordinataxlarna. Antalet 
grader utgående från y-axeln ska variera slumpmässigt mellan 0 till 45 grader och 0 till 360 
grader i xz-planet.

• Fyrverkeripjäserna ska färdas olika långt i 3D-rymden.

• Gravitation ska appliceras för fyrverkeripjäserna och explosionerna.

• Varje enstaka fyrverkeripjäs ska innehålla en mängd andra partiklar som tillsammans utgör 
en explosion likt en sfär.

• Varje explosion ska dö ut när partiklarna har blivit så transparenta att de inte längre syns, en 
ny explosion ska då genereras.

• Alla partiklar ska ha en textur som har en svart bakgrund med en glödande effekt i mitten. 

• Det ska finnas två stycken fall för hur färgsättningen ska gå till för varje explosion. Färgen 
ska vara slumpmässig med en sannolikhet på 1/4 att alla partiklar får en egen färg var och 
3/4 chans att alla partiklar har samma färg.

2.2.4. Partikelsystem B - GPU

• Häftiga och slumpmässiga avancerade effekter ska beräknas med fysikens lagar. 
Beräkningarna ska göras på en GPU, en CPU får nämligen inte vara involverad.

2.3. Icke-funktionella krav
• Antalet bilder per sekund ska vara oberoende av systemet. Det innebär att applikationen ska 

uppföra sig likadant på olika system.

• Det är viktigt att applikationen bibehåller en hög bilduppdateringshastighet för att fungera 
tillfredställande.

• Det är viktigt att terrängen är minneseffektiv för att spara på det minnesutrymme som finns i 
en typisk modern dator.

• Kontrollen ska vara användarvänlig. Snabba och långsamma rörelser ska kunna göras utan 
hack eller liknande.

2.4. Dokumentation
För att det ska vara lätt att återuppta arbetet vid ett senare skede behöver koden vara 
väldokumenterad. Under utvecklingens gång ska koden kommenteras kontinuerligt så att den kan 
sammanställas till en redig dokumentation.

2.5. Avgränsningar
För att arbetet inte ska hamna utanför tidsramarna så har avgränsningar behövts göras. Level-of-
detail (LOD) algoritmer kommer inte att behandlas, eftersom terrängen ska vara ändlig och inte 
"oändlig". Med LOD så går det att rendera fler trianglar i terrängen som är närmre kameran och 
färre längre bort. Uppbyggnaden av den eller de algoritmer som behövs för att generera nya 
höjdkartor kommer inte heller att behandlas, vi insåg att tiden inte skulle räcka till.

15



3. Tekniska problem
I detta kapitel kommer teorin bakom de tekniker som har använts under projektets gång att 
beskrivas och de val som gjorts mellan olika tekniker.

3.1. Pixeldata
Bilder som är uppbyggda av bildpunkter (även kallade pixlar) kallas för bitmappsbilder.
Varje pixel har en egen plats och ett färgvärde i ett rutnät som bilden består av.
Om färgmodellen RGB används då består varje pixel av röd, grön och blå färg. Varje färg innehåller 
ett värde mellan 0-255, vilket motsvarar 1 byte eller 8 databitar. Antalet möjliga färger som kan 
bildas är 256*256*256=16777216 stycken.

Bild 3: Visar en pixel som består av röd, grön och blå färg 
med motsvarande antalet databitar för varje.

Med en bitmappsbild går det att läsa av pixlarnas värde rad- och kolumnvis in i en applikation. 
Bitvisa operatorer kan användas för att maska fram röd, blå och grön färg enskilt. 

Terrängen som vi har skapat använder höjdkartor och de består av ett rutnät med pixlar. Genom att 
läsa av pixlarnas värde rad- och kolumnvis så kan de användas för att representera terrängens alla 
hörn på olika höjder.
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3.2. Java
Java är ett objektorienterat programmeringsspråk som lanserades 1995 av Sun Microsystems.
Java tillhör familjen av högnivåspråk, vilket innebär att en programmerare inte behöver bekymra sig 
om minnesadresser eller instruktioner som görs nära hårdvaran.
När källkoden kompileras översätts den till bytekod som en Java Virtuell Maskin (JVM) kan tolka. 
Det är den virtuella maskinens uppgift att tolka och översätta bytekoden till maskinspecifika 
instruktioner som en processor kan förstå. Detta möjliggör så att applikationer köras på vilken dator 
som helst. Java har även en automatisk minneshanterare som kallas för Garbage collection (GC), 
den har i uppgift att rensa bort de objekt som inte längre refereras.

Bild 4: En översikt av de steg som utförs när ett Java-program kompileras och exekveras.

Java-plattformen erbjuder ett stort API som underlättar utvecklingsprocessen för programmerare. 
För grafikhantering finns AWT och Swing, de är främst avsedda för vanliga applikationer. Det är 
fullt möjligt att utveckla spel med hjälp av dessa, men det är inget som rekommenderas för 
grafikintensiva spel där prestandan är oerhört viktig. Java med Swing och AWT är helt enkelt för 
långsamma när många komplexa geometriska objekt ska beräknas och renderas. 

För att komplettera Java SE så finns det många olika API:er och spelmotorer att välja bland. 

Vi har valt att genomföra det här projektet med Lightweight Java Game Library (LWJGL) då det är 
ett välkänt och intressant API som använder lågnivå-kommandon för grafikhantering.
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3.3. Lightweight Java Game Library
Detta avsnitt beskriver kortfattat de mest använda klasserna i Lightweight Java Game Library.

3.3.1. Klassen Display
I Swing finns det en klass som heter JPanel, den fungerar som en behållare för olika komponenter 
och Canvas för att rita grafik.

I LWJGL finns klassen Display som är till för att rendera 2D- och 3D-grafik, den innehåller enbart 
statiska metoder.

Metoder Förklaring
setDisplayMode(DisplayMode mode) Sätter bredd och höjd för en display.
create() Skapar en display för att rendera avancerad 

grafik.
update() Uppdaterar innehållet i en display. 

Dubbelbuffring med sidvändning används för att 
undvika flimmer eller andra åkommor vid 
rendering.

destroy() Förstör en display och rensar upp resurser som 
har använts med den.

isCloseRequested() Returnerar true om en display har stängts ned.
setVSyncEnabled(boolean sync) Förhindrar tearing, men kan ha en negativ 

inverkan på prestanda
sync(int fps) Gör så att en loop körs i den bildhastighet som 

anges och låter även tråden sova en stund.
Tabell 2: Exempel på användbara metoder från klassen Display.

3.3.2. Klassen Keyboard
I Java Standard Edition (Java SE) så finns interfacet KeyListener och klassen KeyAdapter för att 
läsa av knapptryckningar på tangentbordet.

LWJGL har en klass som kallas för Keyboard och den används för att läsa av knapptryckningar. För 
att kolla om en knapp är nedtryckt används metoden isKeyDown(). 

En buffert används för att lagra alla knapptryckningar eftersom applikationen kan råka missa någon.
Metoden next() används för att stega vidare till varje händelse i buffern, true returneras om det finns 
en händelse och false om den har nått slutet.

3.3.3. Klassen Mouse
I Java Standard Edition (Java SE) så finns det flera olika interface och klasser för att läsa av 
knapptryckningar och rörelser på scrollhjulet. MouseListener, MouseMotionListener och 
MouseWheelListener är interface. MouseAdapter och MouseMotionAdapter är några klasser bland 
flera andra.
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LWJGL har en klass som kallas för Mouse, den används för att läsa av knapptryckningar och 
rörelser på scrollhjulet. För att kolla vad musen har för position i displayen används metoderna 
getX() och getY(). En nedtryckt knapp kontrolleras med metoden isButtonDown(), den tar emot ett 
heltal som argument för att avgöra vilken knapp som ska undersökas. Heltalet noll betyder vänster 
musknapp och ett för höger.

En buffert används för att lagra alla knapptryckningar eftersom applikationen kan råka missa någon. 
Metoden next() används för att stega vidare till varje händelse i buffern, true returneras om det finns 
en händelse och false om den har nått slutet.

3.3.4. Slick-Util Library
Slick-Util Library är ett litet bibliotek för att kunna ladda in texturer och ljud i olika format.

3.3.5. OpenGL Utility Library (GLU)
OpenGL Utility Library (GLU) är ett komplement till OpenGL. Biblioteket består av flera 
funktioner som använder OpenGL kommandon som bas för att göra vissa uppgifter lättare.

3.4. OpenGL
Detta avsnitt beskriver OpenGL och vilka renderingsmetoder som finns. I slutet av kapitlet 
utvärderas de olika renderingsmetoderna och examensarbetarna väljer de som behövs för det här 
projektet.

3.4.1. Vad är OpenGL?
OpenGL står för Open Graphics Library och är ett plattformsoberoende API som först lanserades 
1992 av Silicon Graphics för att rendera 2D- och 3D-grafik. OpenGL ligger på en lägre nivå, vilket 
innebär att den är programmerad nära hårdvaran. Syftet med OpenGL är att kommunicera med ett 
grafikkort för att rita objekt i ett fönster och det görs med en uppsättning av kommandon. Objekten 
kan exempelvis vara punkter, linjer och polygoner som sedan konverteras till komplexa 2D- och 
3D-objekt. Det finns flera olika versioner som sträcker sig i dagsläget från 1.1 till 4.3 och i varje ny 
version tillkommer det nya funktioner och eventuellt andra blir utgångna. 

OpenGL definieras som en tillståndsmaskin, vilket innebär att när ett läge är på då är den på tills 
den blir avstängd. En analogi, tänd lampan och förbli tänd tills någon släcker ljuset igen. De olika 
API-anropen ändrar från ett tillstånd till ett annat. 

glEnable(GL_LIGHTING); //Aktivera ett tillstånd.
//Rendera geometri som ska bli upplyst.
glDisable(GL_LIGHTING); //Inaktivera ett tillstånd.
//Rendera geometri som inte ska bli upplyst.

OpenGL stöder klient-server modellen för att rendera grafik. Klienten är själva applikationen som 
använder OpenGL kommandon. Servern är OpenGL drivern och hårdvaran som tar emot 
kommandon och utför dessa. Vanligtvis så är en och samma dator både klient och server, men 
OpenGL fungerar även över nätverk. På klientsidan finns processorn (CPU) och ramminnet. På 
serversidan finns grafikkortet som har en egen processor (GPU) och grafikminne.
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Det finns flera olika kommandon i OpenGL, de centrala börjar med prefixet gl och de som tillhör 
OpenGL Utility Library (GLU) börjar med glu. De kommandon som finns i GLU är ett komplement 
till de centrala. Konstanter börjar med GL_, exempelvis GL_TRIANGLES. För varje kommando 
som görs måste drivern utreda olika tillstånd, söka efter fel och utföra ändringar i hårdvaran. Det är 
en långsam process och därför bör det vara så få anrop som möjligt för att nå bra prestanda. Att rita 
8 polygoner är inte mycket långsammare än att enbart rita en, det är antalet anrop som kostar. 
Därför är det optimalt att spara data i grafikkortets minne som sedan kan återanvändas, det medför 
att antalet anrop minskas mellan applikation och grafikkort.

Bild 5: En förenklad bild över hur en applikation kommunicerar med grafikhårdvara.

När ett fönster skapas i LWJGL med en bestämd storlek då kan OpenGL kommandon anropas. 
Dessa kommandon är uppdelade i olika klasser och är statiska, vilket innebär att de kan anropas via 
klassnamnet. Klasserna börjar exempelvis på GL11, GL12, GL20 o.s.v., där 20 symboliserar 
version 2.0.

Det blir ofta väldigt många OpenGL anrop i en applikation och därför kan det vara skönt att inte 
behöva ange klassens namn framför varje. Det kan lösas med att ange nyckelordet static när något 
ska importeras, import static ord.lwjgl.opengl.GL12.*;.

3.4.2. Renderingsmetod - Immediate mode
Med Immediate mode går det snabbt och enkelt att rendera grafik i OpenGL. Det finns två 
funktioner som markerar början och slutet av det objekt som ska renderas. Funktionen glBegin() tar 
emot ett argument som beskriver det objekt som ska renderas och glEnd() markerar slutet. Mellan 
dessa funktioner behöver information anges för att beskriva objektets utseende och position med 
flera andra funktioner, exempelvis för en triangel så behövs det tre stycken hörn som befinner sig på 
olika koordinater. 
Om fler objekt av samma typ ska renderas då bör alla funktioner ligga inom samma start och slut, 
det är nämligen väldigt kostsamt att skapa exempelvis hundra trianglar.

Tyvärr så är Immediate mode väldigt långsamt jämfört med andra renderingsmetoder, det blir oftast 
väldigt många anrop. Varje anrop överförs till servern, verkställs hos servern och resultatet skickas 
tillbaka till klienten. Detta behöver göras för varje bildruta som visas. Immediate mode ska inte 
användas när det är mycket data som behöver överföras till en grafikprocessor (GPU).

3.4.3. Renderingsmetod - Display list
Ett alternativ till Immediate mode är Display list som är en samling av gl-kommandon och med den 
kan man i allmänhet uppnå betydligt bättre prestanda. De gl kommandon som tillhör klientsidan går
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inte placera i listan, den tillhör nämligen serversidan. En Display list är ett objekt som kan skapas 
och sedan sparas i grafikminnet om det finns något ledigt. Listan kan anropas åtskilliga gånger med 
glCallList() utan att OpenGL behöver återskapa objektet igen. Om samma geometriska objekt ska 
ritas om på nytt flera gånger då lämpar sig en Display list. Antalet dataöverföringar från klient till 
server blir betydligt färre än med immediate mode.

Att implementera en Display list är lika lätt som att implementera Immediate mode, enbart ett fåtal 
kommandon extra.

En stor nackdel med Display list är att så fort en lista har skapats då kan den inte ändras, den 
hanterar nämligen bara statisk data.

3.4.4. Renderingsmetod - Vertex array (VA)
Nackdelen med Immediate mode är att det blir väldigt många anrop. Att skapa en polygon med 25 
stycken hörn med enskild färg för varje kräver 52 stycken anrop. Vertex array är en lösning på 
problemet för att få färre. Datan lagras istället i en eller flera buffertar som sedan skickas till en 
grafikprocessor (GPU) med ett fåtal kommandon. Den har även fördelen på sin sida att hantera 
dynamisk data eftersom datan kan först manipuleras i ramminnet innan den transporteras vidare till 
GPU'n.

Att implementera en Vertex array kräver lite mer än de tidigare.

Nackdelen med Vertex array är att den finns på klientsidan, datan måste överföras till servern 
varenda gång en ny bildruta ska visas. Även om datan behöver transporteras till en GPU för varje 
bildruta som visas så är den oftast bra mycket snabbare än immediate mode tack vare färre anrop.

3.4.5. Renderingsmetod - Vertex buffer object (VBO)
VBO är en förkortning på Vertex buffer object och är den dominerande renderingsmetoden i dagens 
läge. Till skillnad mot Vertex array så lagras data direkt i grafikminnet. All data kan bearbetas 
mycket snabbare eftersom överföring från grafikminnet till GPU är mycket snabbare än CPU till 
GPU. Datan kan även ändras dynamiskt med en VBO vilket inte går med en Display list. 

Precis som med en Vertex Array behöver ett utrymme allokeras i ramminet på klientsidan, sedan 
kan drivern hämta data från ramminnet och överföra det till grafikminnet. Datan kan lagras på olika 
sätt i minnet och några av dem illustreras nedanför.

Separata buffertar:
Hörn=V, V, V, V...
Färger=C, C, C, C...
Normal=N, N, N, N...

En buffer;
Buffert=V, C, N, V, C, N, V, C, N, V, C, N...

Är några exempel på att ordna datan.

Fördelen med att lagra i en enda buffer är att all data ligger i samma minnesblock. På så vis kan det 
vara mer effektivt för en GPU att komma åt datan. En nackdel kan vara att det är besvärligt att 
uppdatera en VBO. Om enbart statisk data ska användas då är en buffer optimal, men om
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exempelvis hörnen behöver uppdateras för varje bildruta som visas då är det mer lämpligt att 
placera dessa i en separat buffert.

Att implementera en VBO kräver något mer än Vertex array.

För att ge OpenGL en hint om hur datan i en VBO ska användas anges exempelvis 
GL_STATIC_DRAW eller GL_DYNAMIC_DRAW i kommandot glBufferData() som argument. 
Static anger att all data ska sparas en gång i grafikminnet för att senare renderas flera gånger. 
Dynamic anger att datan kommer uppdateras i grafikminnet för att senare renderas. För att 
uppdatera en liten del i en VBO används kommandot glBufferSubData() och om allt ska uppdateras 
används kommandot glBufferData().

3.4.6. Val av renderingsmetod
Vi kom fram till att Immediate mode är alldeles för långsamt för att hantera den typ av projekt som 
vi har valt. Det är alldeles för mycket data som behöver transporteras till en GPU kontinuerligt, 
vilket skulle sänka prestandan markant. Den är föråldrad och utgången i senare versioner av 
OpenGL, vilket är förståeligt eftersom det är oerhört dumt att utföra många onödiga anrop.

Display list hanterar enbart statisk data vilket passade för den terräng som skulle utvecklas, men 
dock inte för dynamiska partikeleffekter. Problemet är bara att den är föråldrad likt Immediate mode 
och därför ansåg vi att den inte heller passar för detta projekt.

Vertex array passar utmärkt för dynamisk data vilket partikeleffekterna kräver. Vi kom fram till att 
den kan användas för partikelsystem A som är beroende av en CPU och GPU. Ett utrymme behöver 
allokeras först i ramminnet som sedan fylls på med data och sedan kan denna data transporteras till 
en GPU för varje bildruta som visas.

Vertex buffer object hanterar både statisk och dynamisk data vilket lämpar sig helt och hållet för 
terrängen och partikelsystem B. Den är även den dominerande renderingsmetoden i dagsläget vilket 
gör det hela ännu trevligare. 

3.5. OpenGL Shading Language (GLSL)
Detta avsnitt beskriver översiktligt vad Shaders är för något och vilka som finns.

3.5.1. Shader
Shaders är små program som programmeraras i ett språk som kallas för GLSL och de används 
främst till att kalkylera effekter på grafikhårdvara. Syntaxen påminner väldigt mycket om den som 
används i programspråket C och kompilering sker varje gång applikationen startas om på nytt. 
GLSL kompileras av OpenGL och laddas upp direkt i grafikhårdvaran. Från och med OpenGL 2.0 
och framåt används shaders flitigt eftersom de ger en programmerare mer exakt kontroll över de 
åtgärder som ska utföras innan allt renderas. Innan man börjar med shaders så är det en god idé att 
läsa på hur OpenGL's pipeline fungerar, d.v.s. alla de steg som utförs innan det grafiska resultatet 
visas på skärmen. Det finns flera olika versioner i dagsläget och dessa sträcker sig från 1.10-4.30.

De olika typerna som finns är:

• Vertex shader. Den här shadern opererar på individuella hörn, ett hörn åt gången i den 
geometri som ska renderas.
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• Geometry shader (OpenGL 3.2). Den här shadern opererar per primitiv (t.ex en triangel). 
Den känner till alla utmatningar från Vertex shader och har ansvaret för att skicka dem 
vidare för rastrering. Det går även att manipulera geometrier för att generera andra. Ett hörn 
som inmatning kan exempelvis bli fyra hörn som utmatning och resultatet kan likna en 
kvadrat. Till skillnad mot andra shaders så behöver Geometry shader inte användas, det är 
nämligen valfritt.

• Fragment shader. Beräknar färger och andra attribut för varje pixel som ska synas på 
skärmen.

3.6. Passiv och aktiv rendering
Detta avsnitt tar upp två olika sätt att hantera grafiska uppdateringar.

3.6.1. Passiv rendering
Passiv rendering syftar till att man inte vet exakt när nästa rendering inträffar. I Java Standard 
Edition (Java SE) används exempelvis en panel för att rita grafik med metoderna paintComponent() 
och repaint(). Första gången en panel visas eller storleken på panelen ändras då anropas metoden 
paintComponent() och implementationen som är definerad i den metoden körs för att rita upp de 
olika grafiska objekten. Ett anrop av metoden repaint() uppdaterar inehållet i panelen när något 
objekt har ändrats. Dock så uppdateras panelen inte på en gång, repaint() lägger nämligen till en 
uppdateringsförfrågan i Java virtual machine (JVM) händelsekö.

Exakt hur lång tid det tar innan en förfrågan som ligger i händelsekön behandlas, det vet man
inte. Det finns även en risk att en förfrågan skippas av JVM om den är överbelastad med repaint() 
förfrågningar som görs i exempelvis en loop. Det är något som inte är lämpligt för spel med många 
händelser, där snabba omritningar behöver göras kontinuerligt för att spelet inte ska kännas 
ospelbart.

3.6.2. Aktiv rendering
I spel pågår det en hel del aktiviteter som exempelvis explosioner, fiender som rör på sig, block som 
karaktären kan hoppa på förflyttar sig, kulor flyger, gräset rör på sig, karaktärens hälsa och 
egenskaper uppdateras. En fråga som man kan ställa sig, använder alla objekt en tråd var? nej, det 
skulle vara slöseri med resurser.

Aktiv rendering är en teknik för att hantera grafiska och logiska händelser kontinuerligt i en loop. 
Istället för att förlita sig på en förfrågan så ritar applikationen grafik ständigt på skärmen. På det här 
sättet går det att ha kontroll över när grafiken ska ritas.

Tråden behöver även vila en stund för annars kommer loopen köra på så fort den bara kan och ta 
upp alla resurser. Överhettning på processorn, grafikkortet och dränering av batterier är ett annat 
problem.

3.6.3. Val av rendering
Vi kom fram till att aktiv rendering var det enda rätta för den här typen av applikation. Många 
händelser behöver ske snabbt och effektivt i vår applikation utan fördröjningar. Passiv rendering 
passar utmärkt för vanliga applikationer, men inte för spel.

23



LWJGL har tre stycken metoder som är användbara att använda i loopen. Namnen på dessa är 
isCloseRequested(), sync() och update(). De finns i klassen Display.

• Metoden isCloseRequested() kontrollerar om ett fönster har stängts ned.

• Metoden sync() gör det möjligt att sätta förväntad antal bilder per sekund i spelet, normalt 
sett är den siffran 60. Den tar även hänsyn till att processorn behöver vila en stund för att 
inte ta upp alla resurser på datorn. Metoden sync() ska anropas i loopen.

• Metoden update() uppdaterar innehållet i en display. Dubbelbuffring med sidvändning 
används för att undvika flimmer eller andra åkommor vid rendering.

3.7. Timing
Detta avsnitt beskriver hur ett spel kan vara beroende och oberoende av antalet bilder per sekund. 

3.7.1. Delta
En variabel delta används ofta i spel för att beteckna en tidsförändring, den tid i sekunder eller 
millisekunder från föregående tick. Varje cykel i en loop kallas för en tick. Om ett spel har 40 
bilduppdateringar per sekund (Frames Per Second: FPS), då tar varje tick 1/40 av en sekund eller 
0,025 sekunder. Det innebär att variabeln delta innehåller värdet 0,025. I praktiken varierar antalet 
FPS ofta och därför kommer delta innehålla olika värden. Det sker många händelser i en cykel, 
exempelvis logiska uppdateringar, kolla inmatningar och rendera grafik.

I spel är det oerhört viktigt att flytta enheter i konstant hastighet oavsett antalet FPS. Ett spel kan ha 
10 FPS på en långsam dator medans en snabb dator kanske har 60 FPS. För att ett spel ska kännas 
tillfredställande bör spelet fungera likadant på alla datorer oavsett antalet FPS.

Beroende av FPS När objekten är beroende av FPS då är hastigheten kanske det halva på en 
långsam dator. På en riktig seg dator kan objekten upplevas som väldigt 
långsamma. En snabb dator kan få spelet att gå så fort att det hinner ta slut 
innan användaren ens hinner reagera. Det här är något som ingen användare 
vill uppleva i ett spel.

Oberoende av FPS Objekten åker i samma hastighet oavsett antalet FPS.
Tabell 3: Beskriver den viktiga skillnaden mellan beroende och oberoende FPS.

Beroende av FPS

En bil åker en enhet per tick. En enhet skulle kunna vara en pixel.

Om en långsam dator har 15 FPS, då kommer bilen att förflyttas 15 enheter åt något håll per 
sekund. En snabbare dator som har 60 FPS, då förflyttas bilen 60 enheter åt något håll per sekund.

Det är två helt olika hastigheter som är beroende av FPS.
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Oberoende av FPS

Två stycken bilar X och Y åker framåt med en hastighet av hundra enheter per sekund. Enheter 
skulle kunna vara antalet pixlar.

Bil X kan upprätthålla en bildhastighet på 40 FPS.
Delta blir då ungefär 0.025, eftersom 1/40=0,025.
Varje tick som bilen åker är nuvarandePosition + 100 * delta.

Bil Y kan upprätthålla en bildhastighet på 20 FPS.
Delta blir då ungefär 0.05, eftersom 1/20=0,05.
Varje tick som bilen åker är nuvarandePosition + 100 * delta.

Kontrollräkning för bil X:
Delta är 0,025. Multiplicera 0,025 med 100 för varje tick, vilket blir 2,5. Multiplicera sedan 2,5 
med 40 ticks, vilket blir 100 enheter extra som bilen åker på en sekund.

Kolla även att resultatet blir 1 för varje sekund genom att lägga ihop alla delta. Multiplicera 0.025 
med 40, vilket blir 1.

Kontrollräkning för bil Y:
Delta är 0,05. Multiplicera 0,05 med 100 för varje tick, vilket blir 5. Multiplicera sedan 5 med  20 
ticks, vilket blir 100 enheter extra som bilen åker på en sekund.

Kolla även här att alla delta blir 1. Multiplicera 0,05 med 20, vilket blir 1.

Det är extremt viktigt att applikationen fungerar likadant på olika datorer för att det ska vara 
tillfredställande. Delta ska multipliceras i de fall där en konstant hastighet används. Rotation och 
förflyttning är några exempel.

3.8. Perlin noise
Perlin noise är en algoritm som är skapad av Ken Perlin och den används främst inom datorgrafik 
för att härma naturliga fenomen. Med den här algoritmen så går det att skapa verklighetstrogna 
texturer av pseudoslumptal för att simulera olika företeelser från naturen som används i spel och 
filmer, exempelvis rök, trä, vågor, marmor, moln och eld. Algoritmen behöver oftast justeras och 
efterbehandlas för att nå önskat resultat som en designer är ute efter, det är nämligen många 
parametrar att ta hänsyn till.

För att kunna kunna förstå algoritmen så bör användaren ha goda kunskaper inom matematik och 
algoritmiskt tänkande.
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Bild 6: En textur med mjuk övergång mellan svart och vitt som är genererad med Perlin noise.

Perlin noise är känd bland många spelutvecklare eftersom det kan vara väldigt svårt att skapa en 
egen slumpgenerator som simulerar olika naturliga fenomen som ser verklighetstrogna ut.
Ett välkänt och framgångsrikt spel i Java är Minecraft. Spelet använder Perlin noise för att generera 
den slumpmässiga terrängen som är uppbyggd av kuber på olika höjder. Ken perlin förfinade Perlin 
noise år 2001, den nya kom att kallas för Simplex noise. Simplex noise har lägre tidskomplexitet än 
Perlin noise och är bättre överlag än sin föregångare på flera punkter.

3.9. Matematik och fysik

3.9.1. Sfäriska koordinater
Det finns situationer då kartesiska koordinater är svåra att använda, det gäller speciellt cirklar, 
cylindrar och sfärer. Därför kan det underlätta om man byter till ett annat koordinatsystem.

Ett sfäriskt koordinatsystem är ett koordinatsystem som används för att representera geometriska 
objekt i en 3D-rymd. En punkt beskrivs med två stycken vinklar och en radie.

Bild 7: Illustrerar vinklar och radien i en 3D-rymd.

Vinkeln φ (phi) pendlar i xy-planet och vinkeln θ (theta) pendlar från positiva till negativa z-axeln. 
Tabellen visar hur sfäriska kan översättas till kartesiska koordinater.
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Partikelsystem A ska enligt kravspecifkationen explodera likt en sfär då lämpar sig sfäriska 
koordinater som kan beskriva partiklarnas färdriktning.

3.9.2. Vektorer
För att kunna ljussätta en terräng så behöver man kunskaper om vektorer. En vektor är en storhet 
som har både längd och riktning, till skillnad mot en punkt som är en position i rymden. Vektorer 
brukar betecknas med fet stil eller en pil ovanför namnet som syns i bild 8.

Bild 8: En vektor V med P som startpunkt och Q som slutpunkt. 
Pilen ovanför är en notation för vektor.

En vektor V från startpunkten (0, 0) till slutpunkten (3, 2) kan skrivas som V=(3, 2), det är 
skillnaden mellan slut- och startpunkten som ger vektorn V vilket syns i bild 9.

Bild 9: En vektor V med O som startpunkt och R som slutpunkt.
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För att få reda på hur lång en vektor är gäller sambandet som syns i bild 10.

Bild 10: Beräknar längden av en vektor i 2D och 3D.

I en del fall vill man att vektorn ska ha längden ett, en sådan vektor kallas för enhetsvektor. 
Sambandet som syns i bild 11 gäller för att normera en vektor, d.v.s. så att den får längden ett:

Bild 11: Normerar en vektor. Hatten ovanför V är en notation för normerad vektor.

För att addera och subtrahera två stycken vektorer gäller följande som syns i bild 12.

Bild 12: Adderar och subtraherar två stycken vektorer.

I spel används ofta något som kallas för normalvektor. En normalvektor är alltid vinkelrät mot en 
yta, vilket syns i bild 13.

Bild 13: En normalvektor som är vinkelrät mot ytan.
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Med tre stycken hörn går det att finna en normalvektor. Första steget är att finna två stycken 
vektorer i samma plan och andra steget är att ta kryssprodukten av dessa. Kryssprodukten ger 
upphov till en ny vektor som är vinkelrät mot vektorerna. 

Bild 14: Kalkylerar två stycken vektorer.

När Vektor 1 (V1) och Vektor 2 (V2) är kända då går det att använda kryssprodukten, vilket syns i 
bild 15.

Bild 15: Kryssprodukten används för att finna en normalvektor som är vinkelrät mot V1 och V2.

Skalärprodukten av två stycken vektorer kan beräknas på följande sätt:

Bild 16: Beräknar skalärprodukten av vektorerna a och b.

3.9.3. Euklidiskt avstånd
Avståndet mellan två stycken punkter i 3D-rymden kan beräknas med följande formel:

Bild 17: Beräknar avståndet mellan två stycken punkter i och j.
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3.9.4. Partikels position
För att beräkna en partikels position vid tiden t så kan detta samband användas:

Bild 18: Position beror på utgångsläget, initialhastighet och gravitation.

Detta visar oss att partikelns rörelse kommer följa en parabel.

3.9.5. Newtons gravitationslag
"Newtons gravitationslag säger att två kroppar dras mot varandra med en kraft som är  
proportionell mot kropparnas massor och omvänt proportionell mot kvadraten på avståndet mellan  
dem. Lagen gäller bara för kroppar som inte går in i varandra."
-http://sv.wikipedia.org/wiki/Newtons_gravitationslag

Bild 19: Newtons gravitationslag.

Med denna formel går det att beräkna en attraktion mellan två stycken punktmassor.
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4. Metod

4.1. Projektförberedelser
Projektet började med ett första möte med vår handledare och examinator Anders Sjögren vid 
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Vi presenterade det examensarbete som vi ville utföra, dess 
omfattning och de problem som skulle lösas. Anders var positiv till den typ av examensarbete som 
vi föreslog eftersom det fanns många anknytningar till en ingenjörsmässig utbildning.

Det första som behövde utföras var att skapa en projektdefinition, den anger projektets mål och 
omfattning. Den låg till grund för det arbete som skulle utföras och att även ge en ökad förståelse 
för de olika problemen som skulle lösas. När den var klar och blev godkänd av Anders då fick vi 
klartecken att påbörja med vårt examensarbete.

4.2. Projektmetod
Vi kom fram till att Extreme Programming (XP) var den projektmetod som lämpade sig bäst för 
vårt projekt. Ett nystartat systemutvecklingsprojekt börjar med att ha en kund på plats som 
beskriver de krav som ska ingå i det efterfrågade systemet i form av berättelser och i vilken ordning 
de ska prioriteras. Dessa beskrivningar bryts sedan ner i mindre uppgifter för flexibilitetens och 
effektivitetens skull, så att det ska bli lättare för utvecklare att implementera systemet. När en 
uppgift är klar ska den testas innan den integreras med systemet.

I XP ingår även så kallad parprogrammering, det innebär att två stycken programmerare jobbar 
tillsammans med samma uppgift framför en gemensam dator. Den ena programmeraren skriver 
aktivt den kod som ska implementeras och den andra fungerar som en observatör för att granska den 
andras kod. Observatören håller även koll på de krav som finns så att de utförs. Detta leder till att 
koden är av högre kvalitét eftersom den som programmerar oftast inte upptäcker sina egna slarvfel 
lika lätt som observatören. Rollerna växlas ofta och båda två är lika delaktiga i utvecklandet.

För att nå så bra prestanda som möjligt när partikeleffekter ska implementeras då är det extra viktigt 
att den programkod som implementeras håller hög kvalitét. Det gäller även för terrängen som kan 
vara väldigt minneskrävande om den implementeras fel.

4.3. Process
Arbetet har varit uppdelat i fem olika steg. Hela arbetsprocessen har handlat mycket om 
problemlösning, optimering och designbeslut. De fyra sista stegen upprepades när ny funktionalitet 
skulle implementeras eller om problem uppstod.

Eftersom terrängen, partikeleffekterna och kameran är oberoende av varandra då utfördes de separat 
och iterativt.

4.3.1 Processcykeln
Arbetsprocessen illustreras grafiskt hur uppdelningen har varit. Sedan beskrivs varje steg mer 
ingående.
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Bild 20: Processcykeln.

Steg ett – Informationsinsamling:
Arbetet startade med att samla in så mycket nödvändig information som möjligt om spelutveckling 
rent generellt, algoritmer för att generera höjdkartor, partikeleffekter och hur LWJGL är uppbyggt 
med dess tekniker. All information som var relevant för projektet dokumenterades och rangordnades 
i en 10-gradig skala där 1 är högsta prioritet och 10 lägsta.

Steg två – Designa:
Design är en oerhört viktig del innan en applikation ska implementeras. Här bestämdes det hur 
applikationen ska byggas upp i stora drag. Allt baserades på kravspecifikationen. Detta steg 
upprepades vid buggar, dåliga designval eller optimeringsproblem.

Steg tre – Implementera:
De idéer och den design som togs fram i steg två implementerades under detta steg.

Steg fyra – Testa:
Testning är en viktig del i utvecklingen och därför användes testfall (se Bilaga 1: Testfall) för att 
bestämma om uppgiften fungerade på det sätt som det var tänkt. Om allt fungerade som det skulle 
och kraven var uppfyllda då godkändes testet. 

Testet baserades på "unit testing", vilket innebär att den minsta komponenten testas. Det handlar 
oftast om en klass eller en metod.

Steg fem – Analysera:
När ett test var klart så analyserades resultatet.

• Vad blev resultatet av testet?
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• Blev resultatet bättre än föregående resultat?

• Hur är prestandan?

• Vad är nästa punkt i kravspecifikationen som ska implementeras?
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5. Utförande
I detta kapitel kommer de olika implementationerna att förklaras utförligt. Det gäller kameran, 
terrängen, partikelsystem A (CPU-GPU) och partikelsystem B (GPU).

5.1. implementationsfasen
När arbetet hamnade i den här fasen var skisser och modeller som skapades i designfasen färdiga 
för att beskriva hur applikationen skulle konstrueras i stora drag. Den matematik, fysik och 
algoritmer som behövdes för att kunna verkställa arbetet bestämdes även i designfasen för att 
underlätta arbetet ytterligare. Vi arbetade efter projektmetoden Extreme programming som 
innehåller en viktig ingrediens, nämligen parprogrammering, som förklarats i avsnitt 4.2.  
Projektmetod.

5.2. Uppdelning
Arbetet har varit uppdelat i flera steg för att göra implemenationsfasen lättare och de beskrivs 
lämpligast i en punktlista.

• En kamera för att kunna observera spelvärlden från olika vinklar.

• En terräng med höjdskillnader, skiftande ljussättning och en högupplöst mappad textur som 
sträcker sig över hela terrängen.

• Partikelsystem A liknar ett fyrverkeri där alla partiklar har en glödande effekt likt en aura. 
Fyrverkeripjäserna skjuts ut från en glödande emitter (Källan där nya partiklar skapas) i 
olika riktningar. Varje fyrverkeripjäs innehåller en mängd andra partiklar som flyger åt olika 
håll efter en slumpmässig tidsperiod, explosionerna liknar en sfär.

• Partikelsystem B genererar olika mönster med hjälp av fysikens lagar. Alla beräkningar 
utförs enbart på en grafikprocessor (GPU).

En notering: Det arbete som har utförts kan i vissa stunder vara ganska så invecklat, därför har vi 
valt att redovisa väldigt mycket kommenterad programkod tillsammans med den löpande texten för 
att underlätta förståelsen för läsaren. Att enbart förklara arbetet med löpande text och väldigt lite 
programkod skulle inte vara lämpligt för detta arbete. Det brukar nämligen sägas att en bild 
förklarar mer en tusen ord och så är verkligen fallet för det arbete som vi har utfört, programkoden 
förklarar det mesta hur vi har tänkt och i de svårare fallen har vi även skapat bilder för att förtydliga 
arbetet ännu mer.

34



5.3. Rendering
Detta avsnitt beskriver hur applikationen som vi har utvecklat kan köras igång och 
renderingsprocessen går till.

5.3.1. Implementering
Applikationen är uppdelad i två stycken delar, vilket betyder att kameran, terrängen och 
partikelsystem A inte körs samtidigt som partikelsystem B. Det beror på att de tre förstnämnda 
använder en OpenGL version som inte stöder shaders (3.5. OpenGL Shading Language (GLSL)), 
vilket partikelsystem B gör.

Den klass som exekverar applikationen heter Startup och den innehåller endast javas huvudmetod 
(main-metod). Syftet med den metoden är att skapa ett fönster så att 3D-grafik kan visas och att 
köra igång en loop som renderar olika objekt kontinuerligt i fönstret. De klasser och metoder som 
ligger i main-metoden förklarars senare i rapporten hur de är konstruerade. Programkoden för main-
metoden syns i Kod 1.

public static void main(String[] args)
{

//Vi har inte skapat någon meny där en användare har två stycken olika val, istället så får man 
//ändra på variabeln till true eller false beroende på vad som ska köras igång.
boolean particlesystemGPU = false;
int width = 2560;
int height = 1440;
float fovy = 90.0f;
float aspectRatio = (float)width / (float)height;

//Om uppfyllt, då körs partikelsystem B. Detta partikelsystem använder enbart en GPU.
if(particlesystemGPU)
{

WindowGPU windowGPU = new WindowGPU(width, height);
//OpenGL 3.3
windowGPU.createWindow("Kelbur", true, 3, 3);
windowGPU.initOpenGL(fovy, aspectRatio, 1.0f, 60.0f);
new RenderParticleGPU(windowGPU).startGameLoop();

}
else //Kameran, terrängen och partikelsystem A (använder CPU och GPU) körs.
{  

Window window = new Window(width, height);
window.createWindow("Kelbur", true);
window.initOpenGL(fovy, aspectRatio, 1.0f, 100000.0f);
new Render().startGameLoop();

}
}

Kod 1: Den metod som kör igång programmet.

Nästa del består av hur renderingsprocessen har konstruerats för kameran, terrängen och 
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partikelsystem A. Renderingsprocessen illustreras dessvärre inte för partikelsystem B, den 
innehåller nämligen lite för avancerade metoder som behöver förklaras under samma avsnitt som 
partikelsystemet.

Klassen som tar hand om själva renderingen för kameran, terrängen och partikelsystem A kallas för 
Rendering och den innehåller en viktig metod, nämligen startGameLoop(). Metoden kontrollerar 
inmatningar, beräknar och renderar kontinuerligt 3D-grafik i ett fönster med en "oändlig" loop. De 
olika metoderna som syns i loopen beskrivs senare i rapporten, men för att förtydliga läsandet av 
koden infogas flera kommentarer.

//Klassen Display och Keyboard tillhör Lightweight Java Game Library (LWJGL).
//Den första metoden används för att kontrollera om ett fönster har stängts ner och den andra 
//metoden kontrollerar om tangenten escape har tryckts ner.
while(!Display.isCloseRequested() && !Keyboard.isKeyDown(Keyboard.KEY_ESCAPE))
{

//OpenGL funktion. Rensar färg och djupbufferten till ursprungliga. Symbolen "|" betyder 
//bitwise OR.
GL11.glClear(GL11.GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL11.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
//Variabeln delta förklaras i avsnitt 3.7. Timing.
float delta = getTimeDiff() / 16.0f;
//Referensen player är av typen Player. När musen förflyttas i horisontell led då kan spelaren 
//observera världen 360 grader.
player.rotateMouseYAxis(delta);
//När musen förflyttas i vertikal led då kan spelaren kolla upp mot skyn och ned mot marken.
player.rotateMouseXAxis(delta);
//Kontrollerar tangenttryckningar. Gör det möjligt för spelaren att förflytta sig från en position i 
//rummet till en annan.
player.checkPressedKeys(delta);
//Gör så att nuvarande matris blir en identitetsmatris. Behövs när transformationer utförs för 
//kameran, matrisen måste återställas inför nästa transformation.
GL11.glLoadIdentity();
//Utför transformationer (rotation och translation) för kameran. Värden som har genererats av 
//de tre förgående metoderna används i den här transformationen.
player.changePosition();
//Referensen terrain är av typen Terrain. Renderar terrängen.
terrain.render();
//Referensen fireworkCloud är av typen FireworkCloud. Renderar partikelsystem A.
fireworkCloud.render(delta);
//Uppdaterar antalet bilder per sekund.
updateFPS();
//Uppdaterar innehållet i en display. Dubbelbuffring med sidvändning används för att 
//undvika flimmer eller andra åkommor vid rendering.
Display.update();
//Gör så att en loop körs i den bildhastighet som anges och låter även tråden sova en stund.
Display.sync(60);

}
Kod 2: Renderar grafik kontinuerligt. Det gäller kameran, terrängen och partikelsystem A.
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Nu har de grundläggande delarna för applikationen presenterats. Avsnitten som kommer direkt efter 
beskriver väldigt tydligt hur vårt tankesätt har varit, klassernas struktur (Design) och hur de olika 
metoderna har konstruerats rent programmeringsmässigt.

5.4. Kamera
Detta avsnitt beskriver utförligt hur kameran har designats och implementerats.

5.4.1. Design
För att kunna visa OpenGL-grafik 
behöver ett fönster skapas. De olika 
instansmetoderna som syns i bilden 
till höger beskrivs i en punktlista vad 
de har för syfte.

• Window(width, height). När ett objekt av typen Window skapas behöver antalet pixlar i x- 
och y-led sättas.

• createWindow(title). Skapar det aktuella fönstret. Variabeln title används för att sätta en titel 
i fönstrets titelrad och variabeln vsync justerar V-sync (se 1.6. Definitioner och 
förkortningar, Vsync).

• initOpenGL(fovy, aspectRatio, zNear, zFar). Den här instansmetoden sätter upp olika 
matriser som gör det möjligt att visa OpenGL-grafik i ett fönster. De parametrar som 
metoden har beskrivs i Bild 21, detta eftersom det är väldigt svårt att föreställa sig hur de 
relaterar till 3D-grafik utan en beskrivande bild.

• perspective(fovy, aspectRatio, zNear, zFar). Den här instansmetoden beräknar och sätter upp 
en perspektivprojektion i ett fönster. Metoden initOpenGL() använder den här metoden.

I designfasen skapades det även en klass för hur 
kamerahanteringen ska gå till, vilket syns i bilden till 
höger. Klassen heter Player och den representerar hur en 
spelare kan ta sig fram och observera en 3D-värld. Den 
innehåller två stycken konstruktorer och fem stycken 
instansmetoder som opererar på objektet på olika sätt. 
En förklaring till dessa ges i en punktlista för att reda ut 
vad de enskilda metoderna har för syfte.

• Player(). Den här konstruktorn tar inte emot 
några argument, spelaren börjar vid origo, d.v.s. 
(x=0, y=0, z=0).

• Player(x, y, z). Enda skillnaden mot föregående 
konstruktor är att en startposition kan anges.

• rotateMouseXAxis(delta). Den här metoden gör så att en spelare kan kolla upp mot skyn och 
ned mot marken. Variabeln delta gör så att rotationen är oberoende (se avsnitt 3.7. Timing) 
av antalet bilder per sekund.
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• rotateMouseYAxis(delta). Den här metoden gör så att en spelare kan kolla runt på 
omgivningen 360 grader. Variabeln delta gör så att rotationen är oberoende av antalet bilder 
per sekund.

• calculateMovement(radius, key). Beräknar nya positioner för spelaren med matematiska 
metoder, nämligen trigonometri. Variabeln radius anger hur stora distanser en spelare ska 
kunna förflytta sig. Variabeln key innehåller en tangentbordshändelse och den används för 
att kunna avgöra åt vilket håll en spelare ska röra sig mot.

• changePosition(). Den här metoden utför rotationer och translation i 3D-rymden med hjälp 
av OpenGL funktioner som finns i API:et Lightweight Java Game Library (LWJGL).

• checkPressedKeys(delta). Kontrollerar tangentbordshändelser.

5.4.2. Implementering

Klassen Window
För att kunna gå eller åka omkring i en 3D-värld likt många skjutspel behöver en kamera simuleras.
Med en kamera kan användaren observera objekt i en 3D-värld på olika sätt, perspektivprojektion är 
en av dem. Med perspektivprojektion går det att skapa realistiska scener där objekten som är längre 
ifrån betraktaren ser ut att vara mindre och tvärtom när de är närmre kameran.

Bild 21: Perspektivprojektion. Kameran befinner sig vid origo och kollar mot den negativa z-axeln. 
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Betraktaren kan se en kub i 3D-världen eftersom den befinner sig inom det synliga området.

Det område som syns i Bild 21 kan formas och anpassas efter det egna behovet. Det finns två 
stycken funktioner i OpenGL för att sätta upp en perspektivprojektion, namnen på dessa är: 
glFrustum() och gluPerspective(). Båda funktionerna sätter upp samma form för 3D-visningen, men 
det skiljer sig lite mellan dem hur man gör det. Med glFrustum() behöver man specificera hörnen 
för det plan som är nära betraktaren till skillnad mot gluPerspective(), där en vinkel behöver anges 
för synfältet (field of view på engelska) i y-riktningen och bildförhållandet (aspect ratio på 
engelska) för bredd och höjd. Funktionerna finns i två stycken olika klasser i LWJGL's API, 
nämligen GL11 och GLU. 

Vi har dock valt att skapa en egen funktion som liknar gluPerspective() väldigt mycket, detta 
eftersom vi ville få en känsla av hur den är konstruerad. Det resultat som vi kom fram till syns i 
Kod 3.

//fovy representerar field of view (fov) i y-riktningen. Det är antalet grader som ska anges.
//aspectRatio ska ha ett värde som är förhållandet mellan ett fönsters storlek i bredd och höjd.
//zNear och zFar ska ha värden som är > 0.
private void perspective(float fovy, float aspectRatio, float zNear, float zFar)
{

float left, right, bottom, top;
float calculatedTangent = (float)(Math.tan(fovy * Math.PI / 360.0));
left = -aspectRatio * zNear * calculatedTangent;
right = aspectRatio * zNear * calculatedTangent;
bottom = -zNear * calculatedTangent;
top = zNear * calculatedTangent;
GL11.glFrustum(left, right, bottom, top, zNear, zFar);

}
Kod 3: Konstruktion av en perspektivprojektion.

Funktionen gluPerspective() använder glFrustum() som bas, vilket syns i slutet av instansmetoden 
perspective(). Enkla beräkningar utförs som är direkt anpassade efter Bild 21. För att kunna sätta 
upp en perspektivprojektion behöver ett fönster först skapas, vilket syns i Kod 4.

public void createWindow(String title, boolean vsync) throws LWJGLException
{

Display.setDisplayMode(new DisplayMode(width, height));
Display.setTitle(title);
Display.setVSyncEnabled(vsync);
Display.create();

}
Kod 4: Skapar ett fönster med en viss storlek och aktiverar 
vertical sync (se 1.6. Definitioner och förkortningar, Vsync).

Klassen Display som syns i Kod 4 är speciellt anpassad för OpenGL-grafik och den finns i 
LWJGL's API. När ett fönster har skapats behöver matriser aktiveras för att projicera en bild i 
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fönstret. I samband med detta används den funktion som vi har skapat för perspektivprojektion, 
nämligen perspective(), vilket syns i Kod 5.

public void initOpenGL(float fovy, float aspectRatio, float zNear, float zFar)
{

//Projektionsmatris.
GL11.glMatrixMode(GL11.GL_PROJECTION);
//Återställ nuvarande pojektion till identitetsmatris.
//För att göra egna inställningar istället.
GL11.glLoadIdentity();
//Perspektivprojektion.
perspective(fovy, aspectRatio, zNear, zFar);
//Projektionen är klar. Allt annat är modell/vy.
GL11.glMatrixMode(GL11.GL_MODELVIEW);
GL11.glLoadIdentity();
//Aktivera Z-buffer, även kallad djupbufferten. 
//Buffern sparar djupinformation i z-led.
GL11.glEnable(GL11.GL_DEPTH_TEST);
//Smooth shading. 
GL11.glShadeModel(GL11.GL_SMOOTH);

}
Kod 5: Sätter upp en perspektivprojektion tillsammans med andra 

viktiga funktioner som finns i LWJGL's API för att återspegla en 3D-värld.

Vid det här laget så har ett fönster och perspektivprojektion beskrivits hur de kan konstrueras med 
hjälp av LWJGL's API. Nästa del består av hur en kamera kan simuleras för att kunna observera 
spelvärlden från alla möjliga olika vinklar med den perspektivprojektion som konstruerats.

Klassen Player
Den här klassen representerar hur en spelare kan observera spelvärlden från olika vinklar och 
positioner. En kamera kan simuleras på flera olika sätt och vi har valt att konstruera den typ av 
kamera som används i förstapersonsskjutspel. Grundläggande egenskaper för en sådan kamera 
beskrivs i en punktlista nedanför.

• Karaktär som kan rotera 360 grader i ett 3D-rum.

• Karaktär som kan kolla upp mot skyn och ned mot marken med rotation.

• Karaktär som kan förflytta sig från en position till en annan med translation.

• Det är väldigt vanligt i spel som innehåller ett flerspelarläge att en karaktär kan förflytta sig 
till olika poitioner i rummet och inte enbart vara låst till att promenera längs marken.

Rotationer kan ske kring tre stycken axlar i ett 3D-rum, nämligen x-, y-, och z-axeln. LWJGL har en 
funktion som kallas för glRotatef() för att kunna rotera kring de olika axlarna, vilket syns i Bild 22.
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Bild 22: Illustrerar hur rotationer kan ske kring respektive axel med funktionen glRotatef().

De axlar som vi har använt oss av är x- och y-axeln. Den sista axeln, z-axeln, används oftast i 
flygspel när ett flygplan ska kunna luta sig åt sidan med någon av vingarna eller om en karaktär ska 
luta sig åt sidan i ett förstapersonsskjutspel. 

Rotation kring y-axeln gör så att karaktären kan observera världen 360 grader runtomkring ståendes 
på xz-planet som är markplanet. Rotation kring x-axeln gör så att karaktären kan kolla upp mot 
skyn och ned mot marken. Rotationer görs med musen genom att läsa av hur mycket den har rört 
sig åt något håll sedan den sist användes. När musen förflyttas horisontellt då används det x-värdet 
för rotation kring y-axeln, x-värdet motsvarar antalet grader. Om musen istället förflyttas vertikalt 
då används det y-värdet för rotation kring x-axeln, y-värdet motsvarar antalet grader.
De funktioner som har använts för att läsa av dessa hastigheter är DX() och DY() som är statiska 
metoder i klassen Mouse i LWJGL's API, vilket syns i Kod 6.

public void rotateMouseXAxis(float delta)
{

rotateAroundXAxis += delta * sensitivity * (-Mouse.getDY());

//Måste kontrollera så att karaktären inte kan slå en kullerbytta.
if(rotateAroundXAxis > 90)

rotateAroundXAxis = 90;
if(rotateAroundXAxis < -90)

rotateAroundXAxis = -90;
}

public void rotateMouseYAxis(float delta)
{

rotateAroundYAxis += delta * sensitivity * Mouse.getDX();

if(rotateAroundYAxis < 0.0)
rotateAroundYAxis += 360.0;

if(rotateAroundYAxis > 360.0)

41



rotateAroundYAxis -= 360;
}

Kod 6: Läser av värdet på musen och uppdaterar nuvarande vinklar.

Att enbart kunna observera världen kring axlarna med rotation är väldigt begränsat, därför behövde 
även translation infogas. Med translation simuleras det hur karaktären kan förflyttas till olika 
positioner i rummet och det görs med funktionen glTranslatef() som finns i LWJGL's API.

Bild 23: Illustrerar hur en triangel förflyttas med translation.

Förflyttningar sker med tangentbordet och de tangenter som berörs är w, a, s, d och shift. Vad 
respektive tangent gör beskrivs enklast i en punktlista nedanför.

• w. Karaktären kan åka framåt.

• a. Karaktären kan åka sidledes vänster.

• s. Karaktären kan åka bakåt.

• d. Karaktären kan åka sidledes höger.

• Vänster shift-tangent. Ökar och minskar hastigheten för karaktären (kameran).

Klassen Keyboard som finns i LWJGL's API har använts för att kontrollera om någon av de 
specifika tangenterna är nedtryckta, vilket kan ses i Kod 7.

public void checkPressedKeys(float delta)
{

if(Keyboard.isKeyDown(Keyboard.KEY_LSHIFT))
playerSpeed = 80.0f;

else
playerSpeed = 40.0f;

if(Keyboard.isKeyDown(Keyboard.KEY_W))
calculateMovement(playerSpeed * delta, Keys.W);

if(Keyboard.isKeyDown(Keyboard.KEY_A))
calculateMovement(playerSpeed * delta, Keys.A);
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if(Keyboard.isKeyDown(Keyboard.KEY_S))
calculateMovement(playerSpeed * delta, Keys.S);

if(Keyboard.isKeyDown(Keyboard.KEY_D))
calculateMovement(playerSpeed * delta, Keys.D);

}
Kod 7: Undersöker om någon eller några specifika tangenter är nedtryckta, och om så 

är fallet då inträffar det en händelse för karaktären (kameran).

Förflyttningar sker som sagts tidigare med tangentbordet och dessa är även beroende av de vinklar 
som musen genererar. En översättning behöver göras från planpolära koordinater (trigonometri) till 
kartesiska koordinater eftersom de värden som musen genererar är vinklar som används vid 
rotation.

//Radius innehåller delta * playerSpeed.
//Keys är av typen enum.
private void calculateMovement(float radius, Keys key)
{
switch(k)
{
case W:

x += radius * (float)Math.sin(Math.toRadians(rotateAroundYAxis));
z -= radius * (float)Math.cos(Math.toRadians(rotateAroundYAxis));
y -= radius * (float)Math.sin(Math.toRadians(rotateAroundXAxis));
break;

case A:
x += radius * (float)Math.sin(Math.toRadians(rotateAroundYAxis) - Math.PI/2);
z -= radius * (float)Math.cos(Math.toRadians(rotateAroundYAxis) - Math.PI/2);
break;

case S:
x -= radius * (float)Math.sin(Math.toRadians(rotateAroundYAxis));
z += radius * (float)Math.cos(Math.toRadians(rotateAroundYAxis));
y += radius * (float)Math.sin(Math.toRadians(rotateAroundXAxis));
break;

case D:
x += radius * (float)Math.sin(Math.toRadians(rotateAroundYAxis) + Math.PI/2);
z -= radius * (float)Math.cos(Math.toRadians(rotateAroundYAxis) + Math.PI/2);
break;

}
}

Kod 8: En översättning från planpolära koordinater till kartesiska koordinater.
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En annan sak som är viktigt att notera är att om y-koordinaten inte hade uppdaterats då skulle 
karaktären inte kunna åka till alla möjliga olika positioner i rummet, hade istället varit begränsad till 
att enbart åka framåt, bakåt, vänster och höger. Nu kan karaktären åka i den riktning som musen 
pekar åt, vilket oftast kan ses i förstapersonsskjutspel när karaktären är död i ett flerspelarläge.

Det sista steget är att utföra själva rotationen kring axlarna och translation i rummet, det görs med 
två stycken funktioner som nämnts tidigare, glRotatef() och glTranslatef().

public void changePosition()
{

GL11.glRotatef(rotateAroundXAxis, 1.0f, 0.0f, 0.0f);
GL11.glRotatef(rotateAroundYAxis, 0.0f, 1.0f, 0.0f);
GL11.glTranslatef(-x, -y, -z);

}
Kod 9: Metoden utför både rotation kring axlarna och translation i rummet.

Flyttalsvärdet ett i glRotatef() symboliserar de olika axlarna som ska roteras.

Med mus och tangentbord kan karaktären åka omkring och utforska världen från alla möjliga olika 
vinklar. Begränsningar kring x-axeln behövde göras så att karaktären inte kan slå en kullerbytta. En 
kontroll behövde även göras för rotation kring y-axeln så att värdet inte flyger iväg, vinkeln ska 
pendla mellan 0 och 360 grader.
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5.5. Terräng
Detta avsnitt beskriver utförligt hur terrängen har designats och implementerats.

5.5.1. Design
I designfasen skapades det en 
klass för hur terrängen ska 
konstrueras i stora drag, vilket 
syns i bilden till höger. 
Klassen heter Terrain och den 
representerar en terräng som 
består av höjdskillnader i en 
3D-värld. En förklaring till de 
olika instansmetoderna ges i 
en punktlista för att reda ut 
vad de enskilda metoderna har 
för syfte.

• Terrain(terrainTexture, 
perlinNoiseTexture). 
Konstruktorn initierar 
objektet och tar emot 
två stycken argument. 
Variabeln 
terrainTexture 
innehåller den textur 
som ska placeras över 
hela terrängen. 
Variabeln 
perlinNoiseTexture 
innehåller den textur som representerar höjdinformation i terrängen.

• create(). Skapar terrängen och sätter olika egenskaper som den ska ha.

• createLighting(). Gör så att terrängen får ljussättning.

• createLightBuffer(r, s, t, u). Metoden skapar en buffer och initierar data i den, används i 
samband med ljussättningen.

• getHeight(x, z). Returnerar en punkts höjdinformation med hjälp av x- och z-koordinat.

• adjustHeightToColorValue(height). Returnerar den färg som motsvarar en specifik 
höjdpunkt i terrängen.

• insertVertexData(). Skapar alla de hörn som terrängen ska bestå av. Dessa hörn används för 
att skapa trianglar på ett lämpligt sätt som presenteras senare i rapporten.

• calculateNormals(). Beräknar normalvektorer som används i samband med ljussättning.

• insertTerrainData(). Placerar all beräknad data i en buffer som senare kan transporteras till 
ett grafikminne.
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• createVBO(buffer). Skapar en Vertex Buffer Object (se 3.4.5. Renderingsmetod - Vertex 
buffer object (VBO)) för att lagra terrängens data i grafikminnet.

• render(). Renderar terrängen så att den syns i 3D-världen.

• destroy(). Rensar bort terrängens data från grafikminnet.

• showWireframe(b). En metod som gör det möjligt att visa terrängens skelett eller med en 
textur.

• setLightHeight(height). Sätter ljuskällans höjd.

5.5.2. Implementering - Trianglar
Terränger (se 1.1.2. Terräng och höjdkarta) är stora ytor som många spel använder sig av och dessa 
består av väldigt många trianglar som hänger samman. Det är enkelt att skapa en triangel som består 
av tre stycken hörn, men ska flera sammanhängande trianglar skapas då behöver en eller flera 
algoritmer (Hur man stegvis löser ett problem) användas för att spara på minnesutrymmet. Det vore 
nämligen inte så smart att skapa tre stycken hörn för varje enstaka triangel som ska ingå i nätet, 
detta eftersom varje triangel använder exakt två stycken hörn från föregående triangel, vilket syns i 
Bild 24.

Bild 24: Triangel 2 använder hörn 1 och hörn 4  från Triangel 1, lägger enbart till ett extra hörn.

Varje hörn i en 3D-triangel består av x- y- och z-koordinat, där varje koordinat tar 4 bytes (vi har 
använt datatypen float) i minnet. Med enkla beräkningar inser man nog att minnesanvändningen 
ökar väldigt drastiskt när tusentals trianglar skapas. Vi ska titta vidare på ett extremare fall för att få 
en större förståelse för varför en algoritm behövs för att spara på minnesutrymmet, Bild 25.
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Bild 25: Det röda hörnet i mitten delas med sex stycken andra trianglar, dessa har en grön prick.

Det som syns i Bild 25 är ett väldigt tydligt exempel på hur det går att slösa på minnesutrymmet om 
de sex olika trianglarna skulle skapas individuellt. De delar nämligen på samma hörn, varför inte 
skapa detta hörn och låta de sex olika trianglarna använda sig av hörnet?
Lösningen på detta problem är så kallad indexering, trianglarna indexeras med hjälp av siffror. Det 
är svårt att beskriva tydligt i text hur indexering går till, därför illustreras processen istället med en 
bild, Bild 26.

Bild 26: Illustrerar hur en kvadrat kan delas in i två stycken trianglar som sedan indexeras.
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Med indexering kan två stycken hörn från föregående triangel användas för nästa triangel som 
skapas. Nu kommer kanske nästa fråga, tar inte varje index ett utrymme i minnet? Svaret på den 
frågan är självklart ja, men det man får ha i åtanke är att varje index tar 4 bytes i minnet och det 
behövs bara tre stycken för varje triangel. För att illustrera hur mycket minne som går åt för fyra 
stycken trianglar med och utan indexering som är sammanhängande så visas detta med enkla 
beräkningar.

Fyra stycken trianglar utan indexering.
Varje triangel har tre stycken hörn och det totala antalet hörn blir då 3*4=12 stycken.
Varje hörn i en triangel tar 12 bytes.

Antalet bytes blir 3*4*12=144 bytes.

Fyra stycken trianglar med indexering.
Antalet hörn som används är sex stycken, där varje hörn tar 12 bytes.
Det behövs tolv stycken index, där varje index tar 4 bytes.

Antalet bytes blir då 6*12+4*12=120 bytes.

Redan när det är så få trianglar som skapas så skiljer det 24 bytes mellan de olika sätten, hur mycket 
minne kommer det inte att skilja när 1000 eller 10000 trianglar skapas?
Indexering är som sagt en lösning på det hela för att minnesanvändningen inte ska rusa iväg.

Vi har tagit fram en metod som kallas för insertVertexData(), den skapar och indexerar hörn till 
trianglar, vilket syns i Kod 10.

private void insertVertexData()
{

//2 trianglar i varje ruta, 3 stycken index per triangel.
indexBuffer = BufferUtils.createIntBuffer(2 * 3 * (width - 1) * (height - 1));

for(int row = 0; row < height; row++)
{

for(int col = 0; col < width; col++)
{

vertices[row * width + col] = new Vector3f(TERRAIN_SCALE_XZ * row, 
TERRAIN_SCALE_Y * getHeight(row, col), TERRAIN_SCALE_XZ * col);

if(row < (height - 1) && col < (width - 1))
{

//Triangel 1 (Indexerar hörnen i följande ordning: V1->V4->V2).
indexBuffer.put(row * width + col).put(row * width + col + width + 1).put(row * 

width + col + 1);
//Triangel 2 (Indexerar hörnen i följande ordning: V1->V3->V4).
indexBuffer.put(row * width + col).put(row * width + col + width).put(row * width + 

col + width + 1);
}

}
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}

indexBuffer.flip();
}

Kod 10: Skapar hörn och indexerar dessa.

Det första som kan nämnas är att klasserna BufferUtils och Vector3f ingår i LWJGL's API. Klassen 
BufferUtils innehåller enbart statiska metoder som hanterar skapandet av olika buffertar. Klassen 
Vector3f innehåller flera olika instansmetoder som har med vektorberäkningar att göra. Det som 
händer i metoden är följande:

• Skapar en buffer som hanterar heltal av en viss storlek, nämligen de index som behövs för 
att indexera trianglar. Antalet index som skapas är 2 * 3 * (bredden – 1) * (höjden – 1), där 
två symboliserar antalet trianglar per kvadrat och tre för antalet index per triangel. Bredden 
och höjden som syns i formeln är storleken på en textur som innehåller höjddata, vilket 
beskrivs under avsnittet 5.5.3. Implementering - Höjddata.

• Arrayen vertices lagrar de hörn som finns i terrängen och storleken på den är bredden * 
höjden, där bredden och höjden är storleken på en textur som innehåller höjddata, vilket 
beskrivs under avsnittet 5.5.3. Implementering - Höjddata. Med hjälp av två stycken 
variabler TERRAIN_SCALE_XZ och TERRAIN_SCALE_Y kan terrängen skalas på mark- 
och höjdnivå. Metoden getHeight(row, col) returnerar höjddata, d.v.s. hur högt upp hörnet 
ska befinna sig.

• Det som är mest komplicerat i koden är det som händer inom if-satsen. Algoritmen skapar 
de index som behövs för att kunna indexera de trianglar som ska ingå i terrängen. För att 
förtydliga vad som händer i algoritmen visas några utskrifter med motsvarande trianglar, 
vilket syns i Bild 27.

Bild 27: Illustrerar trianglar med indexerade hörn. Varje färg motsvarar en triangel.
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Det som man kan se är att siffran 513 förekommer 6 gånger i utskriftsrutan, på det här sättet kan 
redundans undvikas. Samma hörn behövde inte skapas flera gånger för att generera de nya 
trianglarna, indexering löste problemet.

5.5.3. Implementering - Höjddata
Höjdkartor behöver användas om terrängen ska ha höjdskillnader. En höjdkarta är en gråskalebild 
som har olika nyanser av grått där alla pixlar har samma värde på R (Red), G (Green) och B (Blue). 
Varje pixel och dess värde i en sådan bild kan appliceras på varje hörn som finns i terrängen. Ju 
ljusare en pixel är desto högre upp kommer hörnet att befinna sig och tvärtom om den är mörkare. 
Om höjdkartan är N*N pixlar stor då kommer den att ge en terräng med N*N stycken hörn. Detta 
illustreras bäst genom att studera en bild, Bild 28.

Bild 28: Höjdkartan är 16 pixlar stor och den ger 16 stycken hörn
i terrängen som befinner sig på olika höjder.

Den algoritm som har använts för att framställa höjdkartor är Perlin noise (3.8. Perlin noise). En 
gråskalebild blev framtagen med mjuka övergångar mellan de olika färgnyanserna, vilket syns i 
Bild 29.

Bild 29: Illustrerar en textur med mjuka övergångar mellan de olika färgnyanserna. 
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Det syns tydligt i Bild 29 att det inte är så skarpa övergångar mellan de olika färgnyanserna, på så 
sätt får terrängen mjuka höjdskillnader. Bilden till vänster är väldigt förminskad, den ursprungliga 
storleken är annars 512*512 pixlar stor.

Nu när det är känt vad en höjdkarta är, då är nästa steg att extrahera information från varje pixel 
som texturen består av. Vi har använt klassen ImageIO med tillhörande metod read() för att läsa in 
bilden i ramminnet. Med den buffrade bilden som finns minnet läses pixeldatan in i en 
tvådimensionell array rad- och kolumnvis, vilket syns i Kod 11.

public static float[][] getHeightData(String path) throws IOException
{

BufferedImage img = ImageIO.read(new File(path));
int width = img.getWidth();
int height = img.getHeight();
float[][] heightArr = new float[width][height];

for(int row = 0; row < width; row++)
for(int col = 0; col < height; col++)

heightArr[row][col] = img.getRGB(col, row) & 0xff;

return heightArr;
}

Kod 11: Extraherar information från en bitmappsbild och lagrar i en tvådimensionell array.

Pixeldatan har applicerats på y-koordinaten när ett hörn skapas, vilket kunde ses i Kod 10, 5.5.2.  
Implementering – Trianglar. Det är metoden getHeight(row, col) som använder den 
tvådimensionella array som returneras från metoden getHeightData(path).

Om terrängen ska få ett nytt utseende varenda gång applikationen startas om på nytt då behöver en 
algoritm implementeras istället som genererar dessa höjdkartor. Tänkbara algoritmer är Perlin noise 
eller Simplex noise.
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5.5.4. Implementering - Textur
Vid det här laget så är terrängen "naken", d.v.s. den består enbart av sammanhängande trianglar som 
befinner sig på olika höjder. En eller flera texturer kan appliceras över terrängen så att skelettet inte 
syns och det kan göras på flera olika sätt. För att förstå vad den stora skillnaden är mellan att mappa 
en textur mot en platt kvadrat som består av två stycken trianglar och en terräng med trianglar som 
befinner sig på olika höjder, visas därför ett enkelt exempel.

Bild 30: Mappning av textur mot två stycken trianglar som bildar en kvadrat.

Enligt Bild 30 så är det väldigt enkelt att mappa en textur som är platt mot en kvadrat som är även 
den platt, det är bara att applicera texturen på ytan som ett klistermärke. Det hade dock inte fungerat 
i vårat fall, detta eftersom terrängen är inte helt platt, den består nämligen av höjdskillnader. 

Lösningen på det hela gick ut på att skapa texturkoordinater för varje hörn som finns i terrängen och 
på så sätt kan texturen följa de konturer som trianglarna formar.
Texturen som har använts är i 2D och därför behövdes enbart x- och y-koordinater bestämmas för 
varje hörn. Det bibliotek som har använts för att läsa in texturen i applikationen är Slick-Util 
Library (3.3.4. Slick-Util Library) och det har gjorts med klassen TextureLoader med tillhörande 
metod getTexture(). Ett Texture objekt returneras från metoden getTexture() och med det objektet 
går det att binda texturen till OpenGL med metoden bind(). För den som undrar så innehåller 
metoden bind() väldigt många OpenGL funktioner för hantering av en textur.

Hur texturkoordinaterna har konstruerats beskrivs i avsnittet 5.5.6. Insättning av data och 
rendering, det är nämligen viktigt att se hur de lagras i en enda stor buffert tillsammans med annan 
data.
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5.5.5. Implementering - Ljussättning
Ljussättning är väldigt viktigt i spel eftersom de olika objekten som finns i en 3D-värld blir mer 
levande. Det kan exempelvis vara en ficklampa som en karaktär håller i, ljuset används för att lysa 
upp i olika rum. Ett annat exempel är just terränger, hur dag blir till natt och natt blir till dag när en 
ljuskälla förflyttar sig. En ljuskälla kan placeras i 3D-rymden med x- , y- och z-koordinat, men det 
räcker inte för att kunna ljussätta en hel terräng, normalvektorerer (3.9.2. Vektorer) behöver 
nämligen kalkyleras för alla ytor som ljuset ska falla över. OpenGL (3.4. OpenGL) har inbyggt stöd 
för ljussättning och de matematiska uttrycken beräknas bakom kulisserna, men OpenGL har ingen 
aning om vilka ytor som ska belysas och därför behöver normalvektorer beräknas först som sedan 
skickas till OpenGL. Med normalvektorer kan OpenGL beräkna hur mycket ljus som ska falla över 
en specifik yta med hjälp av vinklar och andra matematiska uttryck.

Antalet normalvektorer som behövdes för vår terräng är ekvivalent med storleken på Perlin noise 
texturen, d.v.s. 512*512 pixlar. Den algoritm som vi kom upp med går ut på följande sätt:

1. Sätt alla normaler till (0, 0, 0).

2. För varje triangel
-Beräkna triangelns normal genom att först plocka fram två stycken vektorer med hjälp av 
triangelns hörn och sedan ta kryssprodukten av dessa.
-Ge denna normal till alla hörn som utgör triangeln.

3. Normalisera alla normaler som finns vid varje hörn.

Nu kommer de steg som har beskrivits att demonstreras i programkod. Metoden som utför alla 
beräkningar kallas för calculateNormals() och de enskilda delarna i metoden beskrivs noggrant med 
kommentarer.

private void calculateNormals()
{

//Nollvektorn till alla hörn.
for(int row = 0; row < height; row++)

for(int col = 0; col < width; col++)
normals[row * width + col] = new Vector3f();

for(int i = 0; i < indexBuffer.capacity(); i += 3)
{

//Plocka ut tre stycken index.
int indexOne = indexBuffer.get(i);
int indexTwo = indexBuffer.get(i + 1);
int indexThree = indexBuffer.get(i + 2);

//Eftersom varje hörn i en triangel ska tilldelas en normalvektor då behöver den också 
//indexeras på samma sätt som hörnen. Med hjälp av den vetskapen kan tre stycken hörn som 
//befinner sig på ett index i plockas ut.
Vector3f v1 = vertices[indexOne];
Vector3f v2 = vertices[indexTwo];
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Vector3f v3 = vertices[indexThree];

//Med dessa hörn kan två stycken vektorer som ligger i samma plan beräknas.
Vector3f u = Vector3f.sub(v2, v3, null);
Vector3f v = Vector3f.sub(v1, v3, null);

//När vektorerna har beräknats kan kryssprodukten appliceras för att få en normalvektor som 
//är vinkelrät mot dessa vektorer.
Vector3f normal = Vector3f.cross(u, v, null);

//Normalen adderas och tilldelas sedan till alla hörnen i triangeln.
normals[indexOne] = Vector3f.add(normals[indexOne], normal, null);
normals[indexTwo] = Vector3f.add(normals[indexTwo], normal, null);
normals[indexThree] = Vector3f.add(normals[indexThree], normal, null);

}

//Nu måste alla normalvektorer normaliseras så att de har längden ett, de kan nämligen vara hur 
//stora som helst. Detta behövs för att ljussättningen ska bli korrekt.
for(int j = 0; j < normals.length; j++)

normals[j] = normals[j].normalise(null);
}

Kod 12: En metod som beräknar och tilldelar normalvektorer till alla trianglar.

För att få en klar bild över vad som händer i programkoden vias en bild också, Bild 31.
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Bild 31: Illustrerar normaler som finns vid varje hörn per triangel och hur de indexeras.

Nu är alla normalvektorer klara och nästan redo att transporteras till OpenGL. Det är ett enda steg 
kvar som behöver utföras och det är att placera datan i en buffert, detta eftersom LWJGL använder 
buffertar som transport till OpenGL (grafikhårdvara). Hur vi löste det hela beskrivs i avsnittet 5.5.6.  
Insättning av data och rendering.

5.5.6. Implementering - Insättning av data och rendering
Terrängen är statisk vilket betyder att all data som den är uppbyggd av inte förändras för varje 
bildruta som visas. En Vertex buffer object (VBO) har använts för att lagra datan i grafikminnet och 
på så sätt kan långsamma transporter mellan CPU och GPU undvikas. Innan hörnen, 
normalvektorerna och texturkoordinaterna kan transporteras till grafikminnet behöver de först 
lagras i en buffert som hanterar flyttal. Deras ordning i buffern syns i bild 32.

Bild 32: Visar hur datan är sparad i en FloatBuffer.

Den totala storleken på buffern blir bredden * höjden * (3 + 3 + 2). Bredden och höjden är storleken 
på Perlin noise texturen, d.v.s. höjdkartan. De två första treorna representerar antalet koordinater 
hos ett hörn och en normal, tvåan representerar antalet koordinater som texturen har per hörn.

Metoden som lagrar datan i en enda buffert kallas för insertTerrainData(). I den skapas det även 
texturkoordinater för varje hörn så att texturen kan följa terrängens höjdskillnader, vilket kan ses i 
Kod 13.

private void insertTerrainData()
{

//Hörn: består av XYZ. Normal: består av XYZ. Textur: består av XY.
//Totalt: 1(Hörn) * 3(XYZ) + 1(Normal) * 3(XYZ) + 1(Mappning av textur) * 2(XY) = 8.
int total = width * height * 8;

//Skapar en buffert som lagrar i följande ordning: 
//VNT... V[xyz]=Vertex, N[xyz]=Normal och T[xy]=Texture.
//Klassen  BufferUtils tillhör LWJGL.
FloatBuffer worldBuffer = BufferUtils.createFloatBuffer(total);

for(int row = 0; row < height; row++)
{

for(int col = 0; col < width; col++)

55



{
int position = row * width + col;

worldBuffer.put(vertices[position].x).put(vertices[position].y).put(vertices[position].z);
worldBuffer.put(normals[position].x).put(normals[position].y).put(normals[position].z);

//Texturkoordinater skapas.
worldBuffer.put(row / (float) height);
worldBuffer.put(col / (float) width);

}
}

//Sätter position till 0.
//Redo för att läsa datan.
worldBuffer.flip();

//Skapar en Vertex BufferObject (VBO)  i grafikminnet.
//Transporterar även worldBuffer till grafikminnet.
createVBO(worldBuffer);

}

private void createVBO(FloatBuffer buffer)
{

//Tala om för OpenGL att skapa en ny VBO som identifieras med ett namn.
vboVH = GL15.glGenBuffers();
//Välj den VBO som ska användas.
GL15.glBindBuffer(GL15.GL_ARRAY_BUFFER, vboVH);
//Överför data till den skapade buffern, från RAM till grafikminne.
GL15.glBufferData(GL15.GL_ARRAY_BUFFER, buffer, GL15.GL_STATIC_DRAW);
//Släpp kontakten.
GL15.glBindBuffer(GL15.GL_ARRAY_BUFFER, 0);

}
Kod 13: Lagrar data i en enda buffert och transporterar den till grafikminnet.

Det finns två stycken olika metoder i Kod 13. Den första metoden insertTerrainData() lagrar som 
sagts tidigare datan i en enda stor buffert, sedan transporteras denna buffert till grafikminnet med 
metoden createVBO() som anropas i slutet av metoden insertTerrainData(). Transporten till 
grafikminnet sker med Vertex Buffer Object som beskrivits i avsnittet 3.4.5. Renderingsmetod -  
Vertex buffer object (VBO).

Innan själva renderingsprocessen beskrivs behöver ljuset först aktiveras i OpenGL, för annars kan 
inte terrängen få någon ljussättning. OpenGL fungerar nämligen som en tillståndsmaskin, så fort ett 
läge är på då är den på tills den blir avstängd igen. Det innebär att vi måste definiera hur ljuset ska 
bete sig med hjälp av flera olika funktioner och sedan aktivera dessa, vilket kan ses i Kod 14.

private void createLighting()
{

//En konstant mängd ljus appliceras på varje punkt.
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GL11.glLight(GL11.GL_LIGHT0, GL11.GL_AMBIENT, createLightBuffer(0.5f, 0.5f, 0.5f, 
1.0f));

//Det reflekterade ljuset sprids jämnt i alla riktningar.
//Visas likadant oavsett position.
GL11.glLight(GL11.GL_LIGHT0, GL11.GL_DIFFUSE, createLightBuffer(1.0f, 1.0f, 1.0f, 

1.0f));
positionBuff = createLightBuffer(1.0f, 5500.0f, 1.0f, 1.0f);
//Ljuskällans position.
GL11.glLight(GL11.GL_LIGHT0, GL11.GL_POSITION, positionBuff);

//Aktivera ljuskälla.
GL11.glEnable(GL11.GL_LIGHT0);

}

public FloatBuffer createLightBuffer(float r, float s, float t, float u)
{

float[] data = new float[]{r, s, t, u};
FloatBuffer buffer = BufferUtils.createFloatBuffer(data.length);
buffer.put(data);
buffer.flip();

return buffer;
}

Kod 14: Aktiverar ljussättning för terrängen.

Det sista steget i processen är själva renderingen, men det är några saker att ta hänsyn till som 
behöver förmedlas till OpenGL. Det gäller den buffer som transporteras till en enda VBO, OpenGL 
har nämligen ingen aning om hur datan är organiserad i den. 

Varje set som gäller för ett specifikt hörn i buffern består av (3 + 3 + 2) * 4 bytes och det behöver 
förmedlas till OpenGL. OpenGL behöver veta den här informationen eftersom den ska veta hur stort 
kliv den ska ta för varje set. Det här krävs eftersom en enda VBO används, men det räcker inte, en 
så kallad "offset" behöver även anges för att peka ut varje parti i ett set. De partier som finns är 
hörn, normal och textur. Offseten blir följande: 

• Hörn = 0 * 4 där X=(0-3), Y=(4-7), Z=(8-11).

• Normal = 3 * 4 där X=(12-15), Y=(16-19), Z=(20-23).

• Textur = (3 + 3) * 4 där X=(24-27), Y=(28-31).

När den här informationen är känd då går det att tala om för OpenGL hur datan ska pekas ut för 
hörnen, normalvektorerna och texturkoordinaterna. Den positiva effekten av att strukturera datan på 
följande sätt är förbättrad minneslokalitet.

Koden för själva renderingsprocessen kan ses i Kod 15.

public void render()
{
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//Gör det möjligt att skifta mellan skelett och textur.
if(wireframeSelected)

GL11.glPolygonMode(GL11.GL_FRONT_AND_BACK, GL11.GL_LINE);
else

GL11.glPolygonMode(GL11.GL_FRONT_AND_BACK, GL11.GL_FILL);

//Tala om för OpenGL att arbeta med denna textur.
terrainTexture.bind();

//Slå på ljuset för terrängen.
GL11.glEnable(GL11.GL_LIGHTING);
GL11.glLight(GL11.GL_LIGHT0, GL11.GL_POSITION, positionBuff);

//Välj den VBO som ska användas.
GL15.glBindBuffer(GL15.GL_ARRAY_BUFFER, vboVH);
//Offset(12 Bytes): X=(0-3), Y=(4-7), Z=(8-11). Från 0-11.
//STRIDE innehåller (3 + 3 + 2) * 4
GL11.glVertexPointer(3, GL11.GL_FLOAT, STRIDE, VERTEX_OFFSET);
//Offset(12 Bytes): X=(12-15), Y=(16-19), Z=(20-23). Skippar 0-11. Från 12-23.
GL11.glNormalPointer(GL11.GL_FLOAT, STRIDE, NORMAL_OFFSET);
//Offset(8 Bytes): X=(24-27), Y=(28-31). Skippar 0-23. Från 24-31.
GL11.glTexCoordPointer(2, GL11.GL_FLOAT, STRIDE, TEXTURE_OFFSET);

GL11.glEnableClientState(GL11.GL_VERTEX_ARRAY);
GL11.glEnableClientState(GL11.GL_NORMAL_ARRAY);
GL11.glEnableClientState(GL11.GL_TEXTURE_COORD_ARRAY);
//Rendera allt med hjälp av index.
GL11.glDrawElements(GL11.GL_TRIANGLES, indexBuffer);
//Släpp kontakten.
GL15.glBindBuffer(GL15.GL_ARRAY_BUFFER, 0);
GL11.glDisableClientState(GL11.GL_TEXTURE_COORD_ARRAY);
GL11.glDisableClientState(GL11.GL_NORMAL_ARRAY);
GL11.glDisableClientState(GL11.GL_VERTEX_ARRAY);
//Stäng av ljuset så att inte andra geometriska objekt påverkas.
GL11.glDisable(GL11.GL_LIGHTING);

}
Kod 15: Renderar terrängen med eller utan textur och ljussättning.

Det blev ganska många OpenGL funktioner och dessa behöver köras för varje bildruta som visas. 

Det är väldigt viktigt att rensa det allokerade utrymmet från grafikminnet när det inte längre behövs, 
vilket syns i Kod 16.

//Radera VBO'n som är skapad i grafikminnet. Frigör resurserna.
public void destroy()
{

GL15.glDeleteBuffers(vboVH);
}
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Kod 16: Rensar bort de allokerade resurserna från grafikminnet.

De viktigaste metoderna i klassen Terrain har nu presenterats och diskuterats för hur vi har valt att 
skapa en terräng som använder höjdkartor.

5.6. Partikelsystem A – CPU och GPU
Detta avsnitt beskriver utförligt hur partikelsystem A har designats och implementerats.

Det här partikelsystemet liknar ett fyrverkeri som använder en CPU och GPU för varje bildruta som 
visas. Det innebär att CPU'n beräknar och uppdaterar data i ramminnet (buffertar) som sedan 
skickas till en GPU kontinuerligt för grafikberäkningar.

5.6.1. Design
I designfasen skapades det två stycken klasser för det partikelsystem som liknar ett fullskaligt 
fyrverkeri. Den första klassen kom att kallas för Firework och den representerar hur en specifik 
fyrverkeripjäs ska bete sig. Den andra klassen fick namnet FireworkCloud och den renderar alla de 
fyrverkeripjäser som har skapats med renderingsmetoden Vertex array (3.4.4. Renderingsmetod - 
Vertex array (VA)). De olika instansmetoderna som syns i respektive klass beskrivs i en punktlista.

• Firework(xCoord, yCoord, zCoord, 
numberParticles). Konstruktorn 
initierar objektet och sätter 
grundläggande egenskaper hos 
partiklarna.

• createDataStructures(). Skapar de 
datastrukturer som behövs för en 
fyrverkeripjäs. Lagrar även hastigheter 
för de partiklar som ingår i en 
explosion.

• initialize(). Sätter position, hastighet, 
storlek, färg och en tidsstämpel för en 
ensam partikel. Tilldelar även färger för 
de partiklar som ingår i en explosion.

• move(delta). Förflyttar en ensam 
partikel i 3D-rymden. Variabeln delta 
gör så att förflyttningar är oberoende 
(se avsnitt 3.7. Timing) av antalet bilder 
per sekund.

• detonate(delta). Detonerar den ensamma partikeln så att den expanderar till en explosion 
som innehåller N stycken partiklar.

• decreaseAlpha(delta). Gör så att de partiklar som ingår i en explosion blir transparentare. 
Metoden anropar även initialize() när partiklarna har blivit så transparenta att de inte längre 
syns så att en ny fyrverkeripjäs kan genereras.

• getSize(). Returnerar storleken på en partikel.
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• hasDetonated(). Undersöker om en fyrverkeripjäs har detonerat.

• getCoordBuffer(). Returnerar en buffer som innehåller positioner för de partiklar som ingår i 
en explosion.

• getColorBuffer(). Returnerar en buffer som innehåller färger (röd, grön, blå och alfa) för de 
partiklar som ingår i en explosion.

• getOneCoordBuffer(). Returnerar en buffer som innehåller positioner för den ensamma 
partikeln, nämligen fyrverkeripjäsen.

• getOneColorBuffer(). Returnerar en buffer som innehåller färger för den ensamma partikeln.

• FireworkCloud(x, y, z, numberClouds, numberParticlesPerCloud, TextureHandler). 
Konstruktorn skapar och lagrar fyrverkeripjäser i en datastruktur. Variabeln numberClouds 
innehåller antalet fyrverkeripjäser som ska skapas. Variabeln numberParticlesPerCloud 
innehåller antalet partiklar som ska ingå i en explosion. TextureHandler innehåller en textur 
som mappas mot varje partikel.

• render(delta). Den här instansmetoden renderar alla fyrverkeripjäser med hjälp av OpenGL 
som finns i LWJGL's API.

En grafisk skiss skapades också för att illustrera hur partikelsystemet fungerar.

Bild 33: Illustrerar en emitter där alla partiklar föds. Partiklarna färdas sedan i olika riktningar med 
en konstant hastighet. Partiklarna faller sedan i riktning mot terrängen innan en explosion sker.
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5.6.2. Implementering
Detta partikelsystem är uppdelat i två stycken klasser. Klassen Firework representerar en specifik 
fyrverkeripjäs och klassen FireworkCloud har som syfte att rendera alla fyrverkeripjäser.

Klassen Firework
Huvudsyftet med den här klassen är att sköta beräkningar som en CPU exekverar och lagra data i 
buffertar. Datan behöver lagras i buffertar eftersom det är snabbaste sättet att transportera data till 
OpenGL lagret från Java med API:et LWJGL.

Det finns fem stycken viktiga metoder i klassen som kommer att diskuteras mer ingående hur de är 
uppbyggda och varför de ser ut som de gör. Namnen på dessa beskrivs i en punktlista och de har 
redan förklarats i föregående avsnitt.

• createDataStructures().

• initialize().

• move(delta).

• detonate(delta).

• decreaseAlpha(delta).

Metoden createDataStructures() anropas i konstruktorn och syftet med den är att skapa buffertar, 
vanliga arrayer och beräkna hastigheter för de partiklar som ska flyga åt olika håll när en explosion 
sker. Hastigheterna bestäms med hjälp av sfäriska koordinater (3.9.1. Sfäriska koordinater) enbart 
för att explosionen ska likna en sfär i 3D-rymden. Dessa hastigheter lagras i en vanlig array och inte 
i en buffer eftersom de är värden som ska öka nuvarande position till en annan, det är nämligen bara 
positioner och färger som ska transporteras till en GPU. 

Det behövdes fyra stycken buffertar och två stycken arrayer för att lagra partiklarnas data, det kan 
tyckas vara mycket, men det finns en enkel förklaring till varför vi valde att göra på det här sättet. 
Den ensamma partikel som flyger ut från en emitter representerar själva fyrverkeripjäsen innan en 
explosion har skett, och för att göra det enkelt för oss fick den ensamma partikeln en buffer för att 
lagra nuvarande position, en buffer för att lagra färg och en array för att lagra hastigheten. Själva 
explosionen som består av väldigt många partiklar har som den ensamma partikeln identiska 
datastrukturer, den enda skillnaden är att storleken beror på antalet partiklar som ska ingå i en 
explosion. Metoden createDataStructures() syns i Kod 17.

private void createDataStructures()
{

//XYZ * 1 Partikel. Klassen BufferUtils tillhör LWJGL.
oneCoordBuff = BufferUtils.createFloatBuffer(3);
//RGBA * 1 Partikel
oneColorBuff = BufferUtils.createFloatBuffer(4);
//DXDYDZ * 1 Partikel
oneVelocityXYZ = new float[3];
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//XYZ * Antalet partiklar
coordBuff = BufferUtils.createFloatBuffer(3 * NUMBER_PARTICLES);
//RGBA * Antalet partiklar
colorBuff = BufferUtils.createFloatBuffer(4 * NUMBER_PARTICLES);
//DXDYDZ * Antalet partiklar
velocityXYZ = new float[3 * NUMBER_PARTICLES];
//En array som återställer y-koordinater efter att gravitation har applicerats.
velocityYTable = new float[NUMBER_PARTICLES];

for(int i =  0; i < 3 * NUMBER_PARTICLES; i += 3)
{

double theta = rand.nextDouble () * 180;
double phi = rand.nextDouble () * 360;
float radius = rand.nextFloat () * 360.0f;

if(radius < 1.0f)
radius = 360.0f;

//Sfäriska koordinater. Anpassade efter OpenGL's koordinatsystem.
float xVelocity = (float)(radius * Math.sin(Math.toRadians(theta))

* Math.sin(Math.toRadians(phi)));
float yVelocity = (float)(radius * Math.cos(Math.toRadians(theta)));
float zVelocity = (float)(radius * Math.sin(Math.toRadians(theta)) 

* Math.cos(Math.toRadians(phi)));

velocityXYZ[i] = xVelocity;
velocityXYZ[i + 1] = yVelocity;
velocityXYZ[i + 2] = zVelocity;

velocityYTable[i / 3] = yVelocity;
}

}
Kod 17: Skapar datastrukturer och initierar hastigheter för en explosion.

Notera att vinkeln theta som syns i Kod 17 går från positiva till negativa y-axeln, vilket gör det 
möjligt att skapa en fullskalig explosion likt en sfär. För att göra det ännu tydligare demonstreras 
detta med en bild som visar hur en explosion är begränsad till 90 grader och en annan explosion 
som är begränsad till 180 grader utgående från y-axeln.
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Bild 34: Explosionen till vänster är begränsad till 90 grader 
och explosionen till höger är begränsad till 180 grader.

Den stora skillnaden mellan explosionerna är att den till vänster är en kapad (upp- och nedvänd 
skål) sfär medans den till höger är en hel sfär.

Nästa steg var att skapa den metod som initierar datan för en ensam partikel (fyrverkeripjäsen) och 
tilldela färger för de partiklar som ingår i en explosion. Sfäriska koordinater har använts igen, men 
med begränsningar på vinkeln theta. Antalet grader på theta varierar istället mellan 0 och 45 grader 
för att partikeln inte ska åka ned mot marken eller skjutas ut liggandes från emittern. Metoden fick 
namnet initialize() och det är relativt få händelser som sker i den, vilket syns i Kod 18.

private void initialize()
{

/*Sfäriska koordinater beräknas här för en ensam partikel som ska skjutas ut från en emitter. 
Med en maxbegränsning på 45 grader utgående från y-axeln.*/

size = 20 + rand.nextFloat() * 40;
//Komponenten alfa anger hur genomskinlig en pixel är.
alpha = 1.0f;

oneCoordBuff.put(0, xCoord).put(1, yCoord).put(2, zCoord);
//Tilldelar de hastigheter som beräknats med sfäriska koordinater.
oneVelocityXYZ[0] = xVelocity;
oneVelocityXYZ[1] = yVelocity;
oneVelocityXYZ[2] = zVelocity;

float red, green, blue;
red = rand.nextFloat();
green = rand.nextFloat();
blue = rand.nextFloat();
oneColorBuff.put(0, red).put(1, green).put(2, blue).put(3, alpha);

//Initierar färger för de partiklar som ingår i en explosion.
if(rand.nextInt(4) > 0)
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for(int i = 0; i < 4 * NUMBER_PARTICLES; i += 4)
colorBuff.put(i, red).put(i + 1, green).put(i + 2, blue).put(i + 3, alpha);

else
{

for(int i = 0; i < 4 * NUMBER_PARTICLES; i += 4)
{

red = rand.nextFloat();
green = rand.nextFloat();
blue = rand.nextFloat();
colorBuff.put(i, red).put(i + 1, green).put(i + 2, blue).put(i + 3, alpha);

}
}

detonated = false;
framesUntilStart = rand.nextInt(40000) % 400;

}
Kod 18: Initerar data för den partikel som ska flyga fritt i 3D-rymden.

Metoden initialize() som syns i Kod 18 anropas varenda gång en fyrverkeripjäs har blivit förbrukad, 
d.v.s. när en explosion har blivit så transparent att den inte längre syns.

För att kunna förflytta en fyrverkeripjäs behöver nuvarande position uppdateras med en hastighet, 
vilket sker med en metod som kallas för move(). I det här stadiet måste dessa uppdateringar vara 
oberoende (3.7. Timing) av antalet bilder per sekund för att fyrverkeripjäsen ska kunna förflyttas 
med en konstant hastighet. Förutom att förflytta en fyrverkeripjäs kontrollerar metoden move() även 
när det är dags för en explosion, om så är fallet då uppdateras den buffer som lagrar explosionens 
koordinater med de koordinater som fyrverkeripjäsen hade senast, vilket syns i Kod 19.

public void move(float delta)
{

//Är det dags att skjuta iväg fyrverkeripjäsen?
if(framesUntilStart <= 0)
{

oneCoordBuff.put(0, oneCoordBuff.get(0) + oneVelocityXYZ[0] * delta);
oneCoordBuff.put(1, oneCoordBuff.get(1) + oneVelocityXYZ[1] * delta);
oneCoordBuff.put(2, oneCoordBuff.get(2) + oneVelocityXYZ[2] * delta);

oneVelocityXYZ[1] -= 0.4f * delta;
}
else

framesUntilStart--;

//Är det dags för en explosion?
if(oneVelocityXYZ[1] <= 0)
{

for(int i =  0; i < 3 * NUMBER_PARTICLES; i += 3)
{

//Återställ y-koordinater från tidigare explosion.
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velocityXYZ[i + 1] = velocityYTable[i / 3];

//Explosionen ska börja på samma punkt som fyrverkeripjäsen.
coordBuff.put(i, oneCoordBuff.get(0));
coordBuff.put(i + 1, oneCoordBuff.get(1));
coordBuff.put(i + 2, oneCoordBuff.get(2));

}
//Nu är det dags för en explosion.
detonated = true;

}
}

Kod 19: Förflyttar en fyrverkeripjäs och kontrollerar om en explosion ska ske.

När en explosion har skett då körs en annan metod som kom att kallas för detonate(). Den har till 
uppgift att förflytta de partiklar som ingår i en explosion åt olika håll likt en sfär, detta eftersom 
sfäriska koordinater har använts. Explosionen kan inte heller vara för evigt och därför såg vi till att 
partiklarna blir transparentare varje gång de har förflyttats till en ny position i rummet,  vilket kan 
ses i Kod 20.

public void detonate(float delta)
{

for(int i = 0; i < 3 * NUMBER_PARTICLES; i += 3)
{

coordBuff.put(i, coordBuff.get(i) + velocityXYZ[i] * delta);
coordBuff.put(i + 1, coordBuff.get(i + 1) + velocityXYZ[i + 1] * delta);
coordBuff.put(i + 2, coordBuff.get(i + 2) + velocityXYZ[i + 2] * delta);

//3 + i + i / 3 är positionen till alfa i bufferten.
colorBuff.put(3 + i + i / 3, alpha);

velocityXYZ[i + 1] -= GRAVITY * delta;
}
//Gör så att partiklarna blir transparentare.
decreaseAlpha(delta);

}
Kod 20: Förflyttar de partiklar som finns i en fyrverkeripjäs åt olika håll likt en sfär.

Metoden decreaseAlpha() gör så att en explosion blir transparentare och när den har blivit så 
transparent att den inte längre syns då skapas det en ny fyrverkeripjäs, vilket syns i Kod 21.

private void decreaseAlpha(float delta)
{

if(alpha > 0)
alpha -= 0.01 * delta;

else
initialize();
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}
Kod 21: Minskar värdet på alfa eller initierar en ny 
fyrverkeripjäs när den ursprungliga inte syns längre.

Det som har beskrivits hittills är enbart uppdateringar för en specifik fyrverkeripjäs, d.v.s. inget som 
syns visuellt. För att kunna rendera partikelsystemet behöver OpenGL funktioner användas, vilket 
klasssen FireworkCloud har till uppgift att ta hand om.

Klassen FireworkCloud
Den här klassen utför bara en uppgift och det är att rendera alla fyrverkeripjäser kontinuerligt. 
Fyrverkeripjäserna lagras först i en array med hjälp av en for-loop och det sker i objektets 
konstruktor. Metoden som renderar alla fyrverkeripjäser kallas för render(), den innehåller 
renderingsmetoden Vertex array som använder en CPU och GPU.

En textur applicerades på alla partiklar för att de skulle bli lite mer effektfullare. Texturen har en 
svart bakgrund med ett ljussken i mitten för att ge partiklarna en glödande effekt. Det räcker dock 
inte att enbart applicera en textur, lite mer krut behövdes för att skapa en snygg glödande effekt och 
det kan åstadkommas med så kallad alfablandning. Med alfablandning går det att blanda färgen för 
de punkter som för närvarande renderas med den färg som redan finns i OpenGL's buffer.

Det bibliotek som har använts för att läsa in texturen i applikationen är Slick-UtilLibrary (3.3.4. 
Slick-Util Library) och det har gjorts med klassen TextureLoader med tillhörande metod 
getTexture(). Ett Texture objekt returneras från metoden getTexture() och med det objektet går det 
att binda texturen till OpenGL med metoden bind().

Programkoden för render() syns i Kod 22.

public void render(float delta)
{

//Tala om för OpenGL att arbeta med denna textur.
texture.bind();

    //Skriv inte till djupbufferten.
GL11.glDepthMask(false);
//Aktivera alfablandning.
GL11.glEnable(GL11.GL_BLEND);
GL11.glBlendFunc(GL11.GL_SRC_ALPHA, GL11.GL_ONE);

//Talar om för OpenGL hur texturen kommer agera när den renderas.
GL11.glTexEnvf(GL20.GL_POINT_SPRITE, GL20.GL_COORD_REPLACE, 
GL11.GL_TRUE);
GL11.glEnable(GL20.GL_POINT_SPRITE);

GL11.glEnableClientState(GL11.GL_VERTEX_ARRAY);
GL11.glEnableClientState(GL11.GL_COLOR_ARRAY);
for(int i = 0; i < NUMBER_CLOUDS; i++)
{

Firework p = particle[i];
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GL11.glPointSize(p.getSize());

if(p.hasDetonated())
{

GL11.glVertexPointer(3, 0, p.getCoordBuffer());
GL11.glColorPointer(4, 0, p.getColorBuffer());
GL11.glDrawArrays(GL11.GL_POINTS, 0, NUMBER_PARTICLES_PER_CLOUD);
p.detonate(delta);

}
else
{

GL11.glVertexPointer(3, 0, p.getOneCoordBuffer());
GL11.glColorPointer(4, 0, p.getOneColorBuffer());
GL11.glDrawArrays(GL11.GL_POINTS, 0, 1);
p.move(delta);

}
}
GL11.glDisableClientState(GL11.GL_COLOR_ARRAY);
GL11.glDisableClientState(GL11.GL_VERTEX_ARRAY);

GL11.glDisable(GL20.GL_POINT_SPRITE);
GL11.glDisable(GL11.GL_BLEND);
//Tillåt skrivning till djupbufferten.
GL11.glDepthMask(true);

}
Kod 22: Skapar datastrukturer och initierar hastigheter för en explosion.

Vertex array som syns i Kod 22 är snarlik Vertex array object som har använts för terrängen, vilket 
kan göra en ny person väldigt förvirrad. Den stora skillnaden mellan dessa är att bufferterna måste 
transporteras för varje bildruta som visas med Vertex array, men så är inte fallet för Vertex buffer 
object eftersom att den lagrar datan i grafikminnet om det finns något ledigt.

Det är viktigt att stänga av skrivning till djupbufferten (z-led) som vi har gjort med funktionen 
glDepthMask() under tiden alfablandning används, partiklarna blockerar annars varandra. En bild 
visas för att demonstrera hur effekten kan se ut med och utan skrivning till djupbufferten, Bild 35.

Bild 35: Bilden till vänster visar hur effekten kan se ut när skrivningen till djupbufferten inte 
är avslagen. Bilden till höger visar hur det ser ut när skrivning till djupbufferten är avslagen.
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Texturernas konturer syns tydligt och den intensiva glödande effekten har försvunnit nästan helt i 
bilden till vänster. Det är viktigt att aktivera glDepthMask() igen om annan geometri ska renderas 
direkt efter för att 3D-visningen ska bli korrekt.

5.7. Partikelsystem B – GPU
Detta avsnitt beskriver utförligt hur partikelsystem B har designats och implementerats.

Partikelsystemet har olika häftiga och avancerade mönster som använder en grafikprocessor (GPU) 
för beräkningar utan att behöva involvera en centralprocessor (CPU).

OpenGL 3.3 och OpenGL Shading Language (GLSL) 3.30 har använts för att få åtkomst till nyare 
och modernare funktioner som behövts för partikelsystem B.

5.7.1. Design
I designfasen skapades en klass som representerarar ett fönster där 3D-grafik kan renderas. I 
jämförelse med det fönster som skapades under avsnittet 5.4. Kamera så är det här fönstret anpassat 
för senare versioner av OpenGL. Klassen kom att kallas för WindowGPU, där GPU indikerar på att 
fönstret är anpassat för partikelsystem B. De olika instansmetoderna som syns i WindowGPU 
beskrivs i en punktlista.

• WindowGPU(width, height). När ett objekt av typen WindowGPU skapas behöver antalet 
pixlar i x- och y-led sättas.

• createWindow(title, vsync, openglMajorVersion, openglMinorVersion). Skapar det aktuella 
fönstret. Variabeln title används för att sätta en titel i fönstrets titelrad. Variabeln vsync 
justerar V-sync (se 1.6. Definitioner och förkortningar, Vsync). Variablerna 
openglMajorVersion och openglMinorVersion indikerar på vilken OpenGL version som ska 
användas.

• initOpenGL(fovy, aspectRatio, zNear, zFar). Den här instansmetoden sätter upp olika 
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matriser och aktiverar OpenGL funktioner. De olika parametrarna har redan beskrivits i Bild 
21.

• createMVPMatrix(fovy, aspectRatio, zNear, zFar). Skapar de matriser som behövs för att 
kunna visa OpenGL-grafik i ett fönster. De olika parametrarna har redan beskrivits i Bild 21.

• createCameraPosition(x, y, z). Placerar var en kamera ska befinna sig i 3D-rymden.

• createModelPosition(x, y, z). Placerar var modellen ska befinna sig i 3D-rymden.

• getCameraPosition(). Returnerar kamerans position.

• getModelPosition(). Returnerar modellens position.

• getModelMatrix(). Returnerar matrisen som har hand om modellen.

• getViewMatrix(). Returnerar matrisen som har hand om vyn.

• getProjectionMatrix(). Returnerar matrisen som har hand om projektionen.

• getMatrix4x4Buffer(). Returnerar en buffer som lagrar 4x4 matriser.

I designfasen skapades det även en klass som representerarar hur ett partikelsystem kan beräknas 
och renderas på en GPU. Klassen kom att kallas för RenderParticleGPU. En notering: klassen 
kunde ha delats upp i 3-4 andra klasser för att göra det hela mer enhetligt, men vi har valt att lägga 
in det som är nödvändigt för partikelsystem B i en och samma klass och hoppa över allt som har 
med designmönster att göra. Projektet gick inte ut på att skapa en applikation som ska användas av 
företag eller liknande, därav låg fokuset mer på att grotta ner sig i tekniken och redovisa de resultat 
som vi kom upp med.
De olika instansmetoderna som syns i RenderParticleGPU beskrivs i en punktlista.
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• RenderParticleGPU(windowGPU, numberParticles). När ett objekt av typen 
RenderParticleGPU skapas behöver ett fönster och antalet partiklar anges som argument.

• startGameLoop(). Den metod som sätter igång hela renderingsprocessen för 
partikelsystemet.

• updateParticles(delta). Uppdaterar partiklarnas positioner och hastigheter. Variabeln delta 
gör så att förflyttningarna är oberoende (se avsnitt 3.7. Timing) av antalet bilder per sekund.

• renderParticles(). Renderar partiklarna.

• destroyOpenGL(). Frigör alla resurser som är allokerade med OpenGL.

• installShaders().  Kompilerar, länkar och gör de inställningar som behövs för att shaders ska 
fungera i applikationen.

• insertParticleData(). Lagrar partiklarnas data i ramminnet.

• createBuffers(). Transporterar den data som skapas i metoden insertParticleData() till 
grafikminnet.

• readShaderData(filename, type). Läser in GLSL (3.5. OpenGL Shading Language (GLSL)) 
kod i applikationen och kompilerar den. Variabeln filename innehåller filens namn för den 
shader som ska läsas in i applikationen och kompileras. Variabeln type innehåller vilken typ 
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av shader som ska skapas och kompileras.

• getTime(). Returnerar en tid i millisekunder.

• getTimeDiff(). Tar reda på hur många millisekunder det har gått mellan nuvarande tid och 
föregående tid.

• updateFPS(). Uppdaterar antalet bilder per sekund och skriver ut resultatet i fönstrets 
titelrad.

5.7.2. Implementering
Detta partikelsystem är bra mycket mer avancerat än partikelsystem A på flera punkter. Det beror på 
att en senare version av OpenGL har behövt användas, vilket i sin tur innebär att shaders (3.5. 
OpenGL Shading Language (GLSL)) är ett krav. Det beror även på den teknik som har 
implementerats för att låta en GPU pressas till max utan att behöva involvera en CPU. Den OpenGL 
version som har använts är 3.3 och det medför att flera funktioner som tidigare har använts för 
kameran, terrängen och partikelsystem A är helt utgångna.

Det stora problemet med partikeleffekter är att datan behöver uppdateras kontinuerligt och att 
behöva involvera en CPU för varje bildruta som visas är väldigt krävande. Helst så ska datan vara 
lagrad i grafikminnet med en Vertex buffer object (VBO) för att vinna prestanda. Då är den stora 
frågan, hur ska en VBO kunna uppdateras utan att behöva involvera en CPU? Lösningen på det hela 
är Transform Feedback som finns i OpenGL 3.0 och framåt. Med Transform Feedback kan 
beräkningar utföras i en shader och dess utmatning lagras i en VBO. Enda gången en CPU behöver 
vara involverad är vid själva initialiseringen av datan som ska transporteras till grafikminnet.

Detta partikelsystem använder Transform Feedback. Matematiska och fysikaliska beräkningar görs i 
vertex shader som exekveras på en grafikprocessor (GPU). Partikelsystemet är ganska så avancerat 
som antar olika skepnader och skulle kunna klassificeras som "luddigt". Men själva idén är att 
utnyttja en GPU för att kunna rendera miljontals partiklar i realtid som annars hade fått en CPU att 
ställa sig på knä.

Den strategi som vi kom upp med för att kunna använda Transform Feedback gick ut på följande 
sätt:

1. Skapa två stycken VBO'er X och Y som lagrar partiklarnas position och hastighet i 
grafikminnet. Det innebär att buffer X innehåller positioner och hastigheter samtidigt som 
buffer Y innehåller positioner och hastigheter. Två stycken behövs för att undvika läsning 
och skrivning till samma buffert samtidigt. Eftersom en senare version av OpenGL (3.3) har 
använts så behöver även två stycken Vertex Array Object (VAO) skapas. Enkelt sagt så 
innehåller VAO referenser till skapade Vertex Buffer Objects och med dem så minskas 
antalet anrop drastiskt när något ska renderas, vilket är väldigt välkomnande.

2. Skapa en vertex shader som har till uppgift att uppdatera positioner och hastigheter.

3. Skicka partiklarnas positioner och hastigheter till shadern och fånga resultatet med 
Transform Feedback. Inmatningen till shadern kommer från buffer X och utmatningen 
lagras i buffer Y.
Det första som måste göras under denna process är att stänga av rastreringen, partiklarna ska 
uppdateras och inte renderas.

4. Rendera alla partiklar som har uppdaterade positioner med buffer Y. När denna process sker 
då kommer partiklarna att gå igenom tre stycken olika shaders och namnen på dessa är: 
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vertex shader, geometry shader och fragment shader.

5. Nästa bild som ska visas, då byter bufferterna roller.

För att göra processen ännu tydligare så illustreras detta med en bild också.

Bild 36: Illustrerar renderingsprocessen.

Det som sker i Bild 36 liknar väldigt mycket en tillverkningsprocess (flera olika steg som utförs 
efter varandra). Förklaringar och programkoder kommer att visas stegvis för hur vi skapade denna 
tillverkningsprocess.

Shaders
Det behövdes två stycken vertex shader (en vertex shader som används i samband med Transform 
Feedback och en för den visuella renderingen), en geometry shader och en fragment shader till detta 
partikelsystem. De kommer att beskrivas med text och programkod för att underlätta förståelsen i 
den löpande texten.

Klassen WindowGPU
I avsnitt 5.4. Kamera såg vi hur ett perspektiv kunde konstrueras med lite beräkningar och sedan 
skicka in resultaten som argument till funktionen glFrustum(). Vi såg även hur enkelt det gick att 
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utföra rotationer och translationer med två stycken OpenGL funktioner. Med den OpenGL version 
som vi har valt för detta partikelsystem så gör man de här sakerna på ett annorlunda sätt. Vi 
behövde nämligen skapa våra egna matriser för den kamera som skulle simuleras för att kunna sätta 
upp ett perspektiv och utföra transformationer i rummet, vilket kan ses i Kod 23.

private void createMVPMatrix(float fovy, float aspectRatio, float zNear, float zFar)
{

projectionMatrix = new Matrix4f();
float frustumLength = zFar - zNear;

projectionMatrix.m00 = (float)(1.0f / aspectRatio * Math.tan(Math.toRadians(fovy / 2)));
projectionMatrix.m11 = (float)(1.0f / Math.tan(Math.toRadians(fovy / 2)));
projectionMatrix.m22 = zFar / frustumLength;
projectionMatrix.m23 = 1;
projectionMatrix.m32 = (-zNear * zFar) / frustumLength;
viewMatrix = new Matrix4f();
modelMatrix = new Matrix4f();
//Buffer som lagrar en 4x4 matris. Den används i samband med shaders.
matrix4x4Buffer = BufferUtils.createFloatBuffer(16);

}
Kod 23: Skapar tre stycken olika matriser, nämligen projektion, vy och modell.

Med hjälp av dessa matriser kan matrismultiplikationer utföras för kameran, d.v.s. translation och 
rotation i rummet. Hur de olika matriserna har använts kommer att beskrivas senare under detta 
avsnitt. Matematiken som syns i programkoden beskrivs inte i rapporten, den informationen går att 
finna i matematiska böcker om man har svårt att se varför uträkningarna ser ut som de gör.

Klassen RenderParticleGPU
Den här klassen representerar ett partikelsystem som beräknas och renderas enbart på en GPU. Det 
finns fem stycken viktiga metoder i klassen som kommer att diskuteras mer ingående hur de är 
uppbyggda och varför de ser ut som de gör. Namnen på dessa beskrivs i en punktlista och de har 
redan förklarats i föregående avsnitt.

• insertParticleData().

• createBuffers().

• updateParticles().

• renderParticles().

• startGameLoop().

Metoden insertParticleData() har till uppgift att lagra partiklars positioner och hastigheter i en enda 
buffert. Datan behöver lagras i buffertar eftersom det är snabbaste sättet att transportera data till 
OpenGL lagret från Java med API:et LWJGL. Partiklarnas ordning i bufferten syns i Bild 37.
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Bild 37: Visar hur datan är sparad i en FloatBuffer.

Programkoden för insertParticleData() syns i Kod 24.

private void insertParticleData()
{

//Klassen BufferUtils tillhör LWJGL.
particlePosVelBuff = BufferUtils.createFloatBuffer(2 * 3 * numberParticles);

for(int k = 0; k < numberParticles; k++)
{

//Position = (X, Y, Z)
particlePosVelBuff.put(1.0f).put(1.0f).put(1.0f);
//Hastighet = (DX, DY, DZ).
particlePosVelBuff.put(0.0f).put(0.0f).put(0.0f);

}
particlePosVelBuff.flip();

}
Kod 24: Lagrar partiklarnas position och hastighet i en enda buffert.

Koordinaterna som lagras i bufferten kan tyckas vara märkliga, men de är enbart startvärden för 
partikelsystemet. Hur de uppdateras beskrivs lite senare under det här avsnittet.

Nu när positioner och hastigheter är lagrade i en enda buffert då är nästa steg att transportera datan 
med Vertex buffer object. Det är dock flera saker att tänka på när OpenGL 3.3 används och 
dessutom när en GPU ska sköta alla beräkningar utan att behöva involvera en CPU.
Något som kallas för Vertex array object (VAO) har använts för detta partikelsystem, enkelt sagt så 
innehåller de referenser till redan skapade VBO's. Vi kom fram till att två stycken VAO och två 
stycken VBO behövdes för att kunna använda ping-pong tekniken på en GPU, vilket innebär att 
data läsas från buffer nummer ett som exekveras på en GPU och sedan skrivs denna data tillbaka till 
buffer nummer två, nästa bildruta som visas då skiftar bufferterna roller. Metoden som skapar två 
stycken VAO, två stycken VBO och transporterar identisk data till respektive buffer kom att kallas 
för createBuffers(), vilket syns i Kod 25.

private void createBuffers()
{

int nrBuff = 2;
//Lagrar Vertex array object namn i en buffert.
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vaoBuff = BufferUtils.createIntBuffer(nrBuff);
vaoBuff.put(GL30.glGenVertexArrays()).put(GL30.glGenVertexArrays());
vaoBuff.flip();

//Lagrar Vertex buffer object namn i en buffert.
vboBuff = BufferUtils.createIntBuffer(nrBuff);
vboBuff.put(GL15.glGenBuffers()).put(GL15.glGenBuffers());
vboBuff.flip();

for(int k = 0; k < nrBuff; k++)
{

GL30.glBindVertexArray(vaoBuff.get(k));

GL15.glBindBuffer(GL15.GL_ARRAY_BUFFER, vboBuff.get(k));
GL15.glBufferData(GL15.GL_ARRAY_BUFFER, particlePosVelBuff, 

GL15.GL_STATIC_DRAW);

//Position. Stride = 24, Offset = {X=(0-3), Y=(4-7), Z=(8-11)}.
GL20.glVertexAttribPointer(0, 3, GL11.GL_FLOAT, false, 24, 0 * 4);

//Hastighet. Stride = 24, Offset = {DX=(12-15), DY=(16-19), DZ=(20-23)}.
GL20.glVertexAttribPointer(1, 3, GL11.GL_FLOAT, false, 24, 3 * 4);

GL15.glBindBuffer(GL15.GL_ARRAY_BUFFER, 0);
GL30.glBindVertexArray(0);

}
}

Kod 25: En metod som skapar två stycken VAO och två stycken VBO. 
Data transporteras sedan till respektiva VBO.

Vid det här laget så är två stycken VBO'er skapade i grafikminnet med identiska uppsättningar av 
data. För att kunna uppdatera partiklarnas positioner och hastigheter på en GPU så har vi använt 
tekniken Transform Feedback. Med Transform Feedback går det att läsa data från en VBO, beräkna 
nya positioner och hastigheter med en vertex shader som exekveras på en GPU, skriva tillbaka 
datan till en annan VBO. Metoden som uppdaterar partikelsystemet kom att kallas för 
updateParticles(). Hur det hela går till illustreras bäst med programkod och tillhörande 
kommentarer, vilket kan ses i Kod 26.

private void updateParticles(float delta)
{

GL20.glUseProgram(transformFeedbackShaderProgramId);
//Skicka data från OpenGL applikationen till ett GLSL objekt.
GL20.glUniform1f(deltaLocation, delta);
GL20.glUniform1i(seedLocation, randomSeed);
//Binder Vertex array object.
GL30.glBindVertexArray(vaoBuff.get(1 - currentActiveBuff));
GL20.glEnableVertexAttribArray(0);
GL20.glEnableVertexAttribArray(1);
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//Gör nuvarande VBO till en Transform Feedback buffer.
GL30.glBindBufferBase(GL30.GL_TRANSFORM_FEEDBACK_BUFFER, 0, 

vboBuff.get(currentActiveBuff));
        

//Stänger av rastreringen, fragment shader används inte.
GL11.glEnable(GL30.GL_RASTERIZER_DISCARD);
//Påbörja uppdateringen. Partiklarna är punkter som registreras till en VBO.
GL30.glBeginTransformFeedback(GL11.GL_POINTS);
//Rendera (registrera data till en VBO) partiklarna.
GL11.glDrawArrays(GL11.GL_POINTS, 0, numberParticles);
//Uppdateringen klar.
GL30.glEndTransformFeedback();
//Aktiverar rastreringen igen.
GL11.glDisable(GL30.GL_RASTERIZER_DISCARD);

        
GL20.glDisableVertexAttribArray(1);
GL20.glDisableVertexAttribArray(0);
GL30.glBindVertexArray(0);

GL20.glUseProgram(0);
}

Kod 26: Illustrerar hur data kan uppdateras på en GPU utan att behöva involvera en CPU.

Nu har programkoden demonstrerats för hur partiklarna kan uppdateras på en GPU, men det som 
inte syns i Kod 26 är den vertex shader som körs för att uppdatera alla koordinater med 
matematiska beräkningar. Nästa steg beskriver de delar som ingår i den vertex shader som har 
använts i samband med Transform Feedback. Programkoden kommer inte att demonstreras i sin 
helhet och det beror på flera orsaker. Den matematik och fysik som har använts i shadern har 
nämligen modifierats så pass mycket att uträkningarna skulle kunna klassificeras som "flummiga".

Vertex shadern har till uppgift att uppdatera positioner och hastigheter i två stycken Vertex buffer 
object (VBO). Shadern består mestadels av matematiska och fysikaliska beräkningar. För att kunna 
generera pseudoslumpmässiga tal för partiklarna så har vi använt en noise funktion, den typen av 
funktion kommer alltid leverera samma utvärde för samma invärde. Noise funktionen har 
modifierats flera gånger för att nå olika effekter och för att förfina vissa resultat. Exempelvis så har 
vi använt fördefinierade variabler i OpenGL Shading Language (GLSL), lagt till egna primtal och 
använt en seed (ett nummer som används för att initiera en pseudoslumptalsgenerator).

Den data som shadern tar emot är delta, en seed, ursprungliga positioner och hastigheter. Variabeln 
delta genereras i Java-programmet och skickas in till shadern för varje cykel i loopen, vilket kunde 
ses i Kod 26. Den används i samband med formeln som finns beskriven i avsnittet 3.9.4. Partikels  
position. En slumpmässig seed genereras även i Java-programmet för att göra noise funktionen mer 
intressant, vilket kunde ses i Kod 26. Positioner och hastigheter levereras från den ena buffern in till 
shadern där de uppdateras med matematiska beräkningar och sedan skrivs tillbaka till den andra 
buffern med Transform Feedback. För att partiklar ska kunna falla ned i riktning mot marken så 
behövdes det en tredimensionell vektor där värdet på y-koordinaten är -9,82. Gravitationen har 
tillämpats i den formel som finns beskriven i avsnittet 3.9.4. Partikels position.
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De matematiska och fysikaliska beräkningar som har använts i shadern finns beskrivna i avsnitten 
3.9.2. Vektorer (skalärprodukten), 3.9.3. Euklidiskt avstånd, 3.9.4. Partikels position och 3.9.5.  
Newtons gravitationslag. Formlerna har som sagts tidigare modifierats väldigt mycket för att skapa 
häftiga effekter. De formler som har nämnts kan kombineras och anpassas efter det egna behovet för 
att skapa häftiga partikelsystem. Ett skelett för vertex shadern syns i Kod 27.

#version 330 core

uniform float delta;
uniform int randomSeed;
layout(location = 0) in vec3 inpos;
layout(location = 1) in vec3 invel;
out vec3 outpos;
out vec3 outvel;

void main() 
{

vec3 gravity = vec3(0.0, -9.82, 0.0);

//Borttagen kod här. Många uträkningar sker här med matematik och fysik. Sedan görs det även 
//kontroller för partiklarna, de behöver nämligen starta om på nytt när de har "dött" eller hamnat 
//utanför bild.

//Ett exempel på hur formeln som finns beskriven i avsnittet 3.9.4. Partikels position kan 
//tillämpas.
outvel = gravity * delta + invel;
outpos = 0.5 * gravity * delta * delta + invel * delta + inpos;

}
Kod 27: Vertex shader som uppdaterar positioner och hastigheter för partikelsystemet.

Nu när partikelsystemet har uppdaterats då är nästa steg att rendera alla partiklar visuellt i ett fönster 
och det görs med metoden renderParticles(). De matriser som skapades i Kod 23 används i den här 
metoden för att kunna visa grafiska objekt i ett fönster. Hur det hela har gått till illustreras bäst med 
programkod och kommentarer, vilket kan ses i Kod 28.

private void renderParticles()
{

GL20.glUseProgram(shaderProgramId);

//Skicka data från OpenGL applikationen till ett GLSL objekt.
//Den matris som har hand om projektionen
GL20.glUniformMatrix4(projectionMatrixLocation, false, windowGPU.getMatrix4x4Buffer());
windowGPU.getViewMatrix().store(windowGPU.getMatrix4x4Buffer());
windowGPU.getMatrix4x4Buffer().flip();

//Skicka data från OpenGL applikationen till ett GLSL objekt.
//Den matris som har hand om vyn.
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GL20.glUniformMatrix4(viewMatrixLocation, false, windowGPU.getMatrix4x4Buffer());
windowGPU.getModelMatrix().store(windowGPU.getMatrix4x4Buffer()); 
windowGPU.getMatrix4x4Buffer().flip();

//Skicka data från OpenGL applikationen till ett GLSL objekt.
//Den matris som har hand om modellen.
GL20.glUniformMatrix4(modelMatrixLocation, false, windowGPU.getMatrix4x4Buffer());

//Binder Vertex array object.
GL30.glBindVertexArray(vaoBuff.get(currentActiveBuff));
GL20.glEnableVertexAttribArray(0);
GL20.glEnableVertexAttribArray(1);
//Binder Vertex buffer object.
GL15.glBindBuffer(GL15.GL_ARRAY_BUFFER, currentActiveBuff);
//Rendera partikelsystemet.
GL11.glDrawArrays(GL11.GL_POINTS, 0, numberParticles);
//Släpp kontakten för VBO'n.
GL15.glBindBuffer(GL15.GL_ARRAY_BUFFER, 0);
GL20.glDisableVertexAttribArray(1);
GL20.glDisableVertexAttribArray(0);
GL30.glBindVertexArray(0);

GL20.glUseProgram(0);
}

Kod 28: Renderar partikelsystemet.

Det som syns i Kod 28 är bara en liten del av vad som egentligen sker när grafiska objekt ska 
renderas. OpenGL skulle kunna jämföras med en fabrik där nya produkter som ska tillverkas går 
igenom en tillverkningsprocess (flera olika steg som utförs efter varandra). Detta partikelsystem 
använder tre stycken shaders (3.5. OpenGL Shading Language (GLSL)) som vi har programmerat 
och de partiklar som ska renderas kommer att gå igenom vertex shader, geometry shader och 
fragment shader.

Vertex shader har enbart en uppgift att utföra och det är att skicka vidare punkterna till geometry 
shader, vilket syns i kod 29.

#version 330 core

layout(location = 0) in vec4 pos;

void main() 
{

gl_Position = pos;
}

Kod 29: Vertex shader.

Nästa shader är geometry shader, den expanderar varje punkt som kommer från vertex shader till 
kvadrater (två trianglar) med inkommande punkten som mittpunkt. Punkterna representerar 
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partiklar som i det här läget är kvadrater och det behövs för att de alltid ska vara vända mot 
kameran. Tekniken kallas för "billboarding" på engelska och syftet med den är att kvadraterna ska 
alltid vara vänd mot kameran så att de ser likadana ut oavsett hur kameran är vänd. Billboarding 
"lurar" en betraktare att ett objekt är i 3D fast en 2D-textur används. Denna teknik lämpar sig i de 
lägen då man vill spara in på hårdvaruresurser.

#version 330 core

const float value = 0.8;
uniform mat4 modelMatrix;
uniform mat4 viewMatrix;
uniform mat4 projectionMatrix;
layout(points) in;
layout(triangle_strip, max_vertices = 4) out;
out vec2 coord;

void main() 
{

mat4 viewModelMatrix = viewMatrix * modelMatrix;
  

vec4 viewModelPos = viewModelMatrix * gl_in[0].gl_Position.xyzw * 25;
  

gl_Position = projectionMatrix * (viewModelPos.xyzw + vec4(-value, -value, 0, 0));
coord = vec2(0.0, 0.0);
EmitVertex();

  
gl_Position = projectionMatrix * (viewModelPos.xyzw + vec4(-value, value, 0, 0));
coord = vec2(0.0, 1.0);
EmitVertex();

  
gl_Position = projectionMatrix * (viewModelPos.xyzw + vec4(value, -value, 0, 0));
coord = vec2(1.0, 0.0);
EmitVertex();

  
gl_Position = projectionMatrix * (viewModelPos.xyzw + vec4(value, value, 0, 0));
coord = vec2(1.0, 1.0);
EmitVertex();

  
EndPrimitive();

}
Kod 30: Geometry shader.

Den sista shadern i processen är fragment shader, den beräknar färger och andra attribut för varje 
pixel som ska synas på skärmen. Det som händer i denna shader är att en färg sätts för partiklarna i 
partikelsystemet, vilket syns i Kod 31.
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#version 330 core

layout(location = 0) out vec4 colorOut;

void main() 
{

colorOut = vec4(1.0, 0.3, 0.4, 1.0) * 0.04;
}

Kod 31: Fragment shader.

Nu har hela renderingsprocessen beskrivits och det sista steget består av att rendera partikelsystemet 
kontinuerligt i en loop med en metod som kallas för startGameLoop(). Hur det hela går till beskrivs 
bäst med programkod och kommentarer, vilket kan ses i Kod 32.

while(!Display.isCloseRequested() && !Keyboard.isKeyDown(Keyboard.KEY_ESCAPE))
{

float delta = getTimeDiff() / 16.0f;

//Den metod som uppdaterar partikelsystemet med Transform Feedback.
updateParticles(delta);

//Rensar både färg och djupbufferten till ursprungliga.
GL11.glClear(GL11.GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL11.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);

//Gör så att nuvarande matris blir en identitetsmatris. Matrisen behöver återställas i varje cykel.
windowGPU.getViewMatrix().setIdentity();
windowGPU.getModelMatrix().setIdentity();
//Utför en translation.
Matrix4f.translate(windowGPU.getCameraPosition(), windowGPU.getViewMatrix(), 

windowGPU.getViewMatrix());
Matrix4f.translate(windowGPU.getModelPosition(), windowGPU.getModelMatrix(), 

windowGPU.getModelMatrix());
//Lagrar matrisen i bufferten.
windowGPU.getProjectionMatrix().store(windowGPU.getMatrix4x4Buffer()); 
//Sätter position till 0.
//Redo för att läsa datan.
windowGPU.getMatrix4x4Buffer().flip();

//Den metod som renderar partikelsystemet.
renderParticles();

//Variabeln currentActiveBuff har startvärdet 0. 
//Ping-Pong tekniken används för att skifta mellan VBO.
currentActiveBuff = 1 - currentActiveBuff;
//Uppdaterar antalet bilder per sekund.
updateFPS();
//Uppdaterar innehållet i en display. Dubbelbuffring med sidvändning används för att 
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//undvika flimmer eller andra åkommor vid rendering.
Display.update();

     //Gör så att en loop körs i den bildhastighet som anges och låter även tråden sova en stund.
Display.sync(60);

}
Kod 32: Renderar partikelsystemet kontinuerligt i en loop.

De viktigaste metoderna har nu beskrivits som opererar på objektet RenderParticleGPU på olika 
sätt. Att skapa två stycken VBO'er på det sätt som vi har gjort kan kräva väldigt mycket 
grafikminne, det är tämligen svårt att balansera prestanda och minnesresurser på ett effektivt sätt.

5.8. Verktyg och bibliotek
All kod skrevs i den kraftfulla utvecklingsmiljön Eclipse IDE. För att kunna använda OpenGL 
kommandon och andra tillbehör behövde biblioteken från LWJGL's hemsida inkluderas i de 
skapade projekten. De bibliotek som har använts är:

• Slick-Util Library. Detta bibliotek har använts för att ladda in texturer i applikationen.

• LWJGL 2.8.3. Innehåller alla nödvändiga klasser för spelutveckling.

5.9. Felsökning
När problem och buggar uppstod i applikationen då användes den inbyggda debuggern som finns i 
Eclipse IDE för att felsöka Java koden stegvis. Ett annat verktyg behövdes för att kunna felsöka 
OpenGL koden, nämligen gDEBugger. Ett perfekt hjälpmedel för att hitta buggar som annars kan 
vara väldigt svårupptäckta vid OpenGL programmering.

5.10. Ansvarsområden
Gemensamt
Arbetsmetoden Extreme Programming (XP) har använts under hela projektets förlopp, vilket har 
inneburit ett mycket nära samarbete med varandra. De aktiviteter som vi utförde tillsammans var 
programmering, testning och dokumentation. Detta eftersom vi ville kvalitétsäkra den produkt som 
skulle utvecklas, men även att få en gedigen slutrapport.

Förutom de gemensamma aktiviteterna så fördelade vi även vissa arbetsuppgifter för att 
effektivisera arbetet.

Daniel Härnberg ansvarsområden
Daniel Härnberg hade det yttersta ansvaret för grafiken och OpenGL-programmeringen. Det 
grafiska innebar att rita texturer för terrängen och partikeleffekterna.

Gustav Wiiala ansvarsområden
Gustav Wiiala hade det yttersta ansvaret för arkitekturen och informationsinsamlingen. Han fick 
reda ut vilka klasser som behövdes och deras relationer till varandra.

Informationsinsamlingen stod till grund för hela arbetsprocessen. Han granskade och 
dokumenterade väsentlig information som hämtades från internet.
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6. Resultat
Resultatet av detta examensarbete vart en terräng med höjdskillnader som kan skalas på mark- och 
höjdnivå och skiftande ljussättning, partikeleffekter som liknar ett fyrverkeri, partikeleffekter med 
olika avancerade mönster och en kamera för att kunna ta sig runt i 3D-rymden.

6.1. Terräng - Skärmdumpar
Terrängen illustreras nedanför med en högupplöst textur som sträcker sig över alla trianglar. 
Normalvektorerna renderas inte eftersom de enbart används för att beräkna ljuset som ska falla över 
hela terrängen.

Bild 38: En terräng med ljussättning som varierar beroende på var ljuskällan befinner sig.
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Bild 39: En skalad terräng på höjdnivå.
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Terrängen utan textur, i det här läget kan man observera hur den är uppbyggd. Man ser tydligt alla 
kvadrater och att varje kvadrat innehåller två stycken trianglar.

Bild 40: Terrängen utan textur med ljussättning.
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6.2. Partikelsystem A - Skärmdumpar
Varje fyrverkeripjäs skjuts ut från den glödande sfären som pekas ut av den röda pilen i bild 34. 
Antalet partiklar i 3D-rymden kan beskrivas som N*M, där N är antalet fyrverkeripjäser som skapas 
och M är antalet partiklar i varje fyrverkeripjäs.

Bild 41: Bilder från olika sammanhang på partikeleffekterna.
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Bild 42: En närmare vy över partiklarna.
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6.3. Partikelsystem B - Skärmdumpar
Detta partikelsystem består av olika häftiga och avancerade mönster som skiftas frekvent. 
Matematiska och fysikaliska uppdateringer utförs på en grafikprocessor (GPU) och på så sätt kan 
miljontals partiklar renderas med behagliga bildskärmsuppdateringar.

Bild 43: Stadie ett.

Bild 44: Stadie två.
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Bild 45: Stadie tre.

Bild 46: Stadie fyra.
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6.4. Partikeleffekter - Prestandatest
Flera tester (se Bilaga 2: Testsystem, Dator 1.) utfördes för att mäta prestandan i vår applikation och 
det mått som har använts är antalet bilduppdateringar per sekund (Frames Per Second: FPS), vilket 
är ett vanligt mått bland spelentusiaster. Metoderna setVSyncEnabled() och sync() var inaktiverade 
så att utmatningen från grafikkortet inte synkroniseras med uppdateringsfrekvensen på bildskärmen.

6.4.1. Partikelsystem A
Detta test gäller för det partikelsystem som är beroende av CPU och GPU.

Antal fyrverkeripjäser Antal partiklar per fyrverkeripjäs FPS (medel)
100 400 228
400 400 147
1000 800 88
1500 1000 59
3000 3000 14

Tabell 4: Visar prestandan för fyrverkeripjäserna.

Antal fyrverkeripjäser Antal partiklar per fyrverkeripjäs FPS (medel)
1 100000 81
1 500000 22
1 1 miljon 12
1 1,5 miljoner 5

Tabell 5: Visar prestandan när en enda fyrverkeripjäs renderas med många partiklar.

6.4.2. Partikelsystem B
Detta test gäller för det partikelsystem som är enbart beroende av GPU. En CPU är aldrig 
involverad förutom vid initialiseringen av partiklarna.

Antal partiklar FPS (medel)
300000 517
1 miljon 165
1,5 miljoner 110
2 miljoner 83
3 miljoner 56
4 miljoner 44
8 miljoner 21
12 miljoner 14

Tabell 6: Visar prestandan för partikelsystemet.
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6.5. Renderingsmetoder - Prestandatest
För att få en någorlunda uppfattning om hur Immadiate mode, Display list, Vertex array och Vertex 
buffer object presterar rent prestandamässigt så utfördes det flera tester. Dessa var baserade på 
antalet FPS. Metoderna setVSyncEnabled() och sync() var inaktiverade så att utmatningen från 
grafikkortet inte synkroniseras med uppdateringsfrekvensen på bildskärmen.
Testsystemen som användes finns i slutet av rapporten (se Bilaga 2: Testsystem).

Bild 47: En skärmdump från vår applikation som utför prestandatester. 
Miljontals punkter i 3D-rymden åker mot betraktaren i en konstant hastighet.
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Bild 48: Dator 1 – Medelvärdet av antalet FPS.

Bild 49: Dator 2 – Medelvärdet av antalet FPS.
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7. Analys

7.1. Prestanda
Partikelsystem A
Man ser klart och tydligt att prestandan minskar drastiskt ju fler partiklar som renderas. Att behöva 
transportera två stycken buffertar som innehåller koordinater och färger till en GPU för varje 
bildruta som visas är väldigt kostsamt. 
Med 1000 fyrverkeripjäser och 800 partiklar per fyrverkerpjäs så är bilduppdateringen behaglig, 
men det man får ha i åtanke är att explosionerna sker vid olika tidpunkter. Om fyrverkeripjäserna 
hade exploderat samtidigt så hade prestandan sjunkit ytterliggare, detta eftersom mer data hade 
behövts transporteras för varje cykel i loopen.

Partikelsystem B
Det blev en drastisk förändring i prestanda när partiklarna ligger i grafikminnet så att en GPU kan 
komma åt datan snabbt och processa den kontinuerligt. Tekniken Transform Feedback löste 
problemet så att datan inte behöver transporteras hela tiden, det är nämligen väldigt kostsamt att 
behöva göra det.

Att rendera 3 miljoner partiklar var inga problem för vårt testsystem, men det fungerade även 
ypperligt med 4 miljoner partiklar. 

Renderingsmetoder
Genom att analysera resultaten i bild 48 och 49 så kan man dra snabba slutsatser att Vertex Buffer 
Object och Display list är överlägsna, bägge finns på serversidan. Det kommer kanske inte som 
någon överraskning eftersom de lagras i grafikminnet och på så sätt kan långsamma transporter 
mellan CPU och GPU undvikas.

Det märks tydligt i diagrammen vilka renderingsmetoder som tillhör klientsidan (primärminne och 
CPU), det är Immediate mode och Vertex array. Datan behöver transporteras kontinuerligt till en 
GPU för varje bildruta som visas och det är en väldigt långsam process. Skillnaden mellan 
renderingsmetoderna är att Vertex array använder en eller flera buffertar som transport medans 
Immediate mode måste utföra en massa kommandon, en i taget.

Alla punkter i 3D-rymden befinner sig på en fixerad position och dessa uppdateras inte. Med 
translation förflyttas punkterna i z-led mot betraktaren.

7.2. Riskanalys
Det fanns få risker med detta projekt. Men i det allmänna fallet så är olika projekt som mest sårbara 
i det inledande stadiet. Det är nämligen svårt att uppskatta och analysera problemets omfattning så 
att allt hinner utföras innan deadline utan att behöva dra ut på tiden.

Den största risken som fanns med detta projekt var den tekniska kompetensen som behövdes för att 
kunna verkställa arbetet. Ingen av oss hade någon som helst erfarenhet av spelutveckling och dess 
tekniker sedan tidigare, därför var det viktigt att planera projektet i detalj. Prioriteringar behövde 
göras för varje punkt i kravspecifikationen och dessa rangordnades i en 10-gradig skala där 1 är 
högsta prioritet och 10 lägsta.
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Det fanns även en risk att kravspecifikationen var bristfällig. Därför var det viktigt att avsätta 
tillräckligt mycket tid så att den blev ordentlig vid start.

Det kunde även hända att någon blir sjuk. För att arbetet inte skulle stanna upp såg vi till att ha så 
mycket gemensamma kunskaper som möjligt eftersom vi var enbart två stycken.

Datorhaveri var ett annat problem som kunde inträffa, därför var det viktig att göra regelbundna 
backuper. Det var bara positivt eftersom en av datorerna havererade, det var hårddisken som gick 
sönder.
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8. Diskussion
Detta kapitel tar upp examensarbetarnas egna slutsatser och vidareutveckling av den applikation 
som vi har utvecklat.

8.1. Slutsatser
Det är väldigt viktigt att ha en välformulerad kravspecifikation i början av projektet för att få en klar 
bild av projektmålet. Den ligger till grund för hela utvecklingsarbetet, det gäller designfasen och de 
andra faserna i projektet. 
Valet av projektmetod blev relativt enkel eftersom vi har erfarenhet av Extreme Programming (XP) 
sedan tidigare och vi vet alla dess fördelar. Den lämpade sig utmärkt för detta arbete då 
parprogrammering var en viktig del för att kunna framställa en ordentlig produkt. Arbetet delades 
upp i mindre beståndsdelar för flexibilitetens och effektivitetens skull som underlättade 
utvecklingsfasen. När implementationsfasen väl var igång då satt vi mesta delen av tiden 
tillsammans och programmerande framför samma dator med paus varannan timme.

Projektmetoden XP som vi har använt är en bantad version jämfört med den som annars används i 
betydligt större projekt än vårat. Vi anser att denna variant har hjälpt oss väldigt mycket och att 
inlärningskurvan var nog betydligt högre än om vi istället hade arbetat självständigt. Det var 
speciellt viktigt när vi skulle lösa vissa problem av svårare typ.

Utvecklingsarbetet har inneburit att framställa en terräng med höjdskillnader och ljussättning, 
partikeleffekter som använder en CPU och GPU, partikeleffekter som enbart använder en GPU och 
en kamera för att kunna observera spelvärlden från olika vinklar. Prototypen uppfyllde de 
funktionella och icke-funktionella krav som ställts i kravspecifikationen.

Terrängen använder indexerade trianglar för att spara på minnesutrymmet, det hade nämligen varit 
oerhört dumt att skapa nya hörn som redan existerar. Även om varje index tar 4 bytes i minnet så 
inser man ganska snabbt att minnesanvändningen rusar iväg om separata trianglar hade använts. 
Normalvektorer behövde beräknas så att terrängen kunde få ljussättning och dessa kalkylerades med 
matematiska formler som är lättförstådda för den som har kunskaper inom matematik. 
Datan lagrades i en enda VBO, vilket var optimalt i vårt fall eftersom det resulterar i förbättrad 
minneslokalitet.

Partikelsystem A som använder CPU och GPU är som man ser i testerna inte det mest optimala 
valet att ha med i ett fullfjädrat spel. Även om väldigt många partiklar kunde renderas med en 
acceptabel bildhastighet så är det mycket mer som sker i ett spel än partikeleffekter. Med det vill vi 
säga att man bör fördela resurserna bättre än att låta en CPU processa en massa uträkningar och 
sedan transportera data till en GPU, det är väldigt ineffektivt.

Partikelsystem B som enbart använder en GPU är jämfört med partikelsystem A mycket effektivare, 
enligt testerna så kan miljontals partiklar renderas utan att prestandan blir lidande. Transform 
Feedback löste problemet med att inte behöva involvera en CPU när uppdateringar behöver göras 
kontinuerligt för positioner och hastigheter. Med en Vertex shader gick det att uppdatera de 
matematiska och fysikaliska beräkningarna på en GPU som är ett väldigt repetitivt arbete. Genom 
att använda ping-pong tekniken mellan två stycken Vertex buffer object så kan läsningar och 
skrivningar av data göras varannan gång mellan buffer objekten.
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För att kunna utveckla applikationen i programspråket Java så behövdes det ett kraftfullt API för att 
rendera de grafikintensiva scenerna i 3D. Valet föll för lågnivå-API:et Lightweight Java Game 
Library innan examensarbetet hade påbörjats, vi ville undersöka och utvärdera samma API som 
utvecklaren Markus Persson använder till spelet Minecraft.

Lightweight Java Game Library (LWJGL) är ett oerhört kraftfullt API för att rendera komplex 2D- 
och 3D-grafik. För att komma igång med LWJGL på allvar behöver man studera OpenGL och 
shaders på annat håll för att få en djupare förståelse för hur de fungerar. LWJGL passar inte heller 
vem som helst eftersom flera tekniker exponeras istället för att mappa lågnivå-funktioner i 
objektorienterad programmeringsparadigm som många javautvecklare är vana vid. API:et ligger 
nämligen på en väldigt låg nivå jämfört med många andra API:er och spelmotorer.
Syftet med LWJGL är att erbjuda de tekniker som behövs för spelutveckling, varken mer eller 
mindre. Man får i princip bygga upp sin spelmotor helt själv från grunden och det har sina för- och 
nackdelar. Fördelarna är att mycket blir mer öppet för justering, anpassning och att man får en mer 
övergripande förståelse för tekniken. Den stora nackdelen är att utvecklingsarbetet tar längre tid.
Det största hindret för många kan vara att starka kunskaper inom matematik och eventuellt fysik 
behövs för att kunna konstruera mer avancerade applikationer från grunden.

Det finns en komplett spelmotor i Java som kallas för jMonkeyEngine och den ligger på en mycket 
högre nivå än vad LWJGL gör. jMonkeyEngine använder LWJGL för åtkomst till OpenGL och 
dessa API-anrop är inbakade i objektorienterad programmeringsparadigm. Spelmotorn byggdes från 
grunden för att vara en modern 3D-spelmotor som är kompatibel med OpenGL 2.0 och framåt. 
Arkitekturn är shader-baserad, vilket gör den fullt användbar för nuvarande och nästa generations 
grafikstandarder.

De renderingsmetoder som har använts i projektet är Vertex array (VA) och Vertex buffer object 
(VBO). Även om VA är bra mycket bättre än Immediate mode när stora mängder data ska 
transporteras till en GPU så är den usel att använda, detta eftersom det är en väldigt krävande 
process att behöva skyffla data kontinuerligt mellan CPU och GPU. Det är istället optimalt att 
använda en VBO eftersom den har fler fördelar jämfört med andra renderingsmetoder. Om större 
mängder data behöver uppdateras i en VBO kontinuerligt då bör man fundera på hur man i bästa 
möjliga mån ska kunna undvika transporter från klientsidan (CPU och primärminne) till serversidan 
(GPU och grafikminne).

Vertex array är borttagen från OpenGL 3.1 och framåt eftersom den tillhör klientsidan. Från och 
med OpenGL 3.2 så är Vertex buffer object obligatorisk att använda och det är inte så överraskande 
eftersom datan bör ligga i grafikminnet.
Väldigt många funktioner är antingen föråldrade eller så är dem helt borttagna från OpenGL's 
specifikation i senare versioner, vilket gör att man som utvecklare behöver ha mer koll på hur allt 
fungerar. Det blir även bra mycket mer kod att skriva, men har man förstått hur allt hänger samman 
så är det inget som är konstigt eftersom hela strukturen är väldigt logisk.

Ingenjörsmässiga metoder och standarder har använts under hela arbetets förlopp som förvärvats 
under civilingenjörsutbildningen informationsteknik på KTH med inriktning datalogi. Det innefattar 
bl.a. agil systemutveckling, programmering och problemlösning.

Avslutningsvis så vill vi förmedla att LWJGL är ett utmärkt API som lämpar sig för spelutveckling 
och andra grafikintensiva applikationer för den inbitne programmeraren som vill dyka ned på 
djupet.
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8.2. Vidareutveckling
Nedanför så finns det en lista med förslag på hur applikationen kan vidareutvecklas.

• För att terrängen ska kunna få ett nytt utseende varenda gång applikationen startar om på 
nytt då behöver en algoritm implementeras för att generera nya höjdkartor. Två stycken 
populära algoritmer är Perlin noise och Simplex noise.

• Kollisionsdetektering så att karaktären inte kan falla genom terrängen. För att karaktären ska 
kunna hållas kvar på terrängen så behöver även gravitation appliceras.

• För att kunna hoppa omkring på terrängen behöver fysik implementeras.

• När partiklar exploderar så hörs det inget ljud i 3D-rymden. Med OpenAL kan ljud 
positioneras så att explosionerna hörs olika högt beroende på var karaktären befinner sig.

• Level of detail (LOD) algoritm behöver implementeras om terrängen ska vara "oändlig".

• Vegetation. Det kan vara exempelvis vara gräs som rör på sig och de beräkningar som 
behöver utföras kan med fördel göras på en GPU.
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10. Bilagor
Material som inte har någon vettig placering i rapporten hamnar under detta kapitel.

Bilaga 1: Testfall
Under testerna så användes det testfall för att dokumentera alla resultat.
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Bilaga 2: Testsystem
De komponenter och mjukvara som har använts under testerna beskrivs i två stycken tabeller. 

Komponent Modell
Grafikkort Sapphire Radeon HD 5870 Vapor-X 1GB
Processor Intel Core 2 Duo E8500 3,16GHz Socket 775
Minne 4 GB
Operativsystem Windows 7 Professional 64-bit

Tabell 7: Dator 1.

Komponent Modell
Grafikkort ASUS Radeon HD 6870 1GB
Processor AMD Phenom II X4 955 Black Edition 3,2GHz
Minne 4GB
Operativsystem Windows 7 Professional 64-bit

Tabell 8: Dator 2.
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Bilaga 3: Transport av data

Bild 50: Illustrerar hur data hämtas och exekveras med de olika renderingsmetoderna.
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Bilaga 4: Koordinatsystemet i OpenGL

Bild 51: Koordinatsystemet i OpenGL
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Bilaga 5: Arkitekturdokument

5.1 Inledning
Produkten är en 3D-grafisk krävande applikation som innehåller terräng med skiftande ljussättning 
och höjdskillnader, ett partikelsystem som använder både en centralprocessor (CPU) och 
grafikprocessor (GPU), ett partikelsystem som enbart använder en grafikprocessor och en simulerad 
kamera som gör det möjligt att kunna observera objekt från olika vinklar i en 3D-miljö. 
Applikationen bygger på ett kraftfullt API som kallas för Lightweight Java Game Library (LWJGL) 
och den grafiska renderingen görs med OpenGL.

Syftet med produkten är att kunna utvärdera LWJGL på olika plan hur det är att utveckla komplexa 
applikationer från en spelutvecklares perspektiv.

5.2 Funktionalitet
Den funktionalitet som har implementerats för kameran, terrängen, partikelsystem (CPU och GPU) 
och partikelsystem (GPU) beskrivs under detta avsnitt tillsammans med skärmdumpar.

Kamera
Med mus och tangentbord går det att förflytta kameran till olika positioner i 3D-rymden. 
När musen förflyttas horisontellt då kan kameran roteras 360 grader, vilket innebär att alla 
omkringliggande objekt som finns runt kameran kan hamna i fokus.
När musen förflyttas vertikalt då kan kameran riktas upp mot skyn eller ned mot marken. 
Med tangentbordet kan kameran förflyttas till olika positioner i rummet och de tangenter som har 
programmerats beskrivs lämpligast i en punktlista.

• w. Kameran kan åka framåt.

• a. Kameran kan åka sidledes vänster.

• s. Kameran kan åka bakåt.

• d. Kameran kan åka sidledes höger.
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Terräng
Terrängen kan förändras dynamiskt med hjälp av tangentbordet när applikationen är igång. Det går 
att visa terrängen med eller utan textur, skala den i höjdled och ändra på hur mycket ljus som ska 
reflekteras över alla ytor.

Med eller utan textur
Tangent 1 gör så att en textur appliceras över hela terrängen och tangent 2 gör så att alla trianglar 
syns, vilket kan ses i nedstående bild.

Skalning
Tangent 3 gör så att terrängens kullar ökar i höjdled och tangent 4 gör så att terrängens kullar 
minskas i höjdled. En bild visas nedanför för hur det kan se ut när terrängens kullar ökar i höjdled.
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Ljussättnig
Ljuskällans position kan ändras med tangenterna 5 och 6. Tangent 5 gör så att ljuskällans position 
ökar i höjd och tangent 6 gör så att ljuskällans position minskar i höjd. En bild visas nedanför för 
hur det kan se ut när ljuskällans position minskar och ökar i höjdled.

Partikelsystem A (CPU och GPU)
Detta partikelsystem kan inte justeras dynamiskt när applikationen är igång, vilket innebär att man 
behöver lägga till fyrverkeripjäser och antalet partiklar per fyrverkeripjäs manuellt direkt i 
programkoden.
En bild visas nedanför för hur det kan se ut när flera och färre fyrverkeripjäser exploderar.
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Partikelsystem B (GPU)
Detta partikelsystem kan inte justeras dynamiskt när applikationen är igång, vilket innebär att man 
behöver lägga till antalet partiklar manuellt direkt i programkoden.
En bild visas nedanför för hur det kan se ut när partikelsystemet renderas.

Partikelsystemet som syns i ovanstående bild antar en av många olika former under applikationens 
körning.
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5.3 Logisk uppdelning
För att få en tydlig bild av hur vår applikation är uppdelad skapades det ett klassdiagram med 
paketstruktur som beskriver hur objekten förhåller sig till varandra.
Vi har även valt att visa hur våra objekt är beroende av de objekt som Lightweight Java Game 
Library (LWJGL) erbjuder under detta avsnitt.

Paket och klassdiagram
Det behövdes fyra stycken paket för detta projekt och vi döpte dem till prototype, startup, 
applicationOne och applicationTwo. Det största paketet som omger alla andra paket kallas för 
prototype, detta eftersom applikationen befinner sig i ett väldigt tidigt stadium. Nästa paket kom att 
kallas för startup och den innehåller en enda klass som kör igång applikationen. Det tredje paketet 
kallas för applicationOne och den innehåller de klasser som behövdes för partikelsystem B (GPU). 
Det fjärde och sista paketet kallas för applicationTwo och den innehåller klasserna för kameran, 
terrängen och partikelsystem A (CPU och GPU). Uppdelningarna syns i nedstående bild.

Associationer är dragna mellan de olika objekten, vilket ger en överskådlig bild av hur de relaterar 
till varandra. Det som inte kan visas i klassdiagrammet är hur klassen Startup fungerar, detta är 
nämligen viktigt att se för att de objekt som finns i applicationOne och applicationTwo körs inte 
igång samtidigt. Detta visas lämpligast i ett interaktionsdiagram som beskrivs senare i det här 
avsnittet.

Nästa del visar vilka objekt vi har använt oss av från LWJGL's API. Vi har även tagit med hur deras 
uppdelning ser ut i API:et, vilket kan ses i nedstående bild.
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Paketen och klasserna som syns i ovanstående bild har en väldigt tydlig och logisk struktur. Paketet 
opengl innehåller klasser med unika namn, där varje klass representerar vilken OpenGL version 
som den tillhör. 
En utvecklare som skapar applikationer i programspråken C och C++ kan inte direkt se i koden 
vilket versionsnummer som en specifik funktion har, sådant behöver utvecklaren själv kolla upp i 
API:et som finns på internet.

Nästa del består av att visa hur våra objekt använder LWJGL's objekt. Vi har därför valt att plocka 
ut varje objekt enskilt från vårt klassdiagram och sedan skapa nya associationer som relaterar till 
LWJGL's objekt, vilket kan ses i nedstående bilder.
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I bilden ovanför går det att se hur vårt objekt, WindowGPU som representerar ett fönster och 
används i samband med partikelsystem B, är beroende av de klasser som tillhandahålls av LWJGL. 
Klasserna som finns i de olika paketen förklaras kortfattat vad de har för syfte i en punktlista.

• Display: Den här klassen representerar ett fönster där OpenGL grafik kan renderas.

• DisplayMode: Den här klassen används i samband med att ett fönster skapas, för att kunna 
sätta antalet pixlar i höjd- och sidled.

• PixelFormat: Den här klassen beskriver pixlarnas egenskaper i OpenGL.

• ContextAttribs: Den här klassen kontrollerar de OpenGL versioner som används.

• GL11: Den här klassen innehåller de funktioner som finns i OpenGL 1.1.

• BufferUtils: Den här klassen har hand om skapandet av buffertar.

• Vector3f:  Den här klassen representerar en tredimensionell vektor.

• Matrix4f:  Den här klassen representerar en 4x4 matris.

I bilden ovanför går det att se hur vårt objekt, RenderParticleGPU som representerar partikelsystem 
B, är beroende av de klasser som tillhandahålls av LWJGL. De flesta klasserna som syns i bilden 
har redan förklarats, förutom klassen Sys, den används oftast för att kunna beräkna variabeln delta 
(se 3.7. Timing).
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I bilden ovanför går det att se hur vårt objekt Window är beroende av LWJGL's klasser. Klassen 
Window representerar ett fönster och används i samband med kameran, terrängen och 
partikelsystem A. Klasserna som syns i bilden har redan förklarats tidigare.

I bilden ovanför går det att se hur vårt objekt Render är beroende av LWJGL's klasser. Klassen 
beräknar och renderar kontinuerligt kameran, terrängen och partikelsystem A. Klassen KeyBoard 
representerar tangentbordshändelser och klassen Mouse representerar mushändelser.
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I bilden ovanför går det att se hur vårt objekt Player är beroende av LWJGL's klasser. Klassen 
representerar en kamera som gör det möjligt att observera objekt i en 3D-värld från olika vinklar 
och avstånd. LWJGL's klasser har redan beskrivits tidigare.

I bilden ovanför går det att se hur vårt objekt Firework är beroende av LWJGL's klasser. Klassen 
representerar en fyrverkeripjäs som innehåller N stycken partiklar. LWJGL's klass har redan 
beskrivits tidigare.
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I bilden ovanför går det att se hur vårt objekt FireworkCloud är beroende av LWJGL's klasser. 
Klassen renderar M stycken fyrverkeripjäser. Ett annat API har använts för att läsa in texturer i 
OpenGL, nämligen Slick-Util Library.

I bilden ovanför går det att se hur vårt objekt TextureHandler är beroende av LWJGL's klasser. 
Klassen har hand om texturer och inläsning av pixelvärden.
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I bilden ovanför går det att se hur vårt objekt Terrain är beroende av LWJGL's klasser. Klassen 
representerar en terräng med skiftande ljussättning och höjdskillnader. LWJGL's klasser har redan 
beskrivits tidigare.
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Interaktionsdiagram
Eftersom det inte går att se hur meddelanden skickas mellan olika objekt med ett klassdiagram 
behövde därför ett sekvensdiagram skapas för att förtydliga en viktig del i vår applikation. 
Det gäller klassen Startup, hur den kan köra igång två stycken oberoende delar av applikationen, 
vilket kan ses i nedstående bild.

Det som man kan se i sekvensdiagrammet ovanför är att det finns två stycken valmöjligheter för hur 
applikationen kan köras igång. Om villkoret (particleSystemGPU = true) är sant då kommer ett 
fönster att skapas och i det fönstret kommer partikelsystem B att renderas kontinuerligt i en loop. 
Om villkoret inte uppfylls då kommer en annan typ av fönster att skapas och i det fönstret kommer 
kameran, terrängen och partikelsystem A att beräknas och renderas kontinuerligt i en loop. Alla 
objekt som kunde ses i klassdiagrammet syns inte i sekvensdiagrammet, detta eftersom den 
viktigaste delen är att visa hur klassen Startup kan köra igång de separata delarna. Relationerna 
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mellan klassena kan ses i klassdiagrammet som beskrivits tidigare under detta avsnitt. 

5.4 Säkerhet
Ingen hänsyn har tagits till säkerhet.

5.5 Datalagring
Applikationen lagrar datan i primärminnet och grafikminnet under körning. Det innebär att det inte 
finns någon persistent data alls, datat försvinner så fort applikationen har avslutats.

Partikelsystem A
Datan lagras i primärminnet med flera buffertar och arrayer. Nedanför visas exempelkod på några 
av de datastrukturer som har använts.

//Lagrar en partikels position.
oneCoordBuff = BufferUtils.createFloatBuffer(3);
//Lagrar en partikels färg.
oneColorBuff = BufferUtils.createFloatBuffer(4);
//Lagrar en partikels hastighet.
oneVelocityXYZ = new float[3];
//Lagrar flera partiklars positioner.
coordBuff = BufferUtils.createFloatBuffer(3 * NUMBER_PARTICLES);
//Lagrar flera partiklars färger.
colorBuff = BufferUtils.createFloatBuffer(4 * NUMBER_PARTICLES);
//Lagrar flera partiklars hastigheter.
velocityXYZ = new float[3 * NUMBER_PARTICLES];
//En array som återställer y-koordinater efter att gravitation har applicerats.
velocityYTable = new float[NUMBER_PARTICLES];

Partikelsystem B
Datan lagras temporärt i primärminnet innan den transporteras till grafikminnet med två stycken 
Vertex buffer object (VBO). Nedanför visas exempelkod på hur datan transporteras från 
primärminne till grafikminne.

for(int k = 0; k < nrBuff; k++)
{

GL30.glBindVertexArray(vaoBuff.get(k));

GL15.glBindBuffer(GL15.GL_ARRAY_BUFFER, vboBuff.get(k));
//Överför data till den skapade buffern, från RAM till grafikminne.
GL15.glBufferData(GL15.GL_ARRAY_BUFFER, particlePosVelBuff,
GL15.GL_STATIC_DRAW);

//Position. Stride = 24, Offset = {X=(0-3), Y=(4-7), Z=(8-11)}.
GL20.glVertexAttribPointer(0, 3, GL11.GL_FLOAT, false, 24, 0 * 4);
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//Hastighet. Stride = 24, Offset = {DX=(12-15), DY=(16-19), DZ=(20-23)}.
GL20.glVertexAttribPointer(1, 3, GL11.GL_FLOAT, false, 24, 3 * 4);

GL15.glBindBuffer(GL15.GL_ARRAY_BUFFER, 0);
GL30.glBindVertexArray(0);

}

Terräng
Datan lagras temporärt i primärminnet innan den transporteras till grafikminnet med en Vertex 
buffer object (VBO). Nedanför visas exempelkod på hur datan transporteras från primärminne till 
grafikminne.

//Tala om för OpenGL att skapa en ny VBO som identifieras med ett namn.
vboVH = GL15.glGenBuffers();
//Välj den VBO som ska användas.
GL15.glBindBuffer(GL15.GL_ARRAY_BUFFER, vboVH);
//Överför data till den skapade buffern, från RAM till grafikminne.
GL15.glBufferData(GL15.GL_ARRAY_BUFFER, buffer, GL15.GL_STATIC_DRAW);
//Släpp kontakten.
GL15.glBindBuffer(GL15.GL_ARRAY_BUFFER, 0);

5.6 Fysisk uppdelning
Mjukvaran körs lokalt på datorn.

5.7 Problem

Partikelsystem A (CPU och GPU) kan bli oerhört långsamt när det är mycket data (många 
fyrverkeripjäser eller en enda fyrverkeripjäs som innerhåller många partiklar) som behöver 
transporteras från primärminne, CPU till GPU för varje bildruta som visas. Datan lagras i buffertar 
som är sparade i primärminnet och det är en CPU's arbete att utföra beräkningar och uppdatera 
datan i primärminnet medan en GPU renderar partikelsystemet med hjälp av den data som tas emot 
från en CPU. Vi kom fram till att det här partikelsystemet är väldigt krävande och bör inte användas 
i spel om flera hundratusen partiklar behöver renderas.
Den lösning som vi kom fram till för att slippa onödiga transporter mellan CPU och GPU var att 
skapa ett annat partikelsystem som exkluderar en CPU med hjälp av Transform Feedback.

Partikelsystem B (GPU) är inte beroende av en CPU, detta eftersom beräkningarna sker på en GPU 
istället med tekniken Transform Feedback som finns i senare versioner av OpenGL. Det finns dock 
ett ganska så stort problem med partikelsystemet och det är mängden grafikminne som behöver 
allokeras. Det här partikelsystemet är nämligen väldigt minneskrävande eftersom två stycken Vertex 
buffer object (VBO) behöver skapas i grafikminnet som innehåller nästintill identisk uppsättning av 
data, vilket behövdes för att kunna använda Transform Feedback. En GPU är nämligen väldigt dålig 
på att hantera läsningar och skrivningar till samma buffert.

Det är tämligen svårt att balansera minnesanvändningen och hur snabb en applikation ska vara. I 
spel så är det viktigt med snabba bilduppdateringar och därför behöver en utvecklare ta hänsyn till 
flera faktorer för att göra spelet underhållande.
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