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Sammanfattning

OpenGL är ett standardiserat API som används för att hantera 3D-grafik
på desktop-datorer. Även då OpenGL är oberoende av specialanpas-
sad hårdvara så passar det inte till alla sorter av enheter. Därför ska-
pades både OpenGL ES och WebGL. Dessa kan ses som delmängder
av OpenGL. I den här rapporten presenteras skillnader mellan OpenGL
4.3, OpenGL ES 3.0 och WebGL 1.0 som har betydelse för både utveck-
lare och användare. De områden som rapporten fokuserar på är render-
ingsflöden (rendering pipeline) och texturhantering. Som läsaren kom-
mer att se är det främst renderingsflödet som påverkar mest för både
prestanda och grafisk bearbetning. Rapporten för även en diskussion om
hur de olika OpenGL-grupperna beror av varandra och hur en eventuell
framtid kommer att se ut för dessa. Mycket tyder på att OpenGL kom-
mer ersättas av OpenGL ES och WebGL.

A comparison study between OpenGL 4.3, OpenGL ES 3.0 and
WebGL 1.0 – With focus on rendering pipeline and texture

handling

Abstract

OpenGL is a standard API that is used to manage 3D graphics on desk-
top computers. Although OpenGL is independent of customized hard-
ware it’s not suitable for all kinds of devices. Therefore both OpenGL
ES and WebGL was created. These can be viewed as subsets of OpenGL.
This report presents the differences of importance to both developers
and users, between OpenGL 4.3, OpenGL ES 3.0 and WebGL 1.0. are
the rendering pipeline and the texture handling. As the reader will see,
it is mainly the rendering pipeline that affects most of the performance
and the graphical processing. The report also drives a discussion of how
the various OpenGL groups are related to each other and how a possi-
ble future can look like. The evidence indicates that OpenGL will be
replaced by OpenGL ES and WebGL.
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1 Introduktion

OpenGL (Open Graphics Library) är ett standardiserat och öppet API1 för att hantera
3D-grafik. Standarden är oberoende av specialiserad hårdvara som grafikkort och används
inom flera områden. De applikationer som ofta använder OpenGL är CAD2, virtuell
verklighet3, simulationer och spel. Men ett grafiskt API kan inte anpassas på ett bra sätt för
alla olika typer av enheter. En mobiltelefon har helt andra förutsättningar än en
desktop-dator, där de största skillnaderna är batteridriften och beräkningskraften. Dessa
olika typer av enheter har gjort att OpenGL delats upp i grupper. De tre grupperna som
beskrivs i rapporten är OpenGL för desktop-datorer, OpenGL ES (Open Graphics Library
Embedded Systems) för inbyggda system och WebGL (Web Graphics Library) för
hårdvaruacceleration4 i webbläsaren. Dessa tre grupper försöker man hålla kompatibla
med varandra vad gäller funktionalitet och syntax.

Den här rapporten går igenom skillnader som finns mellan OpenGL 4.3, OpenGL ES 3.0
och WebGL 1.0 som får mest inverkan på en applikation vad gäller prestanda och struktur.
Jämförelsen utgår enbart från kärnspecifikationerna och tar ingen hänsyn till de tillägg som
existerar för respektive OpenGL-grupp. De områden som ligger i fokus är renderingsflödet
(rendering/graphics pipeline) och hanteringen av texturer. I jämförelsen av renderingsflödet
kommer först en beskrivning av renderingsflödet för WebGL 1.0 att presenteras. Där efter
kommer renderingsflödet att utvidgas till att motsvara OpenGL ES 3.0 och till sist utvidgat
till OpenGL 4.3. Dessa OpenGL-grupper kan ses som delmängder av varandra och därför är
den typen av jämförelse möjlig. Jämförelsen av texturhantering presenterar bara texturtyper
och hanteringsfunktioner som inte finns i WebGL 1.0, men i OpenGL ES 3.0 och OpenGL
4.3.

Efter rapporten kommer läsaren ha en grundförståelse av hur renderingsflödet för de tre
OpenGL-grupperna ser ut och hänger ihop. Frågor som besvaras när det kommer till
skillnaderna mellan OpenGL-grupperna är hur utvecklaren och användaren påverkas.
Rapporten tar även upp hur de olika OpenGL-grupperna beror av varandra när det kommer
till utveckling av respektive API och hur en möjlig framtid skulle kunna se ut.

Frågorna i punktform:

• Hur påverkas utvecklaren av skillnaderna?

• Hur påverkas användaren av skillnaderna?

1Application Programming Interface (API) är en specifikation för hur en programvara kan kommunicera
med en annan programvara.

2Computer-aided design, är ett program som ska hjälpa användaren att öka produktiviteten och
designkvalité. Ett exempel på där CAD program används är vid skapandet av tekniska ritningar.

3Virtuell verklighet är en datorgenererad värld där användaren upplever befinna sig och agera med världen.
4Med hårdvaruacceleration menas att en funktion tar hjälp av annan hårdvara än processorn, t.ex

grafikkortet.
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• Hur beror de olika OpenGL-grupperna av varandra?

• Hur ser framtiden ut för OpenGL, OpenGL ES och WebGL?

1.1 Vanliga termer inom grafik

Det här avsnittet förklarar några av de grundläggande bitarna inom grafik.

Rendering Den process med beräkningar som en dator genomför för att omvandla en
modell till en 2D-bild i form av pixlar, kallas för rendering.

Modell En modell är en matematisk representation av en yta. Inom datorgrafiken brukar
dessa oftast vara representationer av objekt eller ytor i en 2D eller 3D-rymd. Figur 1
visar hur en enkel modell kan se ut.

Figur 1: En modell av en röd kub i en 3D-rymd.

Geometrisk primitiv Den enklaste delen som representerar en bit av en modell kallas för
geometrisk primitiv. Dessa är oftast punkter, linjer eller polygoner5. Figur 2 visar en
kub som är uppbyggd av den geometriska primitivtypen triangel.

Figur 2: Den röda markeringen visar en av alla geometriska primitiver som kuben består
av.

Scen Om ett flertal modeller används för att bygga upp en bild, brukar samlingsnamnet för
dessa kallas för en scen. Ofta pratar man om scener även om de bara innehåller en
enda modell.

Vertex En vertex eller flera vertices är de kontrollpunkter som bygger upp de geometriska
primitiver som i sin tur bygger upp en modell. Figur 3 visar alla vertecies som
representerar en kub.

Fragment För att en modell ska kunna presenteras på en skärm som består av pixlar, så
måste modellen konverteras. En modell blir uppdelad i små bitar som vardera
representerar en pixel på skärmen. Dessa bitar kallas för fragment. Figur 4 visar hur
en röd kub skulle kunna se ut om den konverterats till fragment.

5En polygon är en representation av en yta definierad av ett flertal kontrollpunkter
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Figur 3: De röda cirklarna representerar en vertex i en kub.

Figur 4: Varje liten fyrkant representerar en pixel och presenterar tillsammans en kub i 2D.

Textur En textur är oftast en bild av något slag. Eftersom att texturer är ett effektivt sätt att
flytta data inom grafik så används de också som datatabeller. Figur 5 visar en textur
som representerar en bild av ett golv.

Figur 5: En textur som representerar en bild.

Texel Texturer består av ett antal element. Om en textur representerar en bild så kan varje
element ses som en pixel i bilden. Men en pixel i en textur är inte nödvändigtvis
av samma storlek som en pixel på skärmen. Om bilden förstoras eller förminskas så
täcker en pixel i bilden antingen flera pixlar på skärmen eller så kan flera texturpixlar
täcka en pixel på skärmen. Därför har texturpixlarna fått ett eget namn, texel. Figur 6
är en uppskalad version av figur 5. Här syns texlarna tydligt.

Renderingsflöde Ett renderingsflöde, översatt från engelska rendering pipeline, är den
väg som en modell måste genomgå för att hamna på skärmen i form av pixlar. Vägen
består av ett flertal steg där varje steg har en egen arbetsuppgift. Tillsammans
modifierar de modellen så att den passar 2D-formatet på skärmen. Figur 7 visar
effekten av att en röd kub (modell), som representeras av ett flertal vertices, passerar
renderingsflödet och omvandlas till fragment och ljussätts. Efter processen är den
röda kuben (modellen) både skuggad och i pixelform.
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Figur 6: Den röda markeringen visar en texel.

Figur 7: Illustrerar effekten av att en modell passerar renderingsflödet.
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2 Bakgrund

Silicon Graphics Incorporated (SGI) var ett företag som grundades 1981 av Jim Clark och
gick i konkurs 2006 [28]. Företaget fokuserade på högpresterande datorlösningar inom både
hårdvara och mjukvara. Dessa lösningar var anpassade för att rendera avancerad 3D-grafik
i terminaler. För att utvecklare skulle få tillgång till hårvaran, skapade SGI ett API som
kallades IRIS Graphics Library (IRIS GL). Under årens gång byggdes mer funktionalitet in i
IRIS GL och API:et blev så småningom både svårare att underhålla och att jobba med. 1992
skapade SGI ett nytt öppet och standardiserat API med namnet OpenGL, som skulle ersätta
IRIS GL. Det sattes ihop ett så kallat konsortium1 för att underhålla den nya standarden.
Gruppen kallas för OpenGL Architecture Review Board, ARB, och bestod i början av SGI,
Digital Equipment Corporation, IBM, Intel och Microsoft. Det har tillkommit många fler
till ARB gruppen, men Microsoft drog sig ur 2003 för att satsa på sitt eget API, Direct3D,
som inte är en öppen standard. Idag är det bara OpenGL som är en realtids-3D-renderings-
standard som är plattformsoberoende. Ansvaret för OpenGL gick över från OpenGL ARB
till Khronos Group vid konkursen av SGI. Sedan dess har Khronos Group arbetat med att
utveckla och förbättra standarden [6].

2.1 Vad är OpenGL?

OpenGL är ett standardiserat API för att hantera 3D grafik och modellering på ett portabelt
sätt och är utformat för att inte vara beroende av någon specialanpassad hårdvara. Det är
fördelaktigt om maskinen som ska nyttja OpenGL innehåller någon del som är specialiserad
på grafiska beräkningar. Med den lösa kopplingen till hårdvara finns det inga hinder för
vilket operativsystem som kan implementera OpenGL. Exempelvis använder Apple sig av
en helt mjukvarubaserad implementation av OpenGL i sitt operativsystem OS X i de fall
där grafikkortet av någon anledning inte är användbart [17]. På grund av att OpenGL ska
vara helt oberoende av operativsystem så finns det ingen hantering av fönster och indata
från användare (indata från t.ex tangentbord och mus). Sådan funktionalitet måste hämtas
från det operativsystem som körs. De operativsystem som för närvarande stödjer OpenGL
är Linux, alla Unix-baserade system, Mac OS X och Microsoft Windows [8].

En implementation av OpenGL är antingen ett mjukvarubaserat bibliotek som följer
specifikationen eller en drivrutin skapad för specialanpassad hårdvara som t.ex grafikkort,
som även den följer specifikationen. För att hålla kvalitén uppe måste de olika
implementationerna genomgå och klara ett antal tester som Khronos Group satt upp. Testet
brukar kallas för ett OpenGL conformance test [17]. Man avgör då om implementationen
innehåller all nödvändig funktionalitet och att den producerar acceptabla renderingsresultat
för ett antal funktioner. Då det är upp till leverantören av hårdvara att skapa
implementationen, så optimeras oftast koden så att den passar just den hårvaran bäst för att

1Konsortium är en bildad sammanslutning av personer eller företag för att göra en gemensam affär.
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ge så bra prestanda som möjligt. Leverantören kan även skapa egna utbyggnader av
funktionaliteten som implementeras i drivrutinen.

OpenGL har uppdateras i ett flertal steg [32]. Uppdateringarna delas upp i fyra
huvudversioner.

OpenGL 1.X Den första versionen av OpenGL släpptes 1992 av SGI och ersatte deras
tidigare API, IRIS GL. Vid den här tidpunkten hade man inte börjat med
programmerbara shaders2 än, vilket betyder att renderingsflödet var fixerat (se
kapitel 3). OpenGL 1.0 utökades ända upp till version 1.5, där den senaste versionen
släpptes 2003.

OpenGL 2.X Den andra versionen av OpenGL släpptes 2004. Den största nyheten var
möjligheten att använda ett programmerbart renderingsflöde, till skillnad från
version 1.X. Det hade införts två programmerbara steg, vertex och fragment shader.
Version 2.X utökades bara upp till version 2.1 som släpptes år 2006.

OpenGL 3.X År 2008 släpptes OpenGL 3.0. I den versionen städades gamla funktioner
undan som inte längre ansågs nödvändiga. Den största delen av dessa hade
kopplingar med det fixerade renderingsflödet. Geometry shader introducerades som
en tilläggsfunktionalitet till version 3.2 år 2009, men blev senare en
kärnfunktionalitet i OpenGL 3.3 2010.

OpenGL 4.X OpenGL 4.0 släpptes 2010 samtidigt som OpenGL 3.3. Version 4.0
utrustades med den nya shadertypen tessellation shader. Med OpenGL 4.2 som
släpptes år 2011, försäkrades full kompatibilitet med API:et för inbyggda system
OpenGL ES 2.0. Den senaste versionen av OpenGL är idag 4.3 och släpptes 2012.
Här har man lagt till funktionalitet för att försäkra kompatibilitet till den nyligen
släppta OpenGL ES 3.0. Dessutom introducerades en ny sorts shader, compute
shader.

Direct3D

Inom datorgrafiken används i synnerhet två olika API:er. Den ena är OpenGL och den
andra är huvudkonkurrenten Direct3D [25]. Microsoft skapade år 1995 en samling av olika
API:er anpassade för att hantera multimedia, vilket snabbt blev utnyttjat i spelbranschen.
Biblioteket släpptes tillsammans med det då nya operativsystemet Windows 95. Samlingen
fick namnet DirectX, där Direct3D är API:et för 3D-rendering. Största skillnaden mellan
OpenGL och Direct3D är att Direct3D endast fungerar på Microsofts egna operativsystem
som går att hitta i både PC, spelkonsolen Xbox och mobiltelefoner.

2.2 Vad är OpenGL ES?

OpenGL är visserligen plattformsoberoende, men ett API utformat för desktop-datorer
passar inte alla typer av maskiner. Hårdvaran hos inbyggda system har begränsningar
jämfört med desktop-datorer så som begränsad processorkapacitet och tillgång till minne,

2En shader är ett litet program som körs på en enhets GPU. Se kapitel 2.4 för mer information
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låg minnesbandbredd, strömförsörjning och i vissa fall avsaknaden av FPU3. Ett citat av
Michael Barr som förklarar begreppet inbyggt system, ”An embedded system is a
combination of computer hardware and software-and perhaps additional parts, either
mechanical or electronic-designed to perform a dedicated function” [2]. Dessa
begränsningar i inbyggda system är inte beaktade vid skapandet av OpenGL och därför
krävs ett mer avskalat API som är anpassat efter dessa krav. OpenGL ES är ett API som
används i handhållna enheter och inbyggda system för att rendera 3D-grafik. Vid
skapandet av OpenGL ES utgick man från OpenGL. Detta för att många utvecklare redan
bekantat sig med OpenGL och för att underlätta kompatibilitet mellan de två. OpenGL ES
blev på så vis en delmängd av den funktionalitet som finns i OpenGL. Exempel där
OpenGL ES används är mobiltelefoner, surfplattor, spelkonsoler och handdatorer.

Vid skapandet av OpenGL ES passade man på att städa bort redundans4 [19]. I de fall det
var möjligt att utföra samma operation på mer än ett sätt, valde man att spara den mest
användbara tekniken och avlägsna de andra. Man var även noga med att kompatibiliteten
med OpenGL skulle vara stor. Ett program som är skrivet i OpenGL ES ska även kunna
köras under OpenGL, då OpenGL ES är en delmängd av OpenGL. Det gör det möjligt för
utvecklare att skapa program som kan användas på båda plattformarna. Precis som OpenGL
måste en implementation av OpenGL ES genomgå ett OpenGL ES conformance test för att
vara en godkänd implementation.

Likt OpenGL har OpenGL ES uppdateras ett antal gånger sedan första lanseringen [7].

OpenGL ES 1.X Den första versionen av OpenGL ES lanserades 2003 och bygger på
version 1.3 av OpenGL. Här är renderingsflödet fixerat så det finns inga möjligheter
till shaders. OpenGL ES utökades 2005 till version 1.1 där man lagt till lite bättre
verktyg för texturer. Version 1.1 bygger på OpenGL 1.5-specifikationen.

OpenGL ES 2.X OpenGL ES version 2.0 erbjuder ett programmerbart renderingsflöde och
mister i samma veva bakåtkompatibilitet med OpenGL ES 1.X. Versionen bygger på
OpenGL 2.0-specifikationen och släpptes 2007. Det finns inga fler versioner i 2.X
gruppen än 2.0.

OpenGL ES 3.X Den nyaste versionen av OpenGL ES är version 3.0 som släpptes 2012.
Nyheterna här är jämfört med OpenGL ES 2.0 främst en förbättrad texturhantering
och ny funktionalitet till renderingsflödet. API:et bygger på funktionalitet ur både
OpenGL 3.3 och OpenGL 4.2.

2.3 Vad är WebGL?

Hårdvaruaccelererad 3D-rendering i webbläsaren är ett nytt påfund som börjat ta fart.
WebGL är ett JavaScriptbaserat API utformat för att skapa avancerade 3D-applikationer, så
som t.ex 3D-spel. Det körs och renderas i realtid direkt in i en HTML5-Canvas5 i
webbläsaren. WebGL använder sig av den grafikdrivrutin som finns på enheten. Därför kan
både enheter med drivrutiner baserade på OpenGL och OpenGL ES använda sig av

3Floating-point unit är en del i en dator som är anpassad för att utföra flyttalsoperationer.
4Redundans är funktionalitet som inte tillför något nytt och redan finns.
5HTML5 är en standar för att strukturera och presentera information på webben. En Canvas är ett element i

HTML5 som ger möjligheten till att rendera 2D-objekt och bitmap-bilder.
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WebGL. Klienten laddar ner de nödvändiga JavaScripten, den okompilerade
grafikkortskoden (shaders) och i vanligaste fall även alla element som utgör scenen. Alla
beräkningar som genererar en bild kommer att utföras lokalt på användarens enhet.

Eftersom WebGL är en öppen standard finns möjligheten för stöd direkt i webbläsaren. Det
innebär att det inte behövs några tillägg för att köra WebGL vilket gör det väldigt smidigt
för användare. Webbläsare som stödjer standarden är för närvarande Firefox, Safari, Chrome
och Opera [34]. WebGL har på ett experimentellt stadie även implementerats i webbläsare
för både smartphones och tablets.

Under operativsystemet Windows använder både Chrome och Firefox en konverterare av
WebGL-anrop till Direct3D i sin backend. Konverteraren heter ANGLE [16]. Användandet
av ANGLE är en förvald inställning som användaren kan ändra om denne nu vill.
Anledningen till konverteringen är att det finns dåligt med stöd för OpenGL på äldre
datorer jämfört med Direct3D.

Säkerhet

Det finns diskussioner kring säkerheten med användandet av WebGL. Microsoft har gått ut
med att de inte tänker stödja WebGL i sin egenutvecklade webbläsare, Internet Explorer,
just på grund av säkerhetsriken [4]. Följande citat är från Microsoft där de förklarar vilka
problem det är med WebGL:

• ”Browser support for WebGL directly exposes hardware functionality to the web in a
way that we consider to be overly permissive”

• ”Browser support for WebGL security servicing responsibility relies too heavily on
third parties to secure the web experience”

• ”Problematic system DoS scenarios”

Utvecklingsgruppen Khronos Group har även de uppmärksammat säkerheten med WebGL
[9]. Men de menar att det inte går att komma åt värdefull data genom WebGL på grund av
dess specifikation. För att göra det krävs en felaktigt implementerad drivrutin.

2.4 Shader

En shader är ett program som kompileras och körs på GPU:n (Graphics Processing Unit,
grafikkort) [27]. Namnet shader kommer från den teknik ”shading”, som används för att
sätta ljus och färg på ett objekt, vilket var den ursprungliga uppgiften programmen hade. På
grund av programmens flexibilitet började de dock användas för fler ändamål som att skapa
specialeffekter av olika slag och utföra postprocessing6, men namnet shader behölls.

Det finns flera olika typer av shaders som är anpassade efter olika användningsområden.
Det existerar fem olika typer av shaders i senaste versionen av OpenGL. De är vertex,
tessellation, geometry, fragment och compute shader. Varje typ har olika förutsättningar att

6En term för bildbearbetningsmetoder som används inom bland annat 3D-rendering. Ett exempel på en
post-processing effekt är Depth of Field (En effekt för att simulera fokus på en viss punkt).
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utföra olika operationer. Figur 8 visar hur de olika shadertyperna sitter ihop, beror av
varandra och vilken sorts data de jobbar med. Exemplet illustrerar en vertex shader som
roterar och skalar modellen, tessellation shader som ökar geometrin inom modellen,
geometry shader som lägger till en linje för att representera en ytas normal7, rasterization
som översätter de geometriska primitiverna till fragment och sist fragment shader som
bestämmer färg på varje fragment. Compute shader hör inte till renderingsflödet och är
därför inte med i bilden.

Figur 8: Illustrerar hur en triangel går genom de olika shadertyperna och hamnar på
skärmen. Inom varje shader visas vad den har att arbeta med. Mellan varje shader
får man se hur modellen har ändrats.

Vertex shader

Huvudsyftet med en vertex shader är främst att ge en generell programmerbar metod för att
arbeta med vertices. Man brukar oftast använda dessa typer av shaders för att
transformera8 varje vertexposition till att hamna på en position på skärmen. Även sådant
som färg per vertex går att ändra och generera/transformera texturkoordinater [19]. Det
som inte är möjligt är att skapa eller ta bort vertices från modellen. Vertex shader ger bra
kontroll över positioner och rörelser. I figur 9 illustreras flat-shading av en sfär. Om enbart
en vertex shader bestämmer färger så blir resultatet flat-shading.

Vertex shader är ett av två steg i ett programmerbart renderingsflöde som är obligatoriskt
att ha med och ligger först i renderingsproceduren. Indata består av vertices och i många
fall även sådant som t.ex vertex normaler9. Dessa kommer att bearbetas parallellt. Det
behandlade datat skickas efter exekvering vidare längs renderingsflödet [17].

7En vektor som är vinkelrät mot en yta.
8Transformation är en förflyttning av en position för att översätta en 3D-scen till en 2D-bild.
9En vector som har medelriktningen av alla ytors normaler som omger vertexen.
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Figur 9: En sfär renderad med två olika shadermetoder. I bilden till vänster ligger det mesta
av logiken för skuggningen i vertex shader och till höger ligger mer av logiken för
skuggningen i fragment shader.

Tessellation shader

Idén med tessellation shader är att man lättare ska kunna öka antalet geometriska former i en
modell för att ge den ett bättre utseende (tessellera modellen). Tessellation shader använder
sig av så kallade patch för att beskriva en modell. Dessa representerar vardera en geometrisk
primitiv och består av ett antal kontrollpunkter. Tessellationsteget är uppdelat i två olika
shaders med ett fast steg mellan dem [20]. Det första steget heter tessellation control shader,
det fasta tessellator och det sista tessellation evaluation shader. Tessellatorn omvandlar
utdata från control shader till ett format som passar evaluation shader.

Tessellation Control shader Det första steget i tessellationsproceduren är den
programmerbara control shader [20]. Den har två uppgifter att utföra. Den första är
att specificera hur den utgående patchen ska se ut och den andra är att bestämma hur
mycket patchen ska delas upp (tesselleras). Indata till shadern är en patch, vilket
används för att producera den utgående patchen. Varje vertex i den utgående patchen
kommer att bearbetas i ett eget tessellation control anrop. Dessa körs parallellt men
kan synkroniseras för att dela data dem emellan. Ofta ändras inte en patch, utan
kopieras direkt till utgående data. Hur mycket den utgående patchen ska tesselleras
bestäms av två olika arrayer, tessellation-level-outer och tessellation-level-inner.
Tessellation-level-outer bestämmer uppdelningen i patchens omkrets, där varje
element i arrayen representerar en sida. Tessellation-level-inner bestämmer hur
insidan av patchen ska delas upp.

Tessellation primitive generator/Tessellator En tessellator är ett fast steg mellan control
och evaluation shader [20]. Här sker tessellation av den inkommande patchen från
control shader, där tessellation-level-outer och tessellation-level-inner bestämmer
hur tessellationen ska gå till. För att tessellationen ska ge ett korrekt resultat måste
tessellatorn konfigureras att hantera en viss typ (ett visst utseende) av patchar. Det
finns tre typer, ’quad’ som hanterar rektangulära former, ’triangles’ som hanterar
trianglar och ’isolines’ som är en samling linjer som ligger över en enhetskvadrat10.
Tessellatorn genererar så kallade tessellation-koordinater som är representationer av
vertices och skickar dessa vidare ner till evaluation shader.

10En kvadrat vars sidor har längden 1.
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Tessellation Evaluation shader Det sista steget i tessellationsproceduren är evaluation
shader [20]. Dess uppgift är att placera ut vertices likt en vertex shader, på de
genererade tessellation-koordinaterna. Varje genererad tessellation-koordinat
kommer att bearbetas av evaluation shader parallellt. Indata är inte en vertex, utan
bara dess tessellation-koordinat och utdata är en vertex position.

Geometry shader

En geometry shader är precis som tessellation shader, ett frivilligt steg inom
renderingsproceduren [20]. Steget ligger just före rasterization och fragment shader. Indata
består av en geometrisk primitiv där dess vertices antingen kommer från vertex shader eller
från tessellation evaluation shader, beroende på om tessellation är aktiv eller inte. Det
speciella med geometry shader är dess förmåga att kunna ta bort eller modifiera en
inkommande originalprimitiv eller skapa ett flertal nya primitiver som inte nödvändigtvis
är av samma typ som indata eller varandra. Dessutom kan geometry shader användas med
transform feedback som är en buffert som både CPU:n och GPU:n kan komma åt. I
bufferten kan utvecklaren spara undan olika attribut. Geometry shader kan använda
transform feedback för att dela upp en inkommande ström av geometri till flera
delströmmar. Detta gör det smidigt att sortera geometri till olika buffrar. Alla dessa finesser
ger möjlighet till att implementera ett stort utbud av algoritmer som kan köras på GPU:n.

Fragment shader

För att en yta, definierad av vertices, ska kunna färgläggas och presenteras på en datorskärm
krävs det att ytan delas upp i mindre element, så kallade fragments [3]. Varje fragment
representerar en pixel på skärmen. Uppdelningen sker i ett stadie just innan fragment shader
och kallas för rasterization [7].

Det sista steget i en renderingsprocedur, där utvecklaren fortfarande har
programmeringskontroll, är i fragment shader, även kallad pixel shader [20]. Denna typ av
shader är obligatorisk i ett programmerbart renderingsflöde. Vad som görs här är att räkna
ut färger på enskilda fragment och i vissa fall även ändra deras djupvärde11. Alla fragment
bearbetas parallellt och det finns därför ingen möjlighet att hämta ett värde från ett
närliggande fragment. I figur 9 syns skillnaden mellan att sätta färgen enbart i vertex
shader och lägga över färgsättningen på fragment shader. Med fragment shader går det att
implementera phong-shading.

Compute shader

En GPU kan utföra triljoner beräkningar i sekunden på grund av dess parallella
beräkningsförmåga. Grafikkortet GTX 670 tillverkat av Nvidia, klarar i ett test att utföra
2459,52 GFLOP12 i sekunden [5].

Compute shader används för att göra generella beräkningar med hjälp av GPU:n [20], där
beräkningarna inte nödvändigtvis behöver vara relaterade till rendering. En vertex shader
arbetar parallellt med vertices och på liknande sätt arbetar compute shader med

11Ett fragments djupvärde avgör vilket fragment som ligger ovanpå i de fall flera fragment täcker samma
pixel.

12En FLOP är en av fyra matematiska beräkningar, division, multiplikation, addition och subtraktion.
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arbetsobjekt. Dessa grupperas på så vis att de arbetsobjekt som är beroende av andra
arbetsobjekt hamnar i en lokal arbetsgrupp. Översatt till vertex shader kan dessa ses som
en geometrisk primitiv. De lokala arbetsgrupperna hamnar i ytterligare en supergrupp
kallad global arbetsgrupp, som översatt till vertex shader kan ses som hela modellen. Varje
arbetsobjekt kommer att köras i ett eget anrop. De arbetsobjekt som ligger i samma lokala
arbetsgrupp kan kommunicera och synkronisera med varandra med hjälp av variabler. Det
är möjligt att kommunicera mellan olika lokala arbetsgrupper men det är svårare då det
inte finns något direkt stöd för det.

En compute shader ligger inte i renderingsflödet med de andra shaders [20]. De körs som ett
ensamt steg i ett eget program. Men även då de är själva så har de access till samma buffrar
som skapades och används av andra shaders. All utdata hamnar antingen i en textur eller en
buffert. Dessa är synliga för shaders i renderingsflödet och kan därför användas där.
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3 Skillnader i renderingsflödet

Ett renderingsflöde är en sekvens av olika steg som en modell måste genomgå för att
hamna på skärmen. Man brukar säga att det finns två typer av renderingsflöden, fixerat
renderingsflöde (FFP, Fixed function pipeline) och programmerbart renderingsflöde. I det
programmerbara renderingsflödet är vissa steg små programmerbara program som kallas
för shader (se kapitel 2.4 för mer information om dessa). Pixars RenderMan är både
mjukvara och ett API för att hantera distribuerad rendering över nätverk. Det var
specifikationen för version 3.0 av RenderMan som år 1988 för första gången introducerade
ett programmerbart renderingsflöde med shaders[27]. Det fixerade renderingsflödet har
istället för programmerbara steg, konfigurerbara steg. Den möjliga konfigureringen är
begränsad.

Uppbyggnaden av renderingsflödet är anpassat för att låta GPU:n fungera som en stream
processor [26] där varje steg kan arbeta med sin data parallellt men måste få indata av
föregående steg.

Jämförelsen av renderingsflödet mellan WebGL 1.0, OpenGL ES 3.0 och OpenGL 4.3
kommer först förklara varje steg i renderingsflödet för WebGL. Där efter förklaras den
påbyggda funktionaliteten i OpenGL ES och sist påbyggnaden av OpenGL. Det här
tillvägagångssättet är möjligt på grund av att de olika OpenGL-gruppernas
renderingsflöden kan ses som delmängder av varandra, där WebGL är delmängd av
OpenGL ES som i sin tur är delmängd av OpenGL.

WebGL 1.0

WebGL 1.0 är byggd på den tidigare OpenGL ES versionen 2.0. Även om det finns vissa
skillnader i hur de två fungerar så är de så pass lika att deras renderingsflöde är det samma.
WebGL är anpassat för hårdvara som stödjer programmerbart renderingsflöde. Figur 10
illustrerar renderingsflödet för både OpenGL ES 2.0 och WebGL 1.0.

Vertex shader Första steget i renderingsflödet är dess vertex shader. Den arbetar i första
hand med vertices där den oftast används för att omvandla varje vertexposition för att
få rätt plats på skärmen. Den är obligatorisk att ha med i renderingsflödet. Se kapitel
2.4 för mer information om vertex shader.

Rasterization Efter vertex shader steget kommer rasterization. Här omvandlas de
geometriska ytorna till fragment [20]. Fragmenten innehåller ett djupvärde, vilket
används för att avgöra vilka fragment som ligger längst fram. De skapade
fragmenten skickas vidare till fragment shader.

Fragment shader Det sista steget där utvecklaren fortfarande har kontroll är fragment
shader. Här behandlas varje fragment var för sig. Det är i det här steget som det
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Figur 10: Illustration av renderingsflödet för WebGL 1.0.

avgörs vilken färg ett visst fragment kommer att få. Se kapitel 2.4 för mer
information om fragment shader.

Framebuffer Framebuffer är det sista steget i renderingsflödet innan en bild är skapad
[20]. Innan ett fragment kan hamna i en framebuffer måste det ta sig genom ett antal
inbyggda tester, t.ex depth test1, som utvecklaren själv valt att aktivera. Detta görs
för att rensa bort fragment som inte kommer att synas. När alla fragment genomgått
testerna och hamnat i framebufferten så är bilden färdig.

Texture memory För att skapa en textur väljer man att skriva i texturminnet istället för till
skärmen. Eftersom texturminnet är åtkomligt av fragment shader så går texturen att
använda i nästa procedur. I WebGL finns det inga krav på att vertex shader ska ha
tillgång av texturminnet. Ur specifikationen för OpenGL ES 2.0 ”Vertex shaders
have the ability to do a lookup into a texture map, if supported by the GL
implementation”[14].

OpenGL ES 3.0

Nu följer en påbyggnad av renderingsflödet från WebGL 1.0 upp till OpenGL ES 3.0.
Figur 11 visar renderingsflödet för OpenGL ES 3.0. Vissa punkter som tas upp i skillnader
återfinns inte i figuren.

Transform feedback Efter alla steg för att behandla vertices är avklarade (i fallet för
OpenGL ES 3.0, efter vertex shader) och innan rasterization, kommer transform
feedback-steget. Medan vertices återsamlas som geometriska primitiver inför
rasterization, fångas de upp av transform feedback som ger möjligheten till att spara
undan några eller alla attribut till buffertobjekt. Buffertobjekten går att läsa tillbaka
upp till CPU:n, eller så kan buffertobjekten användas i efterföljande
renderingsprocedur [20].

1Depth test är ett steg som ett fragment måste gå igenom innan det hamnar på skärmen (eller i textur).
Hamnar flera fragment på samma yta, väljs den som är närmast på djupet.
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Texture memory Till skillnad från WebGL 1.0, har både vertex shader och fragment
shader garanterat tillgång till texturminnet [13].

Instanced rendering Används för att genomföra samma renderingskommandon flera
gånger efter varandra, där varje kommando har möjlighet att skapa en liten
förändring i resultatet [20].

Occlusion queries Med occlusion queries kan man få reda på om ett fragment av en modell
kommer att synas på skärmen [20]. Den använder sig av resultatet från depth test2 för
att avgöra om modellen syns eller inte.

Multiple Rendering Targets (MRT) I WebGL 1.0 kan man enbart skriva till en buffert åt
gången från fragment shader. I OpenGL ES 3.0 finns möjligheten att skriva till ett
flertal buffrar samtidigt.

Figur 11: Illustration av renderingsflödet för OpenGL ES 3.0. De blåmarkerade stegen
återfinns även i WebGL 1.0. De grönmarkerade stegen är både uppdatering och
påbyggnad för att motsvara OpenGL ES 3.0.

OpenGL 4.3

Figur 12 visar renderingsflödet för OpenGL 4.3. Även här är vissa punkter i skillnader inte
med i figuren för renderingsflödet. Funktionaliteten som presenteras är som tidigare nämnt
en påbyggnad av OpenGL ES 3.0.

Tessellation Tessellation shader är ett valbart steg att ha i sitt renderingsflöde. Här är tanken
att öka geometrin i en modell för att ge den ett bättre utseende. För mer information
om tessellation shader, se kapitel 2.4.

Geometry shader Precis som tessellation shader, är geometry shader ett valbart steg att ha
med i renderingsflödet. Det går att göra mycket med en geometry shader, men det
som utmärker den mest är dess förmåga att ta bort och eller lägga till nya geometriska

2Depth test är ett steg som ett fragment måste gå igenom innan det hamnar på skärmen (eller i textur).
Hamnar flera fragment på samma yta, väljs den som är närmast på djupet.
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Figur 12: Illustration av renderingsflödet i OpenGL 4.3. De blåmarkerade stegen återfinns
i WebGL 1.0. De grönmarkerade stegen återfinns i OpenGL ES 3.0. De
rödmarkerade stegen är både uppdatering och påbyggnad för att motsvara
OpenGL 4.3.

primitiver. Den nya geometrin behöver inte nödvändigtvis vara av samma typ som
den inkommande. Se kapitel 2.4 för mer information om geometry shaders.

Transform feedback Till skillnad från den transform feedback som finns i OpenGL ES
3.0, har OpenGL 4.3 fått en mer flexibel transform feedback [13]. Flexibiliteten ligger
i att man kan skriva till ett flertal buffrar och med flera attribut per buffert.

Timer queries Det finns två typer av time queries, elapsed time query och instantaneous
time query [20]. Elapsed time query används för att avgöra hur lång tid ett
OpenGL-anrop tar att utföra. Man räknar tiden med hjälp av GPU:ns interna
räknare. Instantaneous time query används för att få tiden på klockan i GPU:n vid
just det tillfället.

Compute shader En compute shader körs inte tillsammans med de andra shaders i
renderingsflödet. Man använder compute shader för att utföra generella beräkningar
på GPU:n. Beräkningarna behöver inte nödvändigtvis vara relaterade till grafisk
rendering. För mer information om compute shaders se kapitel 2.4.
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3.1 Diskussion och kommentarer

Nu har ett antal skillnader i renderingsflödena presenterats. Men vad innebär egentligen
dessa för funktionaliteten? Här kommer de skillnader som presenterats att beskrivas i form
av exempel på användningsområden och varför de är viktiga för utvecklaren.

Funktionalitet som saknas i WebGL

Transform feedback kan snabba upp efterföljande beräkningar

Transform feedback är bra att ha till många saker. När det gäller optimering och prestanda
så finns det tillfällen där det är fördelaktigt att kunna spara undan vissa geometriska
förändringar som man åstadkommit i tidigare renderingsprocedurer. Ett exempel som
passar bra, men som bara är relevant för OpenGL 4.3, är vid tessellation. Använder man
transform feedback på ett sådant sätt att man ’cachar’ tessellationsresultatet, kan man i
vissa fall hoppa över flera beräkningar. På samma sätt som vid tessellation kan man alltså
använda transform feedback som en slags cache för sina tidigare beräkningar vilket
snabbar upp applikationen.

Occlusion queries, snabba upp rendering av komplexa figurer

Tänk dig att du har en komplex geometrisk modell du ogärna vill rendera i onödan.
Modellen ligger i ditt synfält men du vet inte om det finns något objekt framför som
blockerar den för dig. Occlusion queries kan hjälpa dig med detta och likartade problem.
Använd dig utav en enkel representation av din komplexa modell, som t.ex en bounding
box3. Använd en occlusion query för att avgöra om din representation syns eller inte. Syns
den så rita den komplexa figuren. I datorspel är det vanligt att man vill veta om ett objekt
är synligt eller inte för spelaren. Då är occlusion query ett effektivt sätt att ta reda på det.

Instanced Rendering snabbar upp rendering av liknande objekt

Används för att rendera samma föremål ett flertal gånger inom samma renderingsprocedur.
Om man befinner sig i ett sådant läge att man måste rendera ett stort antal modeller, t.ex.
ett bollhav med 1500 bollar, är instanced rendering en bra metod att använda. Skillnaden i
att göra ett renderingsanrop för varje boll i scenen och att bara göra ett anrop för alla, ger
mindre kommunikation mellan CPU och GPU vilket minskar renderingstiden.

Multiple rendering targets, kan hoppa över ’onödiga’ renderingsprocedurer

Multiple rendering targets är till största del en optimeringshjälp. Om man vid ett tillfälle
vill generera texturer och normal maps4, som ofta har med varandras beräkningar att göra,
så är det en bra idé att skapa dessa i samma svep. Med multiple rendering targets kan man
välja att rendera till olika buffrar (olika texturer i det här fallet). Utan denna funktionalitet
så måste man genomgå hela renderingsproceduren en gång till, från vertex shader till slutet.

3En box som precis rymmer modellens alla vertices inom volymen.
4Normal map används för att ge mer detaljer vad gäller geometrin utan att öka antalet polygoner.
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Texture memory-access i vertex shader

Det finns många tekniker för att skapa tilltalande grafik som förlitar sig på tillgången av
texturdata i shaderstegen innan rasterization. Eftersom texturer inte enbart fungerar som
bilder för objekt, utan som lagring av data, finns det många tillfällen då de skulle vara
en fördel att komma åt dessa i en shader. Ett vanligt fall där man använder texturer i en
vertex shader är då man utför en så kallad displacement mapping5. Positionen på en vertex
modifieras med hjälp av värdet i en eller flera texlar i texturen.

Funktionalitet som saknas i både WebGL och OpenGL ES 3.0

Tessellation shader

För att öka prestandan i realtidsapplikationer så som spel, har man utvecklat ett flertal
tekniker för att hålla ner detaljrikedomen på objekt som inte täcker nog många pixlar av
skärmen för att kunna presentera detaljer. Ett sätt att hålla terräng (och även andra objekt)
på en lämpligt detaljerad nivå, är att använda tessellation. Marken får olika
tessellationsfaktorer beroende på avståndet från kameran. Med rätt algoritm går det att få
till en mjuk övergång mellan de olika detaljrikedomsområdena och stör därför inte
upplevelsen. Det finns metoder för att utföra tessellation utan tessellation shader, men
dessa är svåra att implementera och det är svårt att komma upp i samma prestanda.

Eftersom att man givits förmågan att skapa och modifiera vertices i tessellation-steget, kan
man skapa ytterligare detaljer i 3D-modellen under körningstid. Om man använder en
displacement map på sina modeller, är tessellation shader att föredra om det finns spelrum
för mer komplexa geometriska figurer. Till skillnad från att göra displacement i vertex
shader, är det lättare att följa en mer detaljerad displacement map just på grund av att det
går skapa fler punkter i geometrin.

Geometry shader

Geometry shader är det sista steget där man fortfarande har kontroll över geometrin i
renderingsflödet. Förmågan att skapa nya geometriska primitiver av en annan typ än
inkommande typ ger många möjligheter. Ett exempel kan vara att presentera information
av olika slag i form av figurer, så som normalerna på alla ytor på en figur.

Med geometry shader har man möjlighet att använda en teknik kallad GS instancing. GS
instancing har likheter med den instanced rendering som också finns i OpenGL ES 3.0.
Instanced rendering fungerar på så vis att objektet som ska instansieras genomgår hela
renderingsproceduren, från vertex shader till fragment shader, ett flertal gånger med ett
eget ID per instans. GS instancing går enbart från geometry shader till fragment shader.
Det innebär att man hoppar över de krävande stegen mellan vertex och geometry shader.
Men givetvis går det inte eller är inte praktiskt att använda sig av GS instancing i de fall
där t.ex vertex shader behövs.

Multiple viewports6 är något som går att göra med geometry shader.

5Displacement mapping är en metod som använder sig av en textur för att bestämma förflyttningar av
vertices.

6En viewport är en 2D-rektangel som definierar ytan som en scen ska renderas till.
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3D-animeringsverktyget Blender7 har tillsammans med liknande mjukvara möjligheten att
presentera din skapade scen ur flera olika vinklar på olika delar av skärmen. Till en sådan
uppgift kan man använda multiple viewports. Geometry shader kan omdirigera
renderingen till de olika platserna på skärmen (de olika delarna i framebufferten).
Tillsammans med GS instancing kan man öka prestandan ytterligare.

Time queries ger bra koll på tidsåtgång vid rendering

Både WebGL 1.0 och OpenGL 3.0 saknar time queries. Det innebär att det inte finns något
bra sätt att avgöra hur lång tid ett visst GL-anrop tar. Vid optimering är det en fördel att
kunna ta tid och jämföra på noggrann nivå de olika lösningar som kan tänkas ge en
prestandaökning. Utan time queries kan det vara svårt att avgöra vilken del av renderingen
som är i behov av optimering.

Compute shader

OpenCL är ett standardiserat API för att utföra beräkningar med hjälp av GPU:n.
Skillnaden mellan OpenCL och compute shader är att compute shader är en del av
OpenGL [31]. Därför krävs ingen synkroniseringshantering av utvecklaren mellan
beräkningarna och renderingen. Det krävs även mindre overhead för att använda compute
shader. Men då det inte finns lika mycket funktionalitet i compute shaders så kan de mer
avancerade beräkningarna ändå kräva användandet av OpenCL.

Partikelsystem har börjat användas mer och mer i realtidsapplikationer så som i spel, där
de ofta har som uppgift att skapa effektfulla grafiska scener. Då dessa typer av simulationer
oftast inte är så invecklade utan bara väldigt många olika delar som ska beräknas, så passar
compute shader bra. Då det inte krävs lika mycket synkronisering och overhead av compute
shader jämförelsevis med OpenCL, så går prestandan upp.

7Blender är ett open source program som används för att modellera, animera och rendera 3D modeller.
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4 Skillnader i texturhantering

Att enbart räkna ut rätt färg på ett fragment med hjälp av shaders kan bli en svår uppgift
i mer avancerade scener. 1974 skapade Edwin Catmull en teknik för att täcka en modell
i en 3D-rymd med en textur [30]. Tekniken heter Texture mapping och används än idag. I
samband med att texturer började användas i rendering uppstod ett par problem. Om en pixel
är större än en texel (magnification) eller om en pixel är mindre än en texel (minification) blir
det problem att avgöra vilket/vilka värden som ska användas. Till detta problem utvecklades
en metod som använder sig av så kallad filtering [29]. Det är filtret som avgör vilket värde
pixeln ska få. En textur är oftast en bild av något slag, antingen skapad av en konstnär eller
genererad av OpenGL. Men i vissa fall används texturer som lagring av annat än bilddata
och kan istället ses som en tabell med information.

4.1 Texturer och hanteringsfunktioner

Nedan presenteras texturfunktionalitet och ett antal texturer som inte finns i WebGL 1.0,
men som återfinns i både OpenGL ES 3.0 och OpenGL 4.3.

Sampler objects Ett sampler object kan ses som en beskrivning av hur texlar ska hämtas
från en textur in till en shader. De versioner av OpenGL som inte har stöd för dessa
kombinerar texturobjekt (bilddata) och sampler object (sampling state) till ett.
Sampler object delar på texturens bilddata och dess sampling state, där sampler
object innehåller sampling state. Sampler objects används för att ställa in sådant som
filtering, anisotropic filtering1 mm.

Konsekvenserna av att ha både bilddata och sampler-data i samma objekt blir att varje
textur i en applikation kommer att behöva konfigureras. Ofta så används inte särskilt
många olika sampler-konfigurationer relativt antalet texturer. Det får som följd att
det blir onödigt mycket overhead i både applikationen och implementationen [12].
Ett annat problem är att om man vill använda olika samplingar till samma textur,
har man att välja på att antingen modifiera sitt texturobjekt eller skapa en kopia av
texturen med en annan sampling konfiguration.

Sampler object delar texturens bilddata från dess sampling state. På så vis går det
enkelt att dela på en konfiguration mellan texturer och även byta konfiguration på
enskilda texturer [12].

2D-array-textur En array-textur är precis som det låter, en array av texturer. Men det
speciella är att de ses som ett enda texturobjekt där varje textur i arrayen måste vara
av samma typ och av samma storlek.

1En metod för att öka kvaliteten av bilder som betraktas ur en vinkel.
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Exempel på där 2D-array-texturer kan vara önskvärda är om en modell är i behov
av ett flertal texturer för att renderas. T.ex om modellen behöver en normal map2,
specular map3 och vidare. Ett annat exempel är om ett flertal modeller ska renderas,
som har samma geometri, men med olika texturer. Kan vara användbart vid instanced
rendering för att skapa variation mellan varje instans [20].

3D-textur En 3D-textur kan man se som en vanlig 2D-textur4 men med djup. Här kan
man alltså lagra texlar på 3D-koordinater istället för 2D-koordinater [20]. Ett
användningsområde för 3D-texturer kan vara i volymrendering.

En array av 2D-texturer kan liknas en 3D-textur, men det finns några tydliga
skillnader. Djupkoordinaterna i en 3D-textur är normaliserade och har därför en vidd
mellan 0 och 1 oberoende av antalet lager. I en 2D-array-textur har varje lager ett
heltals index. På så vis blir det lättare att hitta det intressanta lagret i en
2D-array-textur än i en 3D-textur.[20]

Om ett landskap ska ha olika utseenden beroende på höjden, t.ex grus i djupa dalar,
steniga höga berg och gräs där mellan, så kan 3D-texturer hjälpa. Varje lager i texturen
mappas till en viss höjd i landskapet. Övergången mellan de olika marktyperna kan
ske steglöst på grund av att det finns möjlighet att ta ett viktat genomsnittsvärde av de
texlar som ligger nära de koordinater som ligger mellan lagren i 3D-texturen [18].

Depth-textur En depth-textur används för att spara data från depth buffer5 för en specifik
scen [15]. Varje pixelvärde i texturen innehåller vilket djup som den geometriska
biten i just den pixeln ligger på.

Det finns ett flertal tekniker för att rendera dynamiska skuggor i en scen. En av dessa
kallas för shadow mapping, som är anpassad för realtidsrendering [20]. Här används
depth-texturer för att avgöra om en punkt i scenen är upplyst eller ej. Depth-texturer
brukar även kallas för shadow map just för att texturen används i shadow mapping.

Seamless cube maps En cube map består av totalt sex olika texturer, där varje enskild
textur representerar en sida av en kub [20]. Alla sex texturer måste vara kvadratiska
och av samma storlek. Denna typ av textur används ofta för så kallad environment
mapping6. Figur 13 visar hur en cube map skulle se ut i en viss scen.

Samplingen av en cube map är speciell på så vis att texturkoordinaten är en
tredimensionell riktning som utgår från kubens mitt. Riktningen pekar på den punkt
av kuben där samplingen kommer att ske. Det gör det möjligt att applicera en cube
map på komplexa geometriska figurer.

Men det finns ett problem vad gäller filtreringen vid samplingen. Texturkoordinatens
riktning väljer först ut en av kubens sidor. Den motsvarande texturen behandlas som
en vanlig 2D-textur, vilket betyder att texelvärdena på kanterna kommer att beräknas
genom att mappa koordinaterna utanför texturen till motstående kant. Den här
metoden fungerar utmärkt på enskilda texturer, men i en cube map ligger de intill
andra texturer. Det betyder att det med stor sannolikhet kan uppstå märkliga kanter i

2Normal map används för att ge mer detaljer vad gäller geometrin utan att öka antalet polygoner.
3Specular map används för att ge en yta olika glans på texelnivå.
4Ett exempel på en 2D-textur kan vara en helt vanlig bild.
5Depth buffer är en buffert som håller resultatet från depth testing, djupet på varje pixel.
6En metod som går ut på att simulera effekten av ray tracing (reflektioner av omvärlden).
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Figur 13: Den nedre vänstra bilden visar en scen där den svarta markeringen representerar
en kameraposition. Den övre bilden visar alla texturer som finns i en cube map
skapad från kamerapositionen. Den nedre bilden till höger visar hur en kub klädd
i en cube map skulle se ut i originalscenen.[24]

den slutgiltiga texturmappningen [20]. Lösningen på problemet är att filtreringen tar
hänsyn till bredvidliggande texturer, vilket ger en mjuk övergång mellan texturerna.

Eftersom cube maps ofta används för att skapa illusionen av reflektioner i
realtidsapplikationer, är det viktigt för upplevelsen att det inte förekommer hårda
linjer som inte passar in.

Immutable texture En textur kan lagras som en immutable (konstant) [33]. Man brukar
kalla det för immutable storage. Med det menas att formatet, storleken och antalet
mipmaps7 i texturen är fast och inte går att ändra. Man kan se det som att utrymmet
för texturen är allokerad med ett malloc-anrop8. Det finns inget som hindrar att man
ändrar innehållet i texturen.

Om en textur lagras som en immutable kan OpenGL-implementationen göra ett
flertal antaganden angående format, storlek mm. Det innebär att flera kollar som
vanligtvis måste genomföras, redan kan anses vara utförda. Om många texturer
används så resulterar immutable storage i prestandaökning.

4.2 Texturkomprimering

Med komprimering av texturer försöker man lösa problem som att minnet kan bli fullt och
att bussen mellan minne och GPU kan strypa hastigheten. Texturkomprimering ger
möjlighet till fler texturer i minnet, mindre trafik i bussen vilket leder till högre prestanda
och mindre strömförbrukning och gör det billigare att skicka bilder över nätverk [22].

7Mipmap är en textur i en förberäknad samling texturer, där varje mipmap är en kopia av samma
originaltextur men med mindre storlek. Dessa används för att minska renderingstiden och för att minska
problemen med aliasing.

8En funktion som finns i bland annat C, för att dynamiskt allokera minne.



24(31)

ETC2/EAC

Både OpenGL ES 3.0 och OpenGL 4.3 har fått en uppdaterad version av
texturkomprimeringsstandarden ETC1 (Ericsson Texture Compression) som
standardfunktionalitet, vid namn ETC2 [23]. ETC1 förenklar 2x4 texlar stora ytor i en bild
till en yta bestående av en färg och sedan skapa en matris innehållande per-pixel luminans
(gråskala, hur ljus varje pixel ska vara) för att skapa detaljer. Styrkan med ETC1 är att
metoden är väldigt bra på att komprimera ytor där skillnaderna mellan pixelvärdena har
olika ljusstyrkor men liten färgskillnad. De situationer där ETC1 får problem är där ytorna
som ska komprimeras har en skarp övergång mellan två olika färger(krominans).
Resultatet blir på problematiska ställen väldigt blockiga i utseendet. Dessutom är det bara
texturtypen RGB som stöds.

ETC2 är bakåtkompatibel med ETC1-komprimerade texturer. Uppdateringen till ETC2 ger
nya metoder för att hantera ytor med stor krominans eller suddiga ytor. Testresultat visar att
ETC2 alltid är lika bra eller bättre än ETC1 vad gäller bildkvalité med samma bit rate. Men
på grund av de nya metoderna i ETC2 krävs något mer komplex uppackning av texturerna
i de ytor som inte använt ETC1 teknik [23]. ETC2 kan hantera RGB, RGBA och RGB
punchthrough A [22].

EAC bygger på samma princip som ETC1/ETC2 men används för enkel-kanal (R) och två-
kanal (RG) texturer [22].
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5 Sammanfattning och diskussion

Skillnaderna vad gäller renderingsflödet är inte stora mellan OpenGL ES 3.0 och WebGL
1.0. Båda har samma sorts shadersteg och det som skiljer är främst transform feedback i
OpenGL ES. Det stora klivet kommer till jämförelsen med OpenGL 4.3, där det främst
handlar om nya typer av shaders. Då varje shadertyp är mycket användbar så är det mycket
funktionalitet man går miste om i både WebGL 1.0 och OpenGL ES 3.0.

Så varför utelämnades geometry shader i OpenGL ES, som bygger på en version av
OpenGL som har stöd för shadertypen? Anledningen kan tänkas vara att grafikkretsarna i
inbyggda system, huvudsakligen mobiltelefoner, för närvarande lider av att
strömförbrukningen fortfarande är för hög för att kunna hantera ännu ett steg i
renderingsflödet [1]. Varför WebGL 1.0 inte har stöd för geometry shader beror dels på att
det är baserat på OpenGL ES 2.0, men den största anledningen kan vara smartphones. I
Sverige använde ungefär 45 procent av befolkningen en smartphone för att surfa på nätet år
2012 [21]. Eftersom dessa enheter inte stöder geometry shader och är så flitigt använda på
nätet, så kan inte WebGL garantera ett stöd för shadertypen.

OpenGL ES 3.0 har fått ett ordentligt upplyft i sin texturhantering. Versionen är nästan i
samma nivå som desktop-varianten OpenGL 4.3, med undantag för mindre betydande
skillnader som den här rapporten inte tog upp. Till WebGL finns de flesta texturer och
funktionalitet som tillägg av kärnspecifikationen. Men åter igen så har mobiltelefoner i
Sverige en mycket stor del av internetsurfandet och de flesta av dessa stöder enbart
OpenGL ES 2.0 som saknar mycket funktionalitet av texturhanteringen.

Hur påverkas utvecklaren?

För utvecklaren är det främst geometry shader, tessellation shader, occlusion queries,
transform feedback, instanced rendering och access av texturminnet som kommer att
saknas i API:et för WebGL när det gäller renderingsflödet. I geometry och tessellation
shader finns det många olika metoder att implementera för att ge grafiska effekter. Det
mesta går att göra genom CPU:n men det skulle ge en orimlig renderingstid. Avsaknaden
av occlusion queries, transform feedback och instanced rendering gör att ett flertal olika
metoder för att optimera renderingstiden inte är möjlig att implementera. Detta gör det
svårare för utvecklaren att utnyttja hårvaran på ett effektivt sätt. OpenGL ES innehåller de
flesta hjälpmedel för att optimera renderingstiden. Det som skiljer från OpenGL är i
synnerhet geometry, tessellation och compute shader vilket minskar förutsättningarna för
att skapa effektfull grafik.

När det kommer till texturer så kommer utvecklaren att sakna många typer i WebGL.
Immutable texture är ett standardsätt som utnyttjas för optimering. Då texturer används
flitigt inom grafikprogrammering så är det fördelaktigt att ha olika lagringssätt av dessa.
Både 2D-array-textur, 3D-textur och sampler objects går att klara sig utan, men det blir
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besvärligare för utvecklaren att hålla en fin struktur i sitt program. Skaparen av texturer
måste vara försiktig när det kommer till cube maps. Om texturens kanter har stor
färgskillnad gentemot varandra kommer det slutgiltiga resultatet att innehålla störande
linjer. En av de vanligaste metoderna för att skapa dynamiska skuggor i
realtidsapplikationer använder sig utav depth-texturer. Utan dessa måste utvecklaren själv
skapa depth-texturer (om en sådan metod ska användas). Utan dessa hjälpmedel kommer
utvecklingstiden att öka.

Hur påverkas användaren?

När det kommer till renderingsflödet i WebGL så mister utvecklaren flera viktiga verktyg
för att både optimera och hantera grafik. Detta medför att användaren i slutändan kommer
att få en mindre grafisk upplevelse jämfört med vad samma applikation skulle kunnat
erbjuda i både OpenGL ES och OpenGL. Displacement mapping är en teknik som ofta
används för att dynamiskt kunna ge en modell detaljer. Då WebGL saknar access av
texturer i vertex shader är detta inte möjligt. I OpenGL ES så finns möjligheten, men
displacement mapping blir inte riktigt så användbart innan det finns tillgång av en
tessellation shader. Om samma applikation utvecklats i både WebGL, OpenGL ES och
OpenGL, kommer WebGL och OpenGL ES att kunna hantera ungefär samma grafik.
Skillnaden skulle vara att OpenGL ES-versionen får bättre prestanda på grund av den
större möjligheten till optimering. Versionen av applikationen baserad på OpenGL skulle
däremot kunna hantera grafiska effekter på en helt annan nivå.

Texturhanteringen märker inte användaren av direkt. Det som skulle kunna hända är att
utvecklaren inte hinner med alla sina visioner innan tiden eller budgeten är slut på grund av
bristande hjälp av texturhanteringen. Om tid inte är något problem kommer användaren inte
att märka av det.

Hur beror de av varandra?

Så hur beror WebGL, OpenGL ES och OpenGL av varandra när det gäller utveckling av
respektive API? OpenGL och OpenGL ES beror till viss del av varandra eftersom man vill
behålla kompatibilitet mellan dem. OpenGL som använder sig av mer avancerad hårdvara
kommer att kunna ligga ett eller flera steg framför vad gäller hårdvarukompatibilitet så som
shaders. Däremot sådant som har mer med optimeringar av olika slag att göra, så som vissa
texturtyper, kommer båda versionerna att kunna utveckla samtidigt och dra nytta av. WebGL
som är anpassat för webben bör hålla sig på en nivå där de allra flesta enheter kan utnyttja
det. Därför kommer WebGL förmodligen alltid att ligga något steg efter både OpenGL och
OpenGL ES.

Framtiden

Nästa steg för OpenGL ES borde vara tillgång av geometry shader. Kombinationen av att
batterier blir bättre och att hårdvaran utvecklas för att hållas strömsnål, gör att det inte
längre finns någon större anledning till att inte ha någon geometry shader. Det har börjat
utvecklas grafikkretsar för ARM-baserade enheter som har stöd för OpenCL [11]. Finns
stödet för OpenCL så kan hårdvaran även stödja compute shader. Men det är fortfarande
tidigt i utvecklingen och kommer nog inte att finnas i smartphones eller tablets på ett bra
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tag. Eftersom inbyggda system fortfarande har låg beräkningskraft relativt en
desktop-variant och i de flesta fall även betydligt mindre skärm, kommer det nog att dröja
innan en tessellation shader blir både tillgänglig och nödvändig. Nästa steg för WebGL är
att skaffa samma texturhantering och texturkomprimering som OpenGL ES 3.0.
Texturkomprimeringen kan vara en väldigt viktig del för att minska datatrafiken och på så
vis snabba upp laddningstider för i synnerhet mobila enheter.

Hur kan en möjlig framtid se ut för de olika OpenGL-grupperna? Det här går det bara att
spekulera om. Men trenden på PC-marknaden har börjat gå över mer och mer till
tablet-liknande lösningar [10]. Det här innebär att den vanliga konsumenten kommer att
övergå från desktop till batteridrivna enheter (inbyggda system), vilket betyder att OpenGL
ES kommer att ta över marknaden för OpenGL. Övergången kommer att ske utan större
problem, då en desktop-PC kan köra OpenGL ES applikationer. OpenGL kommer att gå
bort från datorspel och användas mer inom forskning. När marknaden gått över till mobila
enheter kommer nätet att byggas ut och det kommer att bli allt vanligare att spara sina
applikationer i molnet. När det inte längre är lika stor skillnad mellan de enheter som
används (inte lika stor skillnad som desktop-PC och smartphone) och de flesta
applikationerna ligger på nätet, kommer WebGL att användas mer. Så länge
beräkningskraften finns kvar i användarens enhet kommer OpenGL ES att finnas kvar för
att eventuellt kunna köra lokala applikationer. Men nätet byggs hela tiden ut och blir
snabbare. Det innebär att allt mer kommer att köras som molntjänster och enheterna
omvandlas till tunna klienter. Molntjänsterna streamar all data till klienterna och OpenGL
ES slutar användas i den typen av enheter. De tjänster som streamar grafik kommer att
använda avancerad hårdvara och där med OpenGL. Så sammanfattningsvis tror jag att
OpenGL i slutändan kommer att vara det API som används i framtiden.

Vidare arbete

WebGL 1.0, OpenGL ES 3.0 och OpenGL 4.3 skiljer sig på fler sätt än den här rapporten tar
upp. Både renderingsflödes och texturhanteringsjämförelsen saknar vissa mindre betydande
skillnader, men även dessa kan vara viktiga att uppmärksamma. Hur de olika OpenGL-
grupperna skulle skilja om man tar med alla tillägg som finns till respektive är också en
intressant fråga. Även hur mycket av dessa tillägg man kan använda innan det blir för stort
bortfall av kompatibla enheter.
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