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Tiivistelmä

Tutkielmassa  tarkasteltiin  ilmaisuvoimaisia  reaaliaikaisia  siluettiviivan 
renderöintimenetelmiä.  Erilaisten  viivatyyppien  muodostaminen  on  tärkeä  osa 
epärealistista renderöintiä. Siinä tavoitteena on tuottaa realismista poikkeavia visuaalisia 
esitysmuotoja. 

Kolmiulotteisen  viivan  renderöimisen  tutkimus  on  painottunut  pitkälti 
algoritmilähtöisiin  renderöintimenetelmien  kuvauksiin.  Tässä  tutkimuksessa  valittiin 
lähtökohdaksi  sisällöntuottajakeskeinen  näkökulma.  Tutkimuksessa  painotettiin 
reaaliaikaisen  siluettiviivan  renderöimisen  ilmaisuvoimaisuutta  joustavien  ja 
monipuolisten  viivan  ominaisuuksien  sekä  niiden  kontrollikeinojen  kautta. 
Ilmaisuvoimainen viiva mahdollistaa sisällöntuottajan toteuttaa monipuolisesti erilaisia 
visuaalisia viivatyylejä.

Tutkimus  tehtiin  suunnittelutieteellisenä  tutkimuksena.  Siinä  toteutettiin 
objektiavaruudessa toimiva varjostinohjelma, joka tuotti siluettiviivoja kolmiulotteisille 
malleille  reaaliaikaisesti  nykyaikaisella  PC-laitteistolla  ja  grafiikkaprosessorilla. 
Varjostin  mahdollisti  monipuolisten  viivan  ominaisuuksien  muuntamisen  suoran 
objektikontrollin,  objektin  etäisyyden  sekä  valon  voimakkuuden  muutosten  kautta. 
Toteutuksessa  hyödynnettiin  Unity-pelimoottorin  graafisia  ominaisuuksia  ja  se 
kirjoitettiin Cg-ohjelmointikielellä. 

Viivan  ominaisuudet  ja  niiden  kontrollikeinot  johdettiin  klassisen  taiteen 
piirustusoppaista.  Toteutettu  varjostinohjelma  saavutti  hyvin  sille  asetetut 
vaatimuskriteerit  muutamaa  viivan  ominaisuuden  kontrollikeinoa  lukuun  ottamatta. 
Varjostinohjelmassa  havaittiin  kuitenkin  vaatimusmäärittelyn  ulkopuolelta  erityisesti 
viivan näkyvyyteen liittyviä piirtovirheitä.
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1. Johdanto

Tässä pro gradu -tutkielmassa esitellään ilmaisuvoimaisen siluettiviivan renderöimistä 
reaaliaikaisissa kolmiulotteisissa ympäristöissä.  Epärealistisen renderöinnin tavoitteena 
on  välittää  informaatiota  kuvien  kautta  sekä  renderöidä  kuvia  mielenkiintoisilla  ja 
uudenlaisilla visuaalisilla realismista irtautuneilla tyyleillä (Sayeed & Howard, 2006). 
Yksi epärealistisen renderöinnin osa-alueista on viivan renderöiminen. 

Usein  visualisoinneissa  pyritään  tavoittelemaan  valokuvarealismia,  mutta  sen 
käyttäminen  heikentää  kiinnostuksen  kohteena  olevan  asian  luettavuutta  (Rautek, 
Bruckner,  Gröller,  &  Viola,  2008).  Graafisen  järjestelmän  joustavuudella 
mahdollistetaan erilaisten tyylien nopea kokeiltavuus (Saito & Takahashi, 1990). Jotta 
visuaalisia  päätöksiä  voi  tehdä,  tulee  sisällöntuottajalle  tarjota  työkalu,  joka 
mahdollistaa joustavasti ja nopeasti erilaisten visuaalisten tyylien kokeilemisen. 

Epärealistisen  renderöinnin  tutkimus  on  keskittynyt  teknisten  ratkaisujen 
toteuttamiseen,  mutta  niiden  luovan  käytön  soveltaminen  kuvittamisessa  on  jäänyt 
vähemmälle huomiolle (Kalnins et al.,2002; Neumann, Isenberg, & Carpendale, 2007), 
eikä menetelmiä ole vielä otettu laajasti käyttöön kuvitusyhteisöissä (Neumann et al. 
2007).  Toisaalta  klassisessa  taiteessa  taiteilijat  käyttävät  useita  visuaalisia  keinoja 
luodakseen  erilaisia  vaikutteita.  Esimerkiksi  vaihtelemalla  siveltimenvetojen 
ominaisuuksia sen koon, tekstuurin ja suunnan suhteen luo taiteilija kuvaan rytmiä ja 
energiaa, joka ohjaa kuvan katsojaa. (Meier, 1996.)

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli  lähestyä siluettiviivan reaaliaikaista renderöimistä 
kolmiulotteisen  sisällön  tuottajan  näkökulmasta.  Tutkimuksessa  pyrittiin  vastaamaan 
sisällöntuottajan  tavoitteeseen  tuottaa  haluttua  visuaalista  viivajälkeä.  Northrup  ja 
Markosian  (2000)  kertovat,  kuinka  epärealistista  järjestelmän  kehittämisessä  sen 
tavoitteena  tulisi  olla  järjestelmä,  joka  sallii  ilmaista  mitä  tahansa,  ja  millä  keinoin 
tahansa.  Kyseisen  tavoitteen  saavuttamiseksi  käytössä  olevan  graafisen  järjestelmän 
tulisi  asettaa  mahdollisimman  vähän  ennalta  määriteltyjä  rajoituksia.  Käytännössä 
täysin rajoittamattoman järjestelmän tuottaminen on kuitenkin äärimmäisen haastavaa. 
Tästä  syystä  saavutettavammaksi  tavoitteeksi  asetettiin  sopivien  olemassa  olevien 
järjestelmien valinta, ja tuoda niihin lisää joustavuutta sekä ilmaisuvoimaisuutta. 

Tutkimuksen  tavoitteen  voi  tiivistää  kysymykseen:  Kuinka  reaaliaikaisissa 
kolmiulotteisissa ympäristöissä siluettiviivan renderöimiseen saadaan sisällöntuottajalle 
kontrollikeinoja,  joiden  avulla  mahdollistetaan  viivan  ilmaisuvoimaisuus? 
Ilmaisuvoimaisuudella  tässä  tarkoitetaan  taiteilijan  kuvataiteessa  tekemiä  päätöksiä 
viivan ominaisuuksista eri tilanteissa. Näitä päätöksiä haluttiin tuoda sisällöntuottajalle 
kolmiulotteisten ympäristöjen toteutuksessa.

Tutkimus  toteutettiin  suunnittelutieteellisenä  tutkimuksena  toteuttamalla 
tutkimuskysymykseen vastaava varjostinohjelma. Varjostinohjelman tuli pystyä viivan 
ilmaisuvoimaisuuteen  ja  toteuttamaan  monipuolisesti  erilaisia  viivatyylejä. 
Varjostinohjelman arviointikriteereitä  ei  löydetty suoraan tieteestä,  joten järjestelmän 
vaatimukset  johdettiin  kuvataiteessa  käytettyjen  työkalujen  ja  menetelmien  pohjalta. 
Käyttämällä klassisen taiteen viivan muodostamisen keinoja ja välineitä vaatimuksina 
digitaalisen  viivan  renderöimiseen,  saatiin  toteutukseen  sisällöntuottajalähtöinen 
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näkökulma. Vaatimuksiksi tunnistettiin useita erilaisia viivan ominaisuuksia sekä niiden 
kontrollointimenetelmiä. 

Tutkimuksen  konstruktiona  toteutettiin  objektiavaruudessa  toimiva  Cg-
ohjelmointikielellä  Unity-pelimoottorille  toteutettu  varjostinohjelma,  joka  pystyi 
vastaamaan  useimpiin  sille  asetettuihin  vaatimuksiin.  Varjostinohjelma  toteutettiin 
geometriavarjostimia  käyttäen,  minkä  arvioitiin  kirjallisuuden  perusteella  olevan 
joustavin  tapa  tuottaa  ominaisuuksiltaan  vaihtelevaa  viivaa.  Viivan  muodostamisen 
tekninen  toteutus  perustui  erityisesti  McGuire  et  al.  (2004)  kuvaamaan,  sekä 
Hermosillan ja Vázquezin (2009) jatkokehittämään geometriavarjostimeen perustuvaan 
tapaan tuottaa viivaa. 

Varjostinohjelma tuki viivan värin, voimakkuuden, sekoittumisen, paksuuden pituuden, 
viivojen määrän sekä pintatekstuurin muutoksia. Lähes kaikkia ominaisuuksia pystyttiin 
joustavasti  kontrolloimaan  sisällöntuottajan  toimesta  yksittäisten  objektien,  objektin 
paikallisten ominaisuuksien,  objektin etäisyyden sekä valon voimakkuuden vaihtelun 
tasoilla. Viivan muotoa ja niiden lukumäärää koskevat kontrollit jäivät kuitenkin osittain 
puutteellisiksi. Kontruktiosta tunnistettiin myös joitain renderöintiin liittyviä ongelmia, 
jotka eivät suoraan tulleet esille pelkästään arviointikriteereitä vasten tarkasteltuna.

Aikaisempaa  tutkimusta  käsittelevässä  luvussa  tarkastellaan  ensin  viivan  käyttöä  ja 
menetelmiä kuvataiteessa. Sieltä tunnistetaan tyypillisiä piirustusvälineitä ja menetelmiä 
kuvan  tuottamiseksi.  Kirjallisuuskatsauksessa  tarkastellaan  kuvan  muodostamista, 
työskentelytapoja  ja  abstrahointia  kuvataiteessa  sekä  epärealistisen  renderöinnin 
tutkimuskentässä.  Siinä  käydään  myös  läpi  grafiikkaprosessoreiden  ja 
varjostinohjelmien  toimintaperiaate  yleisellä  tasolla,  jonka  jälkeen  kuvataan  3D-
objektien viivatyypit ja useita niiden renderöinti- ja tunnistamismenetelmiä. Menetelmät 
jaetaan  viivan  muodostamistavan  perusteella  3D-objektin  geometriaan  ja  kuvan 
jälkikäsittelyyn perustuviin menetelmiin sekä hybridimenetelmiin. Lopulta tarkastellaan 
vielä  kirjallisuudessa  kuvattuja  viivan  muodostamismenetelmiä,  jotka  toteuttavat 
monipuolisia  viivan  ominaisuuksia  sekä  niiden  kontrollointitapoja.  Nämä  toimivat 
vertailupohjana tutkimuksen aikana toteutettavan konstruktion kanssa.

Tutkimusmenetelmäosiossa käydään läpi suunnittelutieteellisen tutkimuksen teoria sekä 
se,  kuinka  sitä  sovellettiin  tämän  tutkimuksen  aikana.  Tämän  jälkeen  kuvataan 
järjestelmän  vaatimusten  määrittely,  joka  perustui  klassisessa  piirustustaiteessa 
käytettyihin työtapoihin. Tätä seuraa järjestelmä suunnittelu ja toteutus. Toteutus tehtiin 
iteroimalla  varjostinohjelman  ominaisuuksia  ja  arvioimalla  ominaisuuksien 
onnistumista iteraatioiden välillä. Toteutusosiossa kuvataan iteraatioiden aikana tehtyjä 
havaintoja sekä perustellaan poikkeuksia alkuperäisestä suunnitelmasta. 

Arviointiosiossa  verrataan  toteutettua  varjostinohjelmaa  sille  asetettua 
vaatimuskriteeristöä  vasten  tarkasteltuna.  Lisäksi  kyseisessä  osiossa  kuvataan  myös 
muut konstruktion toteutuksessa havaitut ominaisuudet sekä ongelmat. 

Pohdinnassa ja johtopäätöksissä arvioidaan vielä, kuinka konstruktio onnistui ja kuinka 
sitä  voidaan  vertailla  muihin  tieteessä  kuvattuihin  vastaaviin  järjestelmiin  ja 
menetelmiin. Osiossa pohditaan myös konstruktion soveltamiseen liittyviä seikkoja sekä 
havaittuja jatkotutkimuksen kohteita. Myös konstruktion arviointiin liittyviä ongelmia 
analysoidaan tässä osiossa. Yhteenvedossa käydään vielä läpi tutkimuksen lopputulos 
sekä sen rajoitukset.
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2. Aikaisempi tutkimus

Tässä  luvussa  käsitellään  ensin  piirustustyökaluja  perinteisessä  sekä  digitaalisessa 
taiteessa.  Sen  jälkeen  kuvataan  yleisesti  läpi  epärealistista  renderöintiä  ja  sen 
käyttömahdollisuuksia.  Tämän  jälkeen  kerrotaan  yleisellä  tasolla  reaaliaikaisia 
varjostintekniikoita ja niiden ominaisuuksia sekä rajoituksia. Sitten käsitellään erilaisia 
epärealistisen  renderöinnin  viivanpiirron  menetelmiä  ja  lähestymistapoja  tuottaa 
erilaisia  viivatyyppejä.  Lisäksi  luvussa  kuvataan  menetelmiä  tunnistaa  eri  tyyppisiä 
viivatyyppejä  3D-objektille.  Viimeisessä  luvussa  tarkastellaan  tieteessä  kuvattujen 
viivarenderöintimenetelmien  mahdollistamia  viivan  ominaisuuksia  sekä  niiden 
kontrollointimenetelmiä. 

2.1 Viiva ja piirtäminen kuvataiteessa

Harrison  (2008)  kertoo  piirtämisen  olevan  useimmille  taiteilijoille  keino  kuvata 
todellisuutta  ja  se  on  suora  reaktio  ympäristön  visuaalisiin  virikkeisiin.  Hän  kertoo 
myös  piirustuksilla  olevan  eri  tarkoituksia.  Hän  kuvaa  piirustuksen  merkitystä 
seuraavasti:  ”Piirustus  voi  koostua  luonnoslehtiöön  ”pikakirjoitusmaisesti”  tehdyistä 
muutamista  viivoista,  joiden  tarkoitus  on  muistuttaa  taiteilijaa  kohteen  olennaisista 
piirteistä. Piirustus voi myös olla maalauksen esivaihe, jolloin se peittyy värikerrosten 
alle  ja  katoaa,  tai  huolellisesti  viimeistelty itsenäinen taideteos,  joka  on  suunniteltu, 
sommiteltu ja toteutettu yhtä tarkasti kuin maalaus” (Harrison, 2008, s. 12). 

Kuvan aihe määrää millaista välinettä taiteilija käyttää. Paljon yksityiskohtia sisältävä 
kuva voidaan piirtää tarkimmin teknisellä piirtimellä. Hiili puolestaan soveltuu hyvin 
esimerkiksi ihmishahmon mielialan kuvaamiseen. Työvälineitä ja materiaaleja voidaan 
myös sekoittaa keskenään, ja luoda siten uusia mielenkiintoisia vaikutelmia. (Horton, 
1994.) 

Harrison (2008) jakaa erilaiset piirustusvälineet yksivärisiin ja monivärisiin välineisiin. 
Yksivärisiksi  välineiksi  hän listaa  muun muassa  lyijykynät,  grafiittikynät,  pajuhiilet, 
puristetut  hiilet,  conté-liidut,  tussikynät  ja  siveltimet,  kuten  sulkakynät,  synteettiset 
siveltimet  sekä  ruoko-  ja  bambukynät.  Hän  kuvaa  myös  näiden  välineiden 
ominaisuuksia  ja  piirustustekniikoita.  Seuraavassa  eritellään  klassisessa  taiteessa 
käytettäviä piirustusvälineitä:

Lyijykynä: piirustusvälineenä lyijykynä on monipuolinen. Sen kovuusastetta kovasta 
pehmeään vaihtelemalla voidaan tuottaa keveistä, hienoista viivoista aina paksuihin ja 
tummiin  pintoihin  (Cerver,  2005;  Harrison,  2008;  Horton,  1994;  Szunyoghy,  2013). 
Harrison  kertoo  piirtämisen  välineistä  lyijykynän  olevan  herkin  ja  monikäyttöisin 
työväline.  Pehmeää  lyijykynää  voidaan  myös  levittää  tai  luoda  erilaisia  kuvioita 
hankaamalla. (Harrison, 2008; Szunyoghy, 2013.)

Hiili: Harrisonin (2008) mukaan hiili on monipuolinen, mutta herkkä piirustusväline. 
Hiiltä  vaihtelemalla  ohuista  pajuhiilistä  paksuihin  puristehiiliin  voidaan  viivanjälkeä 
vaihdella hyvin hienostuneista syvän täyteläisiin sävyihin.  Hiilestä syntyvään jälkeen 
vaikuttaa se, kuinka kovaa hiiltä painetaan sekä se, miten sitä pidetään kädessä. Myös 
paperi vaikuttaa hiilen tarttumiseen. Hiili tarttuu paremmin karkeisiin papereihin. Hiiltä 
voidaan myös levittää ja poistaa joko hankaamalla, tai pyyhkimällä kittikumilla. Väärät 
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hiilijäljet  voidaan hangata harmaaksi,  jolloin jäljelle jää haamuviivoja,  jotka voidaan 
peittää uusilla vedoilla. (Cerver, 2005; Harrison, 2008; Szunyoghy, 2013.)

Conté-liitu ja kynä: Viivan jälki ei ole yhtä hienostunutta kuin hiilellä tai lyijykynällä 
piirrettäessä,  mutta  niillä  saadaan  aikaiseksi  rohkeita  vaikutelmia.  Paperi  vaikuttaa 
conté-piirustuksen ilmeeseen. Sileä paperi tuottaa tummemman piirustuksen. (Harrison, 
2008.)

Tussikynät: Erilaisia tussikyniä on paljon erilaisia ja niiden tuottama jälki vaihtelee 
(Harrison, 2008; Salisbury, 2008; Szunyoghy, 2013). Tussikyniä käytettiin historiassa 
sekä  kirjoittamiseen  että  piirtämiseen  (Szunyoghy,  2013).  Harrison  (2008)  kuvaa 
tussikynällä  piirrettävän  töherryspiirrosmenetelmän,  jossa  kynän  annetaan  liikkua 
vapaasti luoden tiheän viivaston. Epäsäännöllisyys saa piirustukselle hyvin dynaamisen 
ilmeen. Hän kuvaa myös tussin laveerauksen, sivellinpiirustukset sekä ristiviivoituksen 
käytön. (Harrison, 2008; Szunyoghy, 2013.)

Värillisiin  piirustusvälineisiin  Harrison  (2008)  luettelee  värikynät,  öljypastelliliidut, 
kovat pastelliliidut, värilliset tussit sekä huopakynät:

Värikynät: Värikynät ovat suosittuja kuvituksien tekemisessä.  Niitä voidaan käyttää 
sekä luonnosten että piirrosten tekemiseen. Saatavana on useita sävyjä ja uusia värejä 
voidaan  tuottaa  sekoittamalla  värejä  erilaisilla  tavoilla  keskenään.  (Harrison,  2008; 
Horton,  1994.)  Värikynät  mahdollistavat  erilaisia  värien  sekoitustapoja  kuten 
ristiviivoittamisen,  vedellä  sekoittamisen  sekä  kumilla  pyyhkimisen.  Värejä  voidaan 
myös  kirkastaa  kiillottamalla,  eli  hankaamalla  paksua  väripintaa  muovikumilla  tai 
paperistompilla.  Kiillotuksessa  pigmenttihiukkaset  sekoittuvat,  jolloin  paperin  pinta 
tasoittuu  hohtavaksi.  Karkealle  pinnalle  piirrettäessä  suurin  osa  pigmentistä  tarttuu 
paperin  kohokohtiin.  Tätä  voidaan  käyttää  hyväksi  vetämällä  paperiin  viivoja 
neulepuikolla  tai  siveltimen  varrella,  jonka  jälkeen  värikynällä  piirrettäessä  nämä 
kohdat jäävät valkoisiksi. (Harrison, 2008.)

Pastellivärit: Pastellitöitä voidaan pitää maalauksina tai  piirroksina (Harrison, 2008; 
Horton, 1994). Väreillä voidaan aikaansaada monimuotoista jälkeä. Pastelliliitu voidaan 
esimerkiksi teroittaa, jolloin saadaan aikaan selkeitä ja teräviä viivoja. Tylsällä päällä 
puolestaan  voidaan tehdä  pehmeää jälkeä  ja  katkaistun  liidun  sivulla  voidaan tehdä 
leveitä  väripintoja.  Pastellikynän  jälkeä  voidaan  myös  hieman  laveerata  ja  näin 
pehmentää  viivan  jälkeä.  Pastellivärillä  tehty  viivanjälki  riippuu  paljon  pohjana 
käytetystä paperista. Paksuja värikerroksia varten käytetään tavallisesti karkeaa paperia. 
Pigmentti ei tartu tarpeeksi lujasti sileään paperiin. (Harrison, 2008.)

Tussit ja huopakynät: Tussia voidaan käyttää suoraan pullosta, sekoittaa keskenään 
uusiksi sävyksi tai ohentaa vedellä (Harrison, 2008; Horton, 1994). Lopputuloksena voi 
olla  siveltimenvedoista  koostuva  piirros  tai  vesivärimaalausta  muistuttava  työ. 
Huopakynät sopivat parhaiten luonnosten ja nopeiden vaikutelmien tekoon, sillä niiden 
tuottama jälki ei ole hienostunutta. Tussit ovat läpikuultavia ja niitä voidaan sekoittaa 
keskenään paperilla. (Harrison, 2008.)

Salisbury  (2008)  kuvaa  vanhoja,  mutta  edelleen  käytössä  olevia  printtipohjaisia 
menetelmiä,  kuten  puun kaiverruksen,  etsauksen,  mono-printin  sekä  seripainatuksen. 
Esimerkiksi  puun kaiverruksessa  kuvan  valkoiset  alueet  tuodaan  esiin  kaivertamalla 
materiaalia. 

Paperi  vaikuttaa  useisiin  piirustustekniikoihin  sekä  kuvan  tunnelmaan.  Paperia  on 
saatavilla  erilaisia  karkeusasteita.  Karheus  vaikuttaa  kuvan  lopputuloksen  jälkeen  ja 
esimerkiksi vesivärimaalauksessa suositellaan karkeampien paperityyppien käyttämistä. 
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Papereita  on  saatavilla  myös  eri  sävyisinä.  (Cerver,  2005;  Harrison,  2008;  Horton, 
1994.)

Digitaalisten  piirto-ohjelmat: Threinen-Pendarvis  (2007)  kuvailee  Painter 
piirustusohjelman digitaalisten siveltimien ominaisuuksia. Hän kuvaa, kuinka ohjelman 
tarjoamat työkalut mahdollistavat erilaisten fyysisten piirustus- ja maalaustekniikoiden 
emuloimisen.  Vastaavasti  Seegmiller  (2008)  kuvaa  Photshop  CS3 
-kuvankäsittelyohjelman  siveltimen  ominaisuuksia.  Kyseisessä  ohjelmassa  voidaan 
hänen  mukaansa  muutella  siveltimen  useita  ominaisuuksia,  kuten  siveltimen 
läpinäkyvyyttä, väriä, värin sekoitusmoodia sekä värin virtausta. Myös itse siveltimen 
ominaisuuksia  voidaan  muuttaa  vaihtamalla  siveltimen  kärjen  muotoa  ja  suuntaa, 
siveltimen  kokoa  sekä  pehmeyttä  ja  etäisyyttä.  Siveltimen  muotoa  voidaan  myös 
muuntaa  satunnaisemman  muotoiseksi  erilaisilla  sivellinasetuksilla.  Yksittäistä 
siveltimen  pisteen  sijaintia  voidaan  myös  sirotella  satunnaisesti.  Lisäksi  siveltimelle 
voidaan antaa pintatekstuuri. (Seegmiller, 2008.)

2.2 Kuvan abstrahointi ja epärealistinen renderöinti

Maalausprosessi  on  taiteilijan  näkemys  todellisesta  tai  kuvitteellisesta  maailmasta. 
Taiteilija sallii katsojan tulkita ja saattaa kuva kokonaiseksi jättämällä siitä pois asioita. 
Taiteilija ohjaa katsojaa yksinkertaistamalla epäoleellisia yksityiskohtia. (Meier, 1996.) 
McCloud  (1994)  analysoi  sarjakuvassa  ja  kuvataiteessa  asioiden  abstrahointia 
yksinkertaisempiin  muotoihin.  Karsimalla  kuvasta  saadaan  esiin  sen  perimmäinen 
merkitys ja sitä voidaan voimistaa tavalla, johon realistinen taide ei pysty. (McCloud, 
1994.)

McCloud  (1994)  kuvailee  kuinka  esimerkiksi  realistista  kuvaa  ihmiskasvoista  yhä 
enemmän ja enemmän abstrahoimalla siirrytään yksittäistä henkilöä kuvaavasta kohti 
yhä useampia ihmisiä esittävään kuvaan. McCloudin mukaan katsoessamme realistista 
kuvaa  kasvoista,  näemme  toisen  henkilön  kasvot.  Kun  puolestaan  katsomme 
muutamasta  viivasta  koostuvaa  pilakuvaa,  näemme  itsemme,  ja  sitä  kautta  voimme 
samaistua pelkistetympään esitysmuotoon. Samaa ihmismielen samaistumista koetaan 
myös  muilla  esineillä  ja  asioilla.  Pelkistetympi  esitysmuoto  käsitteellistää  kuvatun 
maailman.  Realismin  avulla  voidaan kuvata ulkopuolella  olevaa maailmaa,  kun taas 
pelkistetymmän  pilakuvan  avulla  sisäistä  maailmaa.  Näitä  voidaan  myös  yhdistellä 
esimerkiksi  käyttämällä  realistisempaa  esitystapaa  taustoissa  ja  pelkistetympää 
henkilöhahmoissa.  Tällöin  toisen  viivojen sarjan katsoja  voi  nähdä,  kun taas  toinen 
viivojen sarja hän voi  olla.  Ilmiötä on eri  tavoin käytetty hyväksi animaatiossa sekä 
eurooppalaisessa, amerikkalaisessa ja japanilaisessa sarjakuvassa. (McCloud, 1994.)

Katsojan ohjaaminen kohti taiteilijan määrittelemiä kohtia voi tapahtua luomalla valon 
värisävyeroja ja sitä kautta tuoda draamaa ja rikkautta haluttuihin kuvan kohtiin. Se voi 
tapahtua myös valitsemalla sopiva siveltimen koko ja tekstuuri. Muuntamalla siveltimen 
tekstuuria,  kokoa  sekä  suuntaa,  voi  pelkkien  muotojen  kuvaamisen  lisäksi  lisätä 
kompositioon  haluamaansa  rytmiä  sekä  energiaa,  jotka  ohjaavat  katsojaa.  Suuret, 
pehmeämmät  siveltimenvedot  esittävät  syvyyttä,  kun  taas  pienet  teksturoidut 
siveltimenvedot kuvaavat etualaa. (Meier, 1996.)

Vaikka  tietokoneella  renderöinti  mahdollistaa  helpon  automatisoidun  tavan  tuottaa 
yksityiskohtainen kuva, luovat ne staattisia kuvia,  jotka eivät kutsu katsojaa mukaan 
prosessiin  (Meier,  1996).  Epärealistisen  renderöinnin  järjestelmän  ei  tulisi  perustua 
todellisen maailman standardeihin, vaan sen tulisi toimia kuten perinteiset taidemediat. 
Järjestelmän tulisi sallia käyttäjän ilmaista mitä tahansa, ja millä tahansa hän haluaa. 
(Northrup & Markosian, 2000.)



9

Toisin  kuin  perinteisessä  illustraatiossa,  epärealistisen  renderöinnin  tutkimuksessa 
korkean tason visuaalinen abstrahointi ei ole ollut tutkimuksen keskiössä. Epärealistinen 
renderöinti on keskittynyt matalan tason tekniikoihin, joilla usein pyritään matkimaan 
perinteisiä  medioita.  Korkeamman  tason  abstrahointi  tarvitsee  kuitenkin  usein 
informaatiota  kuvattavasta  datasta.  Abstrahointia  varten  pitää  tietää  mikä  datasta  on 
merkityksellistä. Oleellinen ja epäoleellinen data voidaan erottaa esimerkiksi piirtämällä 
epäoleellinen  informaatio  luonnosmaisemmalla  tyylillä.  Tällä  tavoin  epäoleellinen 
informaatio abstrahoidaan pois. (Rautek et al., 2008.)

Perinteisessä  illustraatiossa  on  kehitetty  renderöintitekniikoita,  jotka  välittävät  tietoa 
katsojalle  tehokkaasti.  Illustratiivisessa  visualisoinnissa  on  oltu  kiinnostuneita  siitä, 
miten asioita kuvataan, sekä myös siitä, mitä kuvataan tai ollaan kuvaamatta. Kuvan 
abstrahointi, sekä oleellisen ja epäoleellisen informaation korostaminen tai korostamatta 
jättäminen,  ovat  tärkeitä  keinoja  illustraatiossa.  Tyypillistä  on  myös  vääristää  tai 
muuttaa  illustraation  ominaisuuksia,  jotta  siinä  kuvattavaa  informaatiota  voidaan 
korostaa  katsojalle.  Toisaalta  visuaalinen  abstrahointi  on  harvoin  epärealistisen 
renderöinnin tutkimuksen fokuksessa. (Rautek et al., 2008.)

Markosianin  et  al.  (1997)  mukaan  tietokonegrafiikka  on  keskittynyt  pääasiassa 
ratkaisemaan  valokuvarealismiin  liittyviä  ongelmia.  Graafiset  suunnittelijat  ovat 
kuitenkin pitkään ymmärtäneet, että valokuva ei ole aina paras valinta esittää visuaalista 
informaatiota. Yksinkertaisempi esitystapa on usein suosittavampi silloin kun tarkoitus 
on kuvata ja selittää jotain asiaa. Markosian et al. tiivistävät epärealistisen renderöinnin 
tarpeellisuuden lauseeseen: ”In general, the question of whether to use photorealistic 
imagery depends on the visual effect intended by the designer” (Markosian et al.,1997, 
s. 415). Saito ja Takahashi (1990) kertovat kuinka ymmärrettävän kuvan syntetisointi 
vaatii  sopivan yhdistelmän kuvan parannustekniikoita.  Tämä johtuu siitä,  että  kuvan 
ymmärrettävyys johtuu siinä olevista objekteista, kuvan tarkoituksesta ja sen katsojasta. 
Kuvaan  sopivan  yhdistelmän  löytäminen  vaatii  kokeilemista.  Tästä  syystä  hyvän 
tuottavuuden  saavuttaminen  vaatii  graafiselta  järjestelmältä  joustavuutta  ja 
interaktiivisuutta jotta se voi vastata käyttäjän kokeilutarpeeseen. (Saito & Takahashi, 
1997.)

Rautekin et al. (2008) sekä Raskarin (2001) mukaan visualisoinnissa tavoitellaan usein 
valokuvarealismia.  Heistä  Rautek  et  al.  toteavat  valokuvarealismin  kuitenkin  usein 
heikentävän kiinnostuksen kohteena olevan asian ja informaation luettavuutta. Heidän 
mukaansa  epärealistisessa  renderöinnissä  otetaan  usein  inspiraatiota  perinteisistä 
taiteellisista tyyleistä sekä tekniikoista, joissa tarkoituksena ei ole realistinen esitystapa. 
Epärealistiset  renderöintimenetelmät  pystyvät  kuvaamaan  ominaisuuksia,  jotka  eivät 
näy  fyysisesti  oikeita  valaistusmalleja  käyttämällä.  (Rautekin  et  al.,  2008.)  Raskar 
(2001)  mainitsee  yksinkertaistetun  kuvauksen  olevan  usein  suositeltavampaa  kun 
tavoitteena on hahmottaa tai  selittää  jotain.  Gooch,  Gooch,  Shirley ja Cohen (1998) 
toteavat  esimerkiksi  teknisen  illustraation  olevan  kiinnostuneempi  taiteilijan 
toteuttamista illustraatioista, kuin valokuvamaisesta realismista. 

Epärealistisesta  renderöimisestä  on  tullut  suosittu  tutkimuksen  kohde  viime 
vuosikymmenen aikana ja sen sovellusalueet ovat moninaiset (Nienhaus & Doellner, 
2003). Esimerkiksi Gooch ja Gooch (2001, viitattu lähteessä Krüger & Westermann, 
2007) mainitsevat epärealistisen tekniikoiden käyttämisen olevan yleistä tietokoneella 
tuotetuissa  lääketieteellisissä  sekä  teknisissä  illustraatioissa  ja  luonnoksissa.  Muita 
epärealistisesta  renderöinderöinnin  sovellusalueita  ovat  olleet  maalauksellisen 
renderöinnin  osa-alueet  sekä  piirretyt  tuotannot  (Nienhaus  &  Doellner,  2003). 
Viivarenderöintiä  on puolestaan käytetty aina arkkitehtuurista  videopeleihin  (Vergne, 
Barla,  Granier,  &  Schlick,  2008).  Niissä  tavoitteena  on  ollut  antaa  joitain  vihjeitä 
objektin muodosta viivojen avulla (Vergne et al., 2008). 



10

Viihdeteollisuuden alalta Mitchell, Francke ja Eng (2007) kuvaavat tekniikan videopelin 
3D-mallien epärealistiseen renderöimiseen. Heidän esittämänsä tekniikoiden tavoitteena 
ei  ole  pelkästään  luoda  tyylitelty  ulkomuoto,  vaan  tarkoituksena  on  myös  ilmaista 
nopeasti  geometrista  informaatiota  käyttämällä  apuna  värien  luminanssia  ja  sävyjä. 
Tällöin tavoitteena on mahdollistaa pelaajien johdonmukaisesti lukea pelin visuaalista 
ympäristöä sekä tunnistamaan toisia pelaajia monenlaisessa valaistuksessa. Toisaalta he 
mainitsevat myös halunneensa erottautua tyypillisistä valokuvarealismia tavoittelevista 
peleistä  käyttämällä  1900-luvun  mainosillustraatioiden  inspiroimaa  taidetyyliä. 
Käyttämällä  epärealistista  valaistusmallia  pelin  hahmot  ja  muut  objektit  näyttävät 
esteettisesti  miellyttäviltä,  mutta  ovat  helposti  tunnistettavia  myös  vaikeissa 
valaistustilanteissa.

Useat  epärealistisen  renderöinnin  tekniikat  käyttävät  hyväkseen  tietoa  siitä,  että 
varjostus  muodostaa  tärkeän  visuaalisen  vihjeen  kaksiulotteisen  kuvan  spatiaalisesta 
informaatiosta,  kunhan  varjojen  ja  valaistujen  alueiden  välinen  suhde  säilytetään 
samana.  Tämän  havainnon  pohjalta  kuvataiteilijat  ja  kuvittajat  ovat  kehitelleet 
monenlaisia tekniikoita kuvaamaan varjostusta tyylittelyillä tavoilla. Näihin tekniikoihin 
kuuluvat muun muassa pilkutus, viivavarjostus ja maalaaminen rajatulla väripaletilla. 
(Krüger & Westermann, 2007.)

Ao-Yu,  Min  ja  Jin-xiang  (2004)  kertovat  siluettiviivalla  olevan  kriittinen  rooli 
epärealistisessa renderöinnissä ja se on tärkeä komponentti epärealistisen renderöinnin 
järjestelmää. Objektin siluettiviiva on usein yksi silmiinpistävimmistä ominaisuuksista, 
joka kuvaa mallin muotoa (Ao-Yu et al., 2004; Northrup & Markosian, 2000). Ao-Yunin 
et al. mukaan tästä syystä taiteilijat usein korostavat, keventävät tai jättävät ne kokonaan 
huomioimatta  tarkoitustensa  mukaisesti.  Raskar  (2001)  puolestaan  mainitsee 
siluettiviivojen olevan tehokas tapa välittää suuri määrä informaatiota käyttämällä vain 
muutamia viivoja ja epärealistista renderöintiä. Terävät kuvan ominaisuudet ilmaisevat 
paljon informaatiota,  joten niitä  käytetään parantamaan mallien ulkonäköä teknisissä 
piirroksissa, CAD-suunnittelukaavioissa sekä epärealistisessa renderöimisessä (Raskar, 
2001). 

2.3 Grafiikkaprosessorit ja varjostinohjelmat

Markin,  Glanvillen,  Akeleyn,  ja  Kilgardin  (2003)  mukaan  tuki  grafiikkalaitteiston 
ohjelmoitavuuteen  on  kehittynyt  laitteiston  kehityksen  mukana.  Heidän  mukaansa 
kaupalliset  grafiikkaprosessorit  olivat  useiden  vuosien  ajan  konfiguroitavissa,  mutta 
eivät  käyttäjän ohjelmoitavissa.  Multi  pass  -toteutuksella  pystyttiin  kuvaamaan lähes 
mikä tahansa laskenta laitteistolla. Sen vaatima korkea muistin kaistanleveyden määrä 
suhteessa  aritmeettisten  yksiköiden lukumäärään oli  kuitenkin  ristiriidassa  laitteiston 
kehityksen  kanssa.  Fermandon  ja  Kilgardingin  (2003)  mukaan  erillisen 
grafiikkalaitteiston tuoma kasvanut tehokkuus grafiikan tuottamisessa toi lisää nopeutta, 
mutta  heikensi  samalla  huomattavasti  ohjelmoijan  kontrollia  verrattuna 
keskussuorittimella tuotettuun grafiikkaan. Kehittäjät olivat rajoittuneet niihin ennalta 
määrättyihin funktioihin, joita grafiikkalaitteisto pystyi tukemaan. (Mark et al., 2003; 
Fermando & Kilgard, 2003.)

Samalla  kun reaaliaikaiseen grafiikkaan erikoistuneet  laitteistot  kehittyivät,  pystyivät 
esirenderöidyt  filmituotannot  esittämään  realistisia  tietokoneen  tuottamia 
erikoistehosteita käyttäen apuna keskussuoritinta. Keskussuorittimella tuotettu grafiikka 
oli suhteessa hitaampaa renderöidä, mutta se mahdollisti minkä tahansa kuviteltavissa 
olevan  efektin  toteuttamisen.  Esiprsessoidussa  grafiikassa  pystyttiin  käyttämään 
ohjelmoitavia  varjostimia,  joilla  kuvattiin  graafiset  operaatiot,  jotka  tuottivat  artistin 
haluaman pinnan. (Fermando & Kilgard, 2003.)
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Markin et al. (2003) mukaan aritmeettisen laskentakapasiteetin kasvu nopeasti suhteessa 
muistin  kaistanleveyteen  sai  grafiikkayksiköiden  arkkitehdit  tuomaan  ohjelmoitavat 
prosessorit  verteksi-  ja  fragmentprosessointivaiheisiin.  Varjostinkielillä  ohjelmoitavat 
grafiikkalaitteistot  mahdollistivat  samanlaisen  funktionaalisuuden  kuin 
esiprosessoidussa grafiikassa käytetyt ohjelmoitavat varjostimet (Fermando & Kilgard, 
2003).  Grafiikkaprosessorit  ovat  muuttuneet  lukittuihin  funktioihin  perustuvista 
järjestelmistä  kohti  joustavampaa  yleiskäyttöistä  laskentayksikköä  (Luebke  & 
Humphreys,  2007).  Ohjelmoitavien  varjostimien  syntymisen  jälkeen 
grafiikkaprosessoreista  tuli  joustavampia  ja  ohjelmoitavampia.  (Nickolls  &  Dally, 
2010.)

Nykyisten  grafiikkaprosessorien  kehitystä  on  ajanut  reaaliaikaisten  pelien  vaatima 
tehontarve  tuottaa  jatkuvasti  monimutkaisempaa  korkearesoluutioista  grafiikkaa.  Ne 
käsittävän  nykyisin  satoja  rinnakkain  toimivia  prosessoreita,  jotka  pystyvät 
käsittelemään  kymmeniä  tuhansia  rinnakkaisia  säikeitä.  (Nickolls  &  Dally,  2010.) 
Työasemissa  toimivien  pelien  lisäksi  grafiikkaprosessorimarkkinat  kattavat  myös 
ammattimaiset työasemat, lento- ja ajosimulaatioita sekä useita muita kuluttajalaitteita 
(Montrym  &  Moreton,  2005).  Grafiikkaprosessoriyksikkö  on  ensimmäinen  laajasti 
käytössä oleva rinnakkaisesti toimiva laskentakone (Luebke & Humphreys, 2007). 

Tyypillisesti  grafiikkaprosessorin  tehtävä  on  tuottaa  näyttölaitteelle  grafiikka  eli 
renderöidä  (Montrym  &  Moreton,  2005).  Useimmat  grafiikkajärjestelmät  olettavat 
objektien koostuvan kolmioista ja monimutkaisempiakin muototyyppejä käsiteltäessä ne 
muutetaan ensin kolmioiksi (Luebke & Humphreys, 2007). Kolmiulotteinen ympäristö 
koostuu simuloiduilla materiaaleilla päällystetyistä kolmioista (Montrym & Moreton, 
2005). 

Renderöinnissä  grafiikkaprosessori  käsittelee  kolmiulotteisen  näkymän  ja  laskee 
jokaisen esitettävän pikselin  värin.  Kuvan syntetisointi  tapahtuu kolmessa vaiheessa. 
Ensin grafiikkaprosessori käsittelee kolmioiden verteksipisteet ja laskee niille sijainnit 
ruudulla. Lisäksi tässä vaiheessa lasketaan muita atribuutteja, kuten verteksin väri ja sen 
pinnan orientaatio. Seuraavaksi rasterisoija käsittelee jokaisen kolmion selvittääkseen 
kokonaan  tai  osittain  peittyvät  pikselit,  eli  fragmentit.  Lopulta  fragmentit  saavat 
lopullisen värinsä lukemalla tekstuureita, laskemalla pikselin värin,  näkyvyyden sekä 
sekoituksen  muihin  pikseleihin  nähden.  Tyypillinen  elokuvallinen  renderöijä  jakaa 
jokaisen  yksittäisen  kuvaruudun  kolmeen  vaiheeseen.  Ensimmäinen  vaihe  on 
esirenderöinti, jossa renderöijä laskee tarvitsemansa datan päärenderöintivaihetta varten. 
Tämä  data  kattaa  esimerkiksi  varjojen  laskennan  jokaiselle  valonlähteelle. 
Päärenderöintivaiheessa  näkymä  piirretään  kameran  näkökulmasta.  Tässä  vaiheessa 
lasketaan  myös  jokaisen  valon  vaikutus  pikselin  väriin.  Viimeisessä,  eli 
jälkikäsittelyvaiheessa käytetään kuvankäsittelyn keinoja esimerkiksi  ruudun korkean 
värisyvyyden tai linssiheijastusten simuloimiseen. (Montrym & Moreton, 2005.)

Käyttäjän  ohjelmoitavat  prosessorit  käyttävät  stream-prosessointimallia  (Stephens, 
1997; Mark et al.,2003). Markin et al. mukaan tässä mallissa prosessori lukee yhden 
dataelementtisyötteen,  suorittaa  ohjelman,  joka  operoi  tätä  dataa  ja  lopulta  kirjoittaa 
tulosteena yhden dataelementin. Mark et al. mainitsevat esimerkkinä verteksiohjelman, 
joka  lukee  yhden  transformoimattoman  verteksin,  suorittaa  sille  ohjelman,  joka 
transformoi  verteksin  ja  lähettää  sen  edelleen  seuraavaan  ohjelmoimattomaan 
käsittelyvaiheeseen.  Montrymin  ja  Moretonin  (2005)  mukaan  myös  jokaista 
rasterisoitua  pikselifragmenttia  varten  ajetaan  oma  fragment-ohjelmasäie. 
Grafiikkaprosessorien joustavuus on jatkuvasti parantunut ja ne tukevat pidempiä sekä 
kontrolloitavampia ohjelmia (Luebke & Humphreys, 2007). 
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Mark et al. (2003) kertovat ohjelmoimattoman vaiheen käsittävän primitive assembly-, 
rasterisointi- ja interpolointivaiheet. Koska stream prosessoinnissa yksittäisen ohjelman 
suoritus voi tapahtua asynkronisesti toisiin ohjelmasuorituksiin nähden, ei väliaikaisten 
tulosten jakaminen ole mahdollista. Kuvassa 1 näkyy Luebken ja Humphreysin (2007) 
esittämänä grafiikkapiirin yhtenäisten ohjelmoitavien prosessoreiden arkkitehtuuri. Siitä 
näkyvät ohjelmoitavat verteksi-, geometria ja pikselivaiheet. Lisäksi käytössä on myös 
vaihe yleiselle laskennalle.

Kuva 1.Grafiikkaprosessorin ohjelmoitavat vaiheet (Luebke & Humphreys, 2007).

Näytönohjaimen  ohjelmoiminen  tapahtuu  kirjoittamalla  yksisäikeinen  ohjelma,  joka 
piirtää yksittäisen pikselin. Ohjelmat kirjoitetaan varjostinohjelmointikielillä kuten Cg 
tai  HLSL.  (Nickolls  &  Dally,  2010.)  Jokaisella  säikeellä  on  omat  yksilölliset 
lukutyyppiset  syötteensä.  Syötteet  ladataan  jo  ennen säikeen käynnistämistä.  Lisäksi 
jokaisella  säikeellä  on  omat  kirjoitustyyppiset  tulostusrekisterinsä,  jotka  lähetetään 
edelleen seuraavaan prosessointivaiheeseen. Lisäksi jokaisella säikeellä on käytössään 
omat  väliaikaiset  rekisterinsä,  ohjelman  kirjoitusparametrit  sekä  pääsy  ottamaan 
näytteitä  tekstuureista.  Ohjelmoijan  kannalta  ohjelma  näkyy  yksisäikeisenä,  mutta 
todellisuudessa  ohjelman  suoritus  on  laitteistolla  ajettaessa  erittäin  monisäikeistä. 
(Montrym & Moreton, 2005.) 

2.4 3D-objektin viivatyypit

Cole et  al.  (2008) tutkimuksessa todetaan suurien kuvassa olevien intensiteettierojen 
olevan  paras  yksittäinen  tapa  ennustaa  mihin  taiteilijat  piirtävät  viivan.  Heidän 
tutkimuksessaan  käytetyt  viivantunnistusmenetelmät  kattoivat  noin  86  prosenttia 
taiteilijoiden piirtämistä viivoista. 

Viivat voidaan kategorisoida eri tavoin ja esimerkiksi Ao-Yu et al. (2004) jakavat viivat 
viiteen eri ryhmään, kun taas Raskar (2001) kuvaa neljä eri viivatyyppiä. Kuvassa 2 
esitellään kolmenlaisia viivoja.
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Kuva 2.Erilaisia viivatyyppejä (Sayeed & Howard, 2006).

Kuvassa 2 on havainnollistettu 1. siluettiviivan, 2. harjanneviivan sekä 3. laaksoviivan 
muodostaminen  (Sayeed  & Howard,  2006).  Seuraavassa  on  kerrottu  tarkemmin  eri 
viivatyypeistä:

Siluettiviivat koostuvat  kaikista  näkyvässä  olevista  reunojen  segmenteistä  jotka 
yhdistävät  taaksepäin  suuntautuvat  polygonit  eteenpäin  suuntautuviin  polygoneihin 
(Ao-Yu et  al.,  2004;  Northrup  & Markosian,  2000;  Markosian  et  al.,1997;  Raskar, 
2001).  Ao-Yunin  et  al.  mukaan  tämä  viivatyyppi  kattaa  ääriviivat,  jotka  erottavat 
objektin  profiilin  sen  taustasta.  Lisäksi  viivatyyppi  kuvaa  objektin  sisäisiä 
epäjatkuvuuksia  ja  muotoja  (Ao-Yu  et  al.,  2004).  Siluettiviiva  on  riippuvainen 
katselukulmasta, joten se pitää muodostaa joka piirtokerralla uudelleen (Raskar, 2001).

Laskosviiva on  viiva,  joka muodostetaan  kahden polygonin  välisen  kulman ylitettyä 
määritelty raja-arvo (Ao-Yu et al., 2004; Raskar, 2001). Ao-Yunin et al. mukaan tämän 
tyyppiset viivat ovat objektin piirteitä esittäviä viivoja. Laskosviiva on katselukulmasta 
riippumaton (Ao-Yu et al., 2004;  Raskar, 2001). Raskarin mukaan se pitää kuitenkin 
muodostaa  jokaisella  piirtokerralla  uudestaan,  sillä  polygonien  välinen  kulma  voi 
muuttua verteksien sijainnin vaihduttua  esimerkiksi  proseduraalisen deformaation  tai 
animaation seurauksena.

Raskar  (2001)  jakaa  laskosviivan  edelleen  harjanne-  ja  laaksoviivoiksi.  Viiva  on 
harjanneviiva, jos viereisten polygonien välinen kulma on pienempi kuin raja-arvo ja 
laaksoviiva,  mikäli  kulma on suurempi kuin raja-arvo.  (Ao-Yu et  al.,  2004;  Raskar, 
2001.)

Reunusviivassa reuna  ei  jaa  kahta  polygonia  (esimerkiksi  paperipalan  reunat). 
Yhtenäinen objekti ei tyypillisesti sisällä tämän tyyppisiä viivoja. (Ao-Yu et al., 2004.) 

Leikkausviiva muodostuu kahden risteävän polygonin yhteisestä sisäosan segmentistä. 
(Raskar, 2001.)

Myös  objektin  varjot  ja  tekstuuri  voidaan  viivoittaa.  Useimmat 
viivantunnistusalgoritmit  keskittyvät  kuitenkin  geometrian  epäjatkuvuuden 
tunnistamiseen. Tämän tyyppiset viivat voidaan tunnistaa kuva-avaruudessa. Se voi olla 
kuitenkin vaikeaa, jos objektien tekstuurit ovat monimutkaisia. (Ao-Yu et al., 2004.) 

2.5 Siluettiviivan tunnistaminen

Buchanan ja Sousa (2000) määrittävät siluettiviivat reunaviivoiksi, jotka jakavat eteen- 
ja  taaksepäin  katsojan  suhteen  osoittavat  polygonit.  Eteenpäin  osoittava  polygoni 
tunnistetaan  ottamalla  pistetulo  sen  pinnan  normaalin  ja  katseluvektorin  kanssa.  Jos 
tulos on positiivinen,  on normaali  katsojaa kohti.  Jos se on negatiivinen, on vektori 
katsojasta  poispäin.  Pistetulon  ollessa  nolla  on  pinta  kohtisuorassa  katseluvektoriin 
nähden.  Mikäli  reuna  jakaa  eteenpäin  ja  taaksepäin  osoittavat  vektorit,  on  kyseessä 
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siluettiviiva.  Buchanan  ja  Sousa  myös  mainitsevat,  että  kyseinen  siluetintunnistus 
voidaan  tehdä  suoraan  tarkastelemalla  vektorin  z-komponenttia,  mikäli  pinnan 
normaalit on muutettu valmiiksi kamera-avaruuteen. (Buchanan ja Sousa, 2000.)

Yksinkertaisin  ja  helpoin tapa löytää  siluetti  on tarkistaa  kaikki  reunaviivat.  Tällöin 
tarvitaan kuitenkin informaatiota reunan viereisistä normaalipinnoista ja niiden välisestä 
kulmasta.  Ongelmana  on  kuitenkin  se,  että  kaikki  reunat  joudutaan  käymään  aina 
uudelleen läpi jos katselukulma tai kameran sijainti vaihtuu. Tämä vie paljon laskenta-
aikaa, joten on esitetty algoritmeja, joiden avulla tunnistamista voidaan tehostaa.  (Ao-
Yu et al., 2004.)

Hermosilla  ja  Vázquez  (2009)  käyvät  menetelmässään  kaikki  3D-mallin  reunat  läpi 
geometriavarjostimessa. Tällöin reunojen tunnistaminen ja muodostaminen tapahtuvat 
suoraan näytönohjaimella. Tässä vaiheessa renderöintiä tarjolla on myös informaatiota 
reunan  viereisistä  kolmioista,  mikä  mahdollistaa  siluettiviivan  tunnistamisen. 
Hermosilla ja Vázquez mainitsevat viereisyysinformaation vaativan kuitenkin kolmion 
osoittimien olevan tietyssä järjestyksessä.

Hertzmann ja Zorin (2000) kertovat kuinka trianguloidun mallin tarkkuus ei ole koskaan 
riittävä  tarkan  siluettiviivan  kuvaamiseksi.  Tämän  korjaamiseksi  Hertzmann  (1999) 
sekä  Hertzmann  ja  Zorin  (2000)  kuvaavat  tavan  lineaarisesti  interpoloida 
siluettikolmioon  kuuluvien  reunojen  muodostavien  verteksien  väliltä,  jolloin  siluetin 
tarkempi sijainti voidaan estimoida. 

Siluetti  voidaan  löytää  myös  käyttämällä  todennäköisyyksiin  perustuvaa  hakua. 
Markosian et al. esittävät menetelmän jossa siluetti haetaan satunnaisesti vain pienestä 
osasta mallin reunoista. Jos siluetti löytyy, he jäljittävät sitä eteenpäin löytääkseen lisää 
siluettiin  kuuluvia  reunoja.  Tätä  tunnistusmenetelmää  käytettäessä 
löytämistodennäköisyys  kasvaa  siluetin  pituuden  kasvaessa.  Pitkät  ja  tärkeät 
siluettiviivat tulevat suuremmalla todennäköisyydellä löydetyiksi satunnaisessa haussa. 
He lisäksi nostavat löytämistodennäköisyyttä edelleen käymällä ensin läpi reunoja, jotka 
jakavat  kolmiot,  joiden  välinen  kulma  on  pieni.  Löytämistodennäköisyyttä  voidaan 
lisätä  käymällä  läpi  edellisellä  piirtokerralla  löydetyt  siluettireunat  myös  seuraavalla 
piirtokerralla.  Markosian  et  al.  toteavat  todennäköisyyteen  perustuvan  tunnistamisen 
olevan viisi kertaa nopeampaa kuin käymällä läpi kaikki mallin reunat. (Markosian et 
al.,1997.)

Raskar  (2001)  esittää  menetelmän  siluettiviivan  tunnistamiseen  ja  renderöimiseen. 
Hänen menetelmässään jokainen taaksepäin suunnattu polygonin normaali käännetään, 
jotta se tulisi  renderöidyksi.  Kuvassa 3 näkyy kuinka siluettiviiva muodostuu toisten 
eteenpäin  suuntautuvien  polygonien  peittäessä  hieman  suurennetut  taaksepäin 
suuntautuneet  polygonit.  Lopullisessa  kuvassa  näkyville  jäävät  objektin  reunaviivat. 
Polygonin suurennokseen Raskar esittää algoritmin, jossa suurennoksen määrä riippuu 
polygonin orientaatiosta ja etäisyydestä kameraan. (Raskar, 2001.)

Kuva 3.Viivan muodostaminen polygoneja suurentamalla (Raskar, 2001). 
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Raskarin  ja  Cohenin  (1999)  kuvaamassa  menetelmässä  tunnistaminen ja  piirtäminen 
tapahtuvat samanaikaisesti. He piirtävät viivoitettavat objektit ensin pintojen etupuolen 
täyttääkseen syvyysbufferin. Tämän jälkeen piirretään sama uudestaan, mutta käyttäen 
pintojen taustapuolta, sekä asettamalla syvyysfunktioksi ”equal to” -tarkistus. (Raskar & 
Cohen, 1999.) 

2.6 Laskos-  ja  laaksoviivan  sekä  muiden  viivatyyppien 
tunnistaminen

Laskosviivan on viiva, joka muodostetaan kahden polygonin välisen kulman ylitettyä 
määritelty raja-arvo. Laskosviiva on katselukulmasta riippumaton. (Ao-Yu et al., 2004; 
Raskar,  2001.)  Se pitää kuitenkin muodostaa jokaisella piirtokerralla uudestaan,  sillä 
polygonien  välinen  kulma  voi  muuttua  verteksien  sijainnin  muututtua  esimerkiksi 
proseduraalisen deformaation tai animaation seurauksena (Raskar, 2001).

Raskar  (2001)  kuvaa  laskosviivojen  tunnistamiseen  ja  renderöimiseen  menetelmän. 
Harjuviivojen  renderöinnissä  Raskar  käsittelee  eteenpäin  suuntautuvia  polygoneja. 
Kuvassa  4.  esitetään  kuinka  hän  lisää  jokaisen  eteenpäin  suuntautuneen 
kolmioprimitiivin reunan ympärille nelikulmion. (Raskar, 2001.)

Kuva 4.Laskosviivojen muodostaminen (Raskar, 2001). 

Kuvassa 4 tapauksessa 1. näkyvät eteenpäin suuntautuvat polygonit. Tapauksessa 2. ja 
3.  nelikulmiot  lisätään  jokaiseen  eteenpäin  suuntautuneeseen  polygonin  reunaan 
kulmassa θ.  Tapauksessa 4. terävässä kulmassa nelikulmiot jäävät näkyviin. Kuvassa 
havainnollistetaan  kuinka  nelikulmiot  suunnataan  haluttuun  kulmaan.  Kulma  toimii 
samalla raja-arvona reunan piirtämiselle. Mikäli raja-arvo ylittyy, peittävät sen vierellä 
olevat kolmiot edellä muodostetut nelikulmiot eikä viivaa muodostu. Toisaalta viivat 
näkyvät mikäli raja-arvo ei ylity. Nelikulmion suuruuden laskemiseen Raskar käyttää 
samaa laskentatapaa, kuin siluettipolygonien suurennoksessa. (Raskar, 2001.) 

Raskarin (2001) menetelmässä laaksoviivojen muodostaminen tapahtuu osittain hyvin 
samalla  tavalla  kuin  harjuviivojen  muodostaminen,  koska  kumpikin  riippuu 
vierekkäisten  primitiivien  välisestä  kulmasta.  Viivat  muodostuvat  tässä  tapauksessa 
piirrettävien  primitiivien  etupuolelle.  Ne  eivät  peity  eteen  piirrettävien  polygonien 
taakse.  Raskar  esittää  viivojen  peittämiseen  uuden  boolean-tyyppisen  syvyystestin 
“between-test”. Siinä tarkistetaan näkyvyys kahden syvyysbufferin välillä, joista toista 
on  syvyyssuunnassa  hieman  siirretty.  Tämän  testin  avulla  rajataan  pois  osa 
muodostetuista nelikulmioista, jolloin jäljelle jäävät vain halutut laaksoviivat. 

Risteysviivojen muodostamisessa Raskar (2001) käyttää hyvin samanlaista algoritmia 
kuin laaksoviivojen tuottamisessa.  Viiva piirretään risteysviivana jos se on eteenpäin 
suuntautunut ja jää syvyysbuffereiden väliin. (Raskar, 2001.)

Vergne et al. (2008) tunnistavat pinnan konveksisuuksia menetelmällä, jossa käytetään 
hyväksi sekä objektiavaruuden että kuva-avaruuden ominaisuuksia. Siinä renderöidään 
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yhtenäinen muodon kuvaus jokaiselle kuvan pikselille. Objektin konveksisuus lasketaan 
suoraan objektiavaruudessa ja pinnan kaarevuusinformaatio kuva-avaruudessa pinnan 
normaalien variaatioiden perusteella. Nämä yhdistetään ja muodostetaan yhdeksi pinnan 
muodon kuvaukseksi. Tästä kuvauksesta voidaan johtaa erilaisia varjostustapoja, jotka 
tuovat konveksiivisuutta tai pinnan kaarevuutta esille. (Vergne et al., 2008.)

Suoraviivaisin  tapa  löytää  viiva  kuva-avaruudessa  on  käyttää  suoraan  väribufferia. 
Ongelmana  on  kuitenkin  tällöin  kuvan  resoluutio  sekä  mahdollisesti  monimutkaiset 
tekstuuripinnat, jotka haittaavat viivantunnistusta. Monimutkaisesti teksturoitu pinta voi 
tuottaa paljon reunoja,  jotka ovat epäolennaisia objektin muodon kannalta.  Viivaa ei 
myöskään tunnisteta jos useamman objektin väri on keskenään lähes sama.  (Ao-Yu et 
al., 2004.) 

Näitä ongelmia voidaan Ao-Yunin et al. (2004) mukaan suhteellisen tehokkaasti kiertää 
renderöimällä kuvista erityistä geometriainformaatiota. Syvyysinformaatiosta pystytään 
tunnistamaan  epäjatkuvuuksia  objektien  välisten  syvyyksien  suhteen  kuvankäsittelyn 
keinoin. Toisaalta  viiva  jää  silti  tunnistamatta  mikäli  objektien  välillä  ei  ole  eroa 
syvyydessä. (Ao-Yu et al., 2004.) 

Pinnan  normaaleihin  perustuvassa  kuvankäsittelyssä  etsitään  epäjatkuvuuksia  RGB 
muotoon  renderöidyistä  normaalipinnoista.  Viivat  saadaan  yhdistämällä  syvyys-  ja 
normaalipinnoista  tunnistetut  reunat.  Tällä  tavoin  saatu  tulos  on  riittävä  useisiin 
käyttötarkoituksiin, mutta se ei tunnista viivoja, jos syvyys ja normaalipinnoissa ei ole 
eroavaisuuksia. Esimerkiksi taitettua paperia ei tällä keinolla saada tunnistettua oikein, 
sillä pinnan normaali ja syvyys ovat tällöin samat.(Ao-Yu et al., 2004.) 

2.7 Viivan muodostaminen geometriana

Viiva  voidaan  muodostaa  suoraan  3D-geometriaa  muokkaamalla  tai  lisäämällä 
geometriaa  primitiivien  muodostusvaiheessa  (Raskar,  2001).  Objektiavaruudessa 
viivojen  muodostuessa  primitiiveistä  mahdollistetaan  niiden  rendeöinnin  tyylittely 
(Vergne  et  al.,  2008).  Geometria  voidaan  tuottaa  joko  keskussuorittimella,  tai 
vaihtoehtoisesti  suoraan näytönohjaimella,  jos se tukee geometriavarjostimia (Shader 
model  4.0  tai  korkeampi)(Hermosilla  &  Vázquez,  2009).  Geometriavarjostinvaihe 
mahdollistaa  3D-mallin  käsittelemisen  primitiivitasolla,  jolloin  mukana  on tarvittava 
informaatio  primitiivin  viereisistä  kolmioista  (Hermosilla  &  Vázquez,  2009).  Viiva 
voidaan myös generoida suoraan tunnistettujen viivojen perusteella (Markosian et al., 
1997). Toisaalta viiva on mahdollista piirtää myös kaarina parametisoimalla tunnistettu 
polygoniviiva,  jolloin  siitä  voidaan  tehdä  aaltoileva  muuttamalla  kaaren  muotoa 
(Markosian et al.,1997). 

Raskar (2001) esittää metodin, jossa hän käyttää yhtä aikaa uuden geometrian lisäämistä 
sekä  sen  muokkaamista.  Siluetin  hän  muodostaa  olemassa  olevasta  geometriasta 
muokkaamalla yksittäisen kolmion kokoa. Lisäksi hän luo uutta geometriaa tuottamalla 
uusia  nelikulmioita  kolmioiden  ympärille.  Raskar  lisäksi  muuttaa  viivan  paksuutta 
riippuen kolmion katselukulmasta ja etäisyydestä kameraan. Tällä tavoin muodostuvasta 
viivasta  tulee  yhtenäisen  paksuinen.  Raskarin  menetelmän  ongelmana  on  kuitenkin 
renderöintivirheet  silloin,  kun  uusien  kolmioiden  luominen  tapahtuu  hyvin  lähelle 
olemassa olevia kolmioita. (Raskar, 2001.) 

Hermosilla ja Vázquez (2009) kuvaavat kuinka reunan muodostaminen nelikulmioina 
johtaa näkyviin rakoihin viivassa (kuva 5). 
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Kuva 5.Nelikulmioiden väliin voi jäädä rakoja (Hermosilla & Vázquez, 2009). 

Kuvassa 5 näkyvä ongelma voidaan korjata lisäämällä geometrianmuodostusvaiheessa 
nelikulmioiden  päihin  kolmiot,  jotka  peittävät  raot  (Hermosilla  &  Vázquez,  2009; 
McGuire et al., 2004). Kuvassa 6 näkyy kuinka lisägeometrian avulla voidaan korjata 
raot viivassa (Hermosilla & Vázquez, 2009)

Kuva 6.Rakojen korjaaminen luomalla uusia kolmioita (Hermosilla & Vázquez, 
2009).

Yhtenäinen  viiva  saadaan  muodostettua  kuvan  6  esittämällä  tavalla  lisäämällä 
geometriaa uuden viivan päihin (Hermosilla & Vázquez, 2009).

Hermosilla ja Vázquez (2009) toteuttavat viivanmuodostuksen suoraan näytönohjaimen 
geometriavarjostimella  tuottamalla  uusia  kolmioita.  Geometrian  muodostamisen  he 
toteuttavat  McGuire  et  al.  (2004)  esittämällä  tavalla.  Erona  McGuiren  et  al.  sekä 
Hermosillan  ja  Vázquezin  metodien  välillä  on  se,  että  McGuire  et  al.  toteuttavat 
kolmioiden  muodostamisen  kolmessa  renderöintivaiheessa.  Hermosilla  ja  Vázquez 
puolestaan  muodostavat  kolmiot  suoraan  geometriavarjostimessa  yhdessä  vaiheessa. 
Siinä  kolmioiden  toinen  sivu  suuntautuu  verteksin  normaalin  suuntaisesti  (kuva-
avaruudessa),  ja  toinen  muodostetun  nelikulmion  reunan  suuntaisesti.  Tällöin 
muodostunut rako peittyy uudella geometrialla, ja viivasta tulee yhtenäinen. McGuire et 
al.  (2004)  esittävät  myös  tavan  asettaa  tekstuurikoordinaatit  viivan  nelikulmioille  ja 
väliin muodostettaville kolmioille.

Hao, Che,  Zhang  ja  Wang  (2010)  esittävät  vaihtoehtoisen  ratkaisumenetelmän 
Hermosillan  ja  Vázquezin  (2009)  sekä  McGuiren  et  al.  (2004)  kuvaamalle  rakojen 
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korjaamiselle.  Haon  et  al.  esittämä  metodi  ei  levitä  uutta  nelikulmiota  alkuperäisen 
viivan  suuntaisesti.  Sen  sijaan  he  venyttävät  reunat  verteksin  normaalin  suuntaan, 
jolloin  reunoista  tulee  yhtenäiset.  Erillistä  lisägeometriaa  viivan  muodostamisessa  ei 
tarvita,  koska  rakoja  ei  synny.  Kuva  7  esittää  kuinka  heidän  tekniikkansa  suuntaa 
muodostetun viivan verteksien normaalien suuntaisesti. Hao et al. esittävät myös viivan 
terävöitysmenetelmän, joka tuo lisää viivoja näkyviin karkeallekin 3D-mallille. (Hao et 
al., 2010.)

Kuva 7.Rakojen korjaaminen muodostamalla reuna verteksin normaalin suuntaisesti 
(Hao et al., 2004). 

Hajagos,  Szécsi  ja  Csébfalvi  (2013)  esittävät  geometriavarjostimiin  perustuvan 
menetelmän  taitereunojen  tunnistamiselle  ja  renderöimiselle  yhdellä 
renderöimiskerralla. Menetelmä vaatii esiprosessointia ennen renderöimistä. Menetelmä 
ei kuitenkaan huomioi mallin muuttumista esimerkiksi animoinnin aikana. Hajagos et 
al.  esittävät  myös,  kuinka  objektiavaruudessa  leveän  viivan  geometria  voi  läpäistä 
objektin  pinnan.  Tämän  korjaamiseksi  he  esittävät  pienen  poikkeaman  käyttämistä 
viivageometrian renderöimisessä. (Hajagos et. al., 2013.)

Viivantunnistuksen  jälkeen  muodostettu  polygonijono  voidaan  ensin  projetisoida  2D 
tasoon  ja  generoida  sen  perusteella  siveltimenvetoja.  Tällöin  siveltimenvedot 
generoidaan  kuvaavan  mallin  projetisoidun  polygoniviivan  ympärille.  Tällä  tavoin 
toteutettu  viiva  voidaan  teksturoida  halutun  näköiseksi  ja  se  voi  vaihtaa  paksuutta 
esimerkiksi valon ja varjon voimakkuuksien mukaan. (Markosian et al.,1997.)

McGuiren  et  al.  (2004)  menetelmässä  geometrian  muodostamisen  lisäksi  kuvataan, 
kuinka  viivageometrialle  lasketaan  tekstuurikoordinaatit  verteksivarjostimessa.  He 
mainitsevat grafiikkaprosessorilla tuotettaessa ongelmana olevan edellisen kuvan datan 
puutteen.  Keskussuorittimella  tehtävässä  toteutuksessa  tämä  data  on  tarjolla  ja  sitä 
voidaan käyttää  hyväksi  yhtenäisten koordinaattien  muodostumisessa sekä tilan,  että 
ajan suhteen. McGuire et. al. esittävät kuitenkin kaksi tapaa tuottaa tekstuurikoordinaatit 
verteksiprosessorilla  objektiavaruudessa  sekä  kuva-avaruudessa.  Objektiavaruudessa 
toimivan menetelmän ongelmana on se, että koordinaatit ovat epäyhteneväisiä viivan 
päädyissä.  Tästä  syystä  se  toimii  hyväksyttävästi  vain  malleille,  joissa  on  kuva-
avaruudessa pitkiä reunoja,  tai  jos viivatekstuurissa ei  ole suuria struktuureita,  joista 
epäjatkuvuuden  voi  havaita.  Heidän  kuva-avaruudessa  toimiva  menetelmänsä 
puolestaan tuottaa epäjatkuvuuksia vain kohdissa, joissa vertikaaliset ja horisontaaliset 
reunat  kohtaavat.  Menetelmä  ei  ole  riippuvainen  mallin  tesselaatiosta.  Yhtenäisyys 
kuitenkin menetetään objektin animoinnissa, deformaatiossa skaalauksen muutoksissa ja 
suurissa rotaatioissa.

Hermosilla  ja  Vázquez  (2009)  kuvaavat  menetelmän,  joka  tuottaa  yhtenäiset 
koordinaatit  3D-mallille.  Menetelmä  alkaa  projisoimalla  akseleiden  suuntaisesti 
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muodostettava  ympäryslaatikko.  Tämän  jälkeen  vertekseille  lasketaan 
tekstuurikoordinaatit  kuva-avaruudessa  polaarikoordinaatossa  siten,  että 
polaarikoordinaatiston origo on laatikon keskipisteessä. Tällä tavoin verteksien kulmaan 
perustuvalla  menetelmällä  saadaan  tekstuurikoordinaateista  yhtenäiset.  Hermosilla  ja 
Vázquez parantavat koordinaattien muodostamista vielä ottamalla huomioon verteksin 
etäisyys  polaarikoordinaatiston  keskipisteeseen.  Menetelmä tuottaa kuitenkin  virheitä 
tekstuureihin  kohdissa,  jotka  ovat  lähellä  laatikon  keskipistettä.  He  mainitsevat 
virheiden  kuitenkin  olevan  usein  lähes  huomaamattomia.  (Hermosilla  ja  Vázquez, 
2009.)

2.8 Viivan muodostaminen kuvan jälkikäsittelynä

Kuva-avaruudessa  toimivat  algoritmit  ovat  nopeita  ja  tehokkaita.  Niiden  vaatima 
laskentatehovaatimus riippuu pikseleiden määrästä ruudulla objektien polygonimäärien 
sijaan.  Laskentavaatimus  on  vakio,  jos  käsiteltävän  kuvan  koko  säilyy  vakiona. 
Geometriana  tuotettava  viivan  muodostaminen  vaativat  pääsyn  mallin  geometriaan 
eivätkä välttämättä skaalaudu hyvin. Esimerkiksi siluettiviivat voivat olla liian leveitä 
tai ohuita riippuen mallista. 3D-geometrian uudelleen luominen kuvankäsittelyvaiheessa 
on kuitenkin vaikeaa. (Ao-Yu et al. 2004.) Kuva-avaruudessa toimivat menetelmät eivät 
ole helposti tyyliteltävissä eri näköisiksi (Ao-Yu et al.  2004; Northrup & Markosian, 
2000; Vergne et al., 2008). 

Kuva-avaruuteen  perustuvat  menetelmät  välttävät  erillisen  geometrian 
yksinkertaistamisvaiheen. Sen sijaan ne yksinkertaistavat viivat automaattisesti, koska 
niiden  toiminta  riippuu  ruudulla  olevien  pikseleiden  määrästä.  Viivat  tunnistetaan 
ainoastaan pikseleinä, eikä tällöin ole suoraa pääsyä objektiavaruuden ominaisuuksiin. 
(Vergne et al., 2008.)

Saito ja Takahashi (1990) esittävät geometrian ominaisuuksien tallentamisen erillisiin 
geometriabuffereihin.  He  kuvaavat  kuinka  buffereihin  voidaan  tallentaa 
geometriainformaatiota, kuten pikselin syvyysarvo tai pinnan normaalin suunta. Lisäksi 
Nienhaus ja Doellner (2003) mainitsevat esimerkkeinä myös objektitunnistimien olevan 
mahdollisia tallentaa geometriabuffereihin. Tällä tavoin Saiton ja Takahashin mukaan 
erotellaan jälkikäsittely ja geometriaprosessit toisistaan. Kuvan jälkikäsittelyvaiheessa 
geometriabuffereiden  sisältöä  voidaan  käyttää  viivan  renderöimisessä  (Saito  ja 
Takahashi, 1990). Diepstraten ja Ertl (2004) käyttävät Saiton ja Takahashin esittämää 
menetelmää  pohjana  epärealististen  heijastusten  sekä  läpinäkyvien  pintojen  viivojen 
renderöintimenetelmässä. 

Kuva-avaruudessa viivaa muodostettaessa voidaan käyttää hyväksi pinnan normaaleita 
sekä syvyysbuffereita. Tällöin näistä buffereista etsitään epäjatkuvuuksia syvyyden sekä 
normaalin suhteen. (Decaudin, 1996; Nienhaus & Döllner, 2004; Nienhaus & Doellner, 
2003; Lee, Kwon, & Lee, 2006; Saito ja Takahashi, 1990; Spindler, Rober, Dohring, & 
Masuch,  2006.)  Nienhaus  ja  Döllner  (2004)  esittävät  tämän  lisäksi  syvyysbufferin 
kuorimiseen  perustuvan  menetelmän,  jossa  objektit  voidaan  renderöidä  myös 
läpinäkyvinä.  Spindler  et  al.  (2006)  puolestaan  tuottavat  omassa  variaatiossaan 
objekteille kuvan jälkikäsittelynä kaksinkertaisen viivan. 

Siluetin viivat esitetään pikseleinä, mutta pikselöidyn viivan tyylitteleminen on vaikeaa. 
(Ao-Yu et al. 2004; Northrup & Markosian, 2000; Vergne et al., 2008.) Tyylittely on 
kuitenkin joissain  tapauksissa vielä  mahdollista,  sillä  esimerkiksi  Lee,  Kwon ja  Lee 
(2006) kuvaavat lyijykynäpiirroksia matkivan menetelmän, jonka yhtenä osa-alueena he 
esittelevät menetelmän lyijykynää matkivaan ääriviivan piirtämiseen kuva-avaruudessa. 
Heidän tekniikkansa toimii reaaliaikaisesti, mutta vaatii jonkin verran esiprosessointia 
mallintuontivaiheessa. Leen et al. (2006) tekniikassa samaan tapaan, kuin Nienhausen ja 
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Döllnerin (2004) sekä Saiton ja Takahashin (1990) menetelmässä,  tunnistetaan ensin 
viivat  kuva-avaruudessa  normaali-  ja  syvyysbuffereista  pikselivarjostimia  käyttäen. 
Tuloksena  tästä  on  mustavalkoinen  kuva  ääriviivoista,  joiden  voimakkuutta  vielä 
säädetään valaistuksen mukaan. Ääriviivan muodostamisen jälkeen Lee et al. tuottavat 
verteksivarjostimia käyttäen niistä useita hieman vääristettyjä versioita. Vääristämisellä 
he  pyrkivät  matkimaan  ihmisen  tapaa  pyrkiä  korjaamaan  virheitään  huomatessaan 
poikkeavansa halutusta viivasta. (Lee et al., 2006.)

Myös Vergne et al. (2011) kuvaavat kuva-avaruudessa toimivan lähestymistavan. Sen 
tuottaman  viivan  ulkonäköä  voidaan  muuntaa  eri  tyylisiksi  sen  aaltoilevuuden, 
siveltimen asennon, koon, värin sekä tekstuurin suhteen. Lisäksi menetelmän etuna on 
sen koherenttius animaation yksittäisten kuvien välillä. (Vergne et al., 2011.)

Viivan muodostaminen voi tapahtua käyttämällä hyväksi jo valmiiksi valaistua mallia, 
kuten Lee, Markosian, Lee ja Hughes  (2007) tekevät. Tällä tavoin muodostettu viiva 
välittää katsojalle vihjeitä sen muodosta ja valaistuksesta. Viivoja muodostettaessa voi 
kuitenkin  tärkeitä  muotoja  jäädä  huonosti  kuvatuiksi  joissain  valaistusolosuhteissa. 
(Lee, et al., 2007.)

2.9 Hybridimenetelmä viivan muodostamiseen

Verge  et  al.  (2008)  esittelevät  menetelmän,  joka  käyttää  hyväkseen  kuva-  ja 
objektiavaruuden ominaisuuksia. Menetelmässä kuvataan objektin konveksisuutta sekä 
kaarevuutta  ja  renderöidään ne  eri  värein  käyttäen  erillistä  kartoitustekstuuria.  Siinä 
objektille luodaan katselukulmasta riippuvainen muodon kuvaus, josta saadaan vihjeitä 
yhtenäisistä  ja  jatkuvista  muodoista.  Tämän muodon  kuvauksen  he  laskevat  osittain 
objektiavaruudessa  sekä  kuva-avaruudessa.  Menetelmän  etuna  he  mainitsevat  sen 
olevan  käyttäjälle  helppo  muuttaa,  tuottaa  useita  erilaisia  tyylejä  sekä  toteuttaa 
luonnostaan  yksityiskohtaisuustason  vaihtelut.  Sen  rajoituksina  tutkijat  mainitsevat 
animoituvan  ympäristön  aiheuttavan  kaarevuusinformaation  uudelleen  laskemisen 
kuvan  rendeöinnillä  sekä  automaattisen  yksityiskohtaisuustason  skaalausmekanismin 
puuttumisen. (Vergne et al., 2008.)

Hybridimenetelmän keinoin ongelmaa voidaan myös Northrupin ja Markosianin (2000) 
tapaan lähestyä eri näkökulmasta. Heidän menetelmässään prosessoidaan ensin kuva-
avaruudessa  objektien  reunat  ja  luodaan  pitkiä  yhtenäisiä  polkuja,  jotka  vastaavat 
näkyvän  osuuden  siluetteja.  Viivan  näkyvät  osat  he  tunnistavat  käyttämällä  ID-
referenssikuvaa,  johon  objektit  renderöidään  uniikeilla  väreillä  tunnistamista  varten. 
Menetelmällä  he  saavuttavat  saman  tarkkuuden,  kuin  objektiavaruudessa  olevilla 
silueteilla,  mutta  välttävät  siihen  liittyvät  siksak-kuviot  sekä  epäyhteneväisen 
näkyvyyden  ongelmat.  Tunnistetut  siluettipolut  renderöidään  vielä  kolmiojonona  ja 
luodaan tällä tavoin viivoja, joiden paksuutta, sijaintia, näkyvyyttä ja tekstuuria voidaan 
sekoittaa ja manipuloida.  (Northrup & Markosian,  2000.)  Cole ja Finkelstein (2008) 
kertovat  Northrupin  ja  Markosianin  menetelmän  kaltaisten,  binäärioperaatioita 
käyttävien ja ID-buffereihin perustuvien menetelmien tuottavan kuitenkin aliasoituvaa 
viivaa. Cole ja Finkelstein esittävät tavan antialiasoida tällä tavoin tuotettu viiva.

Raskar ja Cohen (1999) esittävät kuva-avaruudesssa toimivan menetelmän, jossa kuva 
piirretään  kahdesti  syvyysbufferiin.  Ensimmäisellä  piirtokerralla  täytetään 
syvyysbufferi. Toisella kerralla käytetään kuitenkin ”Equal To” syvyysfunktiota, jolloin 
ruudulle muodostuu ääriviiva jos kummankin piirtokerran syvyydet vastaavat toisiaan. 
Menetelmä  ei  sellaisenaan  kuitenkaan  ole  luotettava,  sillä  syvyysbufferit  eivät 
välttämättä  aina  vastaa  toisiaan.  Lisäksi  ääriviivasta  muodostuu aina  yhden  pikselin 
paksuinen. (Raskar & Cohen, 1999.)
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2.10Viivan  ulkonäön  ominaisuuksien  toteuttaminen  ja 
kontrolloiminen

Epärealistisen  renderöimisen  tutkimuksessa  on  ollut  taipumus  keskittyä  vaikeiden 
teknisten ongelmien ratkaisemiseen. Sen sijaan vain muutamia tekniikoita on kehitetty, 
jotka tarjoavat luovaa vapautta niitä käyttävälle kuvittajalle. (Neumann et al.,  2007.) 
Tutkimus on keskittynyt tuottamaan tiettyjä tyylejä matkivia epärealistisen renderöinnin 
algoritmeja  (Kalnins  et  al.,  2002).  Neumannin  et  al.  mukaan  tutkimusratkaisuissa 
esimerkiksi  tarjotaan  usein  vain  yksittäinen  tekninen  ratkaisu,  mutta  taiteessa  käsin 
piirretyt kuvitukset käyttävät useita erilaisia tyylivariaatiota yksittäisessä kuvassa. Jotta 
epärealistisen renderöimisen tekniikoita käytettäisiin useammin ja onnistuneemmin, on 
interaktiivisten kuvitustyökalujen kehittäminen tarpeellista. (Neumann et al., 2007.)

Neumann et al. (2007) arvostelevat epärealistisen renderöinnin korostamismenetelmien 
ratkaisuiden puutteita. Heidän mukaansa ratkaisumallit toimivat usein globaalisti koko 
kuvalle,  mutta  kuvittajat  voivat  haluta  kuvan  korostamiseen  täsmällisen  kontrollin. 
Lisäksi  aikaisemmat  menetelmät  luovat  epäjatkuvuuksia  ja  vaativat  tiedon  halutusta 
lopputuloksesta, vaikka kuvittaja ei välttämättä tiedä etukäteen mitä kuvassa halutaan 
korostaa. Myös intuitiiviisuuden sekä nopeuden puute ovat Neumannin et al. mukaan 
ongelmia, sillä kuvittajat tarvitsevat välittömän visuaalisen palautteen. (Neumann et al., 
2007.) Epärealistisen renderöinnin päähaasteena on tuottaa algoritmeja ja niiden rinnalla 
käyttöliittymiä, jotka yhdessä antavat suunnittelijoille joustavan kontrollin visuaaliselle 
ulkomuodolle (Kalnins et al., 2002). 

Objektiavaruudessa  toimivissa  menetelmissä  viiva  erotetaan  erillisiksi 
vektoriprimitiiveiksi ja siten mahdollistetaan niiden tyylin muuntaminen (Vergne et al., 
2008). Objektiavaruudessa viivan tyyliä voidaan muuttaa paksuutta muuntamalla, kuten 
Hao et al. (2010) tekevät, asettanalla viivan levittämisen määrä käyttäjän päätettäväksi. 
Näin  muodostettu  geometria  voidaan teksturoida  suoraan,  kuten  Hao et  al.  tekevät,. 
Vaihtoehtoisesti  viivalle  voidaan  määrittää  yhtenäiset  tekstuurikoordinaatit,  kuten 
McGuire  ja  Hughes  (2004)  tekevät.  McGuire  ja  Hughes  esittävät  kaksi 
tekstuurikoordinaattien  parametrisointimetodia.  Toinen  niistä  tuottaa  kohtuullisia 
lopputuloksia liikkumattomille kuville. Toinen puolestaan toimii hyvin malleille, joissa 
on pitkiä reunoja, mutta menetelmä tuottaa kohinaa malleille, jotka ovat geometrialtaan 
tiheitä.  Hermosilla  ja  Vázquez  (2009)  esittävät  metodin,  jolla  tekstuuriparametreista 
saadaan  yhtenäiset,  jolloin  myös  tekstuuri  toistuu  yhtenäisenä.  Bénard,  Cole, 
Golovinskiy  ja  Finkelstein  (2010)  kuvaavat  tekstuurityypin,  joka  pysyy suhteellisen 
samankaltaisena ruutukoordinaatistossa vaikka viivaa venytetään tai suurennetaan. Tällä 
he  välttävät  tekstuurin  liukumiseen  ja  venymiseen  liittyvät  virheet.  Menetelmän 
tekstuuri muodostetaan automaattisesti sille syötetystä esimerkkiviivasta. (Bénard et al., 
2010.) 

Northrup  ja  Markosian  (2000)  mahdollistavat  käsin  piirretyn  viivan  ulkonäön 
huojuttamalla viivaa. He toteuttavat erillisen työkalun, jolla taiteilija voi lisätä viivaan 
huojuntaa.  Lisäksi  viivan  läpinäkyvyyttä  sekä  paksuutta  viivan  alussa  ja  lopussa 
voidaan muuttaa.  Sen tuottama viiva voidaan teksturoida levittämällä  tekstuuri  koko 
viivan  pituudelle.  Myös  Markosian  et  al.  (1995)  esittävät,  kuinka  viivaa  voidaan 
muokata  paksuuden,  värin,  suoruuden  sekä  tekstuurin  suhteen.  Sousa  ja  Buchanan 
(2000) esittävät  realistisen grafiittikynäsimulaation,  joka ottaa huomioon kynän pään 
muodon,  siihen  kohdistuvan  paineen,  kynän  asennon,  piirtotyylin,  kynän 
pehmeysasteen, pintamateriaalin sekä piirtosuunnan. 

Myös kuva-avaruudessa tuotetun viivan ominaisuuksia voidaan muuttaa, kuten Vergne 
et  al.  (2011)  tekevät.  Heidän  menetelmässä  on  mahdollista  tyylitellä  viivaa 
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monipuolisesti  sen  aaltoilevuuden,  orientaation,  koon,  värin  sekä  pintatekstuurin 
suhteen.  Myös  Lee  et  al.  (2007)  tapa  tuottaa  viivaa  mahdollistaa  viivan  värin  sekä 
leveyden muuttamisen. Lee et al. (2006) toteuttavat vääristyneiden viivojen piirtämisen 
käyttämällä  vääristyspintaa,  joka  siirtää  viivaa.  He myös  renderöivät  viivoja  useaan 
kertaan  ja  simuloivat  tällä  tavoin  ihmisen  piirtämää  epäsuoraa  viivaa.  Vergne et  al. 
(2008)  esittelevät  varjostustyylin,  joka  voidaan  muuntaa  erillistä  hakutekstuuria 
käyttämällä.  Tällä  tekstuurilla  he  kuvaavat  jokaiselle  pinnanmuodolle  väriarvoja  ja 
mahdollistavat siten pinnan värittämisen. 

Viivan  kontrolloimisessa  voidaan  käyttää  myös  kolmiulotteiseen  ympäristöön 
sijoitettavia linssejä. Niiden avulla voidaan muuttaa viivan ominaisuuksia globaalisti, 
paikallisesti,  objektikohtaisesti,  paikallisesti  objektikohtaisesti  tai 
viivakokonaisuuskohtaisesti.  Tällä kuvittajalle tarjotaan interaktiivinen ja intuitiivinen 
työkalu, jonka avulla voidaan toteuttaa monenlaisia korostustekniikoita. Linssityyppien 
avulla voidaan muuntaa viivan paksuutta, värin ominaisuuksia, muotoa ja näkyvyyttä. 
Näiden lisäksi uusien linssityyppien toteuttamisen on helppoa. (Neumann et al., 2007.)

Kalnins et al. (2002) toteuttavat viivan, varjostuksen sekä yksityiskohtien asettamisen 
käyttäjän  esimerkkiä  matkimalla.  Siinä suunnittelija  piirtää suoraan 3D-mallin  päälle 
haluamallaan tyylillä yhdestä tai useammasta kuvakulmasta. Järjestelmä matkii kyseistä 
tyyliä  ja  ympäristöä  voidaan  tarkastella  mistä  kuvakulmasta  tahansa.  Käyttäjä  voi 
päättää viivan värin, läpinäkyvyyden, paksuuden, viivan kaventumisen sen loppua kohti 
sekä viivan peiton vaikutuksen sen loppupisteessä. (Kalnins et al., 2002.)
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3. Tutkimusmenetelmä

Tässä  luvussa  kuvataan  käytetty  tutkimusmenetelmä.  Tutkimus  toteutettiin 
suunnittelutieteellisenä  tutkimuksena.  Tavoitteena  oli  tuottaa  ilmaisuvoimainen  ja 
käyttövalmis  varjostinohjelma,  jonka  avulla  pystyttäisiin  vastaamaan 
tutkimuskysymykseen.  Ilmaisuvoimaisuudella  tarkoitettiin  tässä  sisällöntuottajan 
mahdollisuuksia  muuttaa  viivan  ominaisuuksia  halutunlaisiksi  eri  tilanteissa. 
Varjostinohjelma toteutti useita viivan ominaisuuksia ja niiden kontrollikeinoja. 

3.1 Suunnittelutieteellinen tutkimus

Kaikki  tutkimusotteet  voidaan  jakaa  kahteen  luokkaan  sen  mukaan,  tutkitaanko 
reaalimaailmaa  vai  symbolijärjestelmiä.  Symbolijärjestelmät  kattavat  matemaattiset 
tutkimusotteet.  Reaalimaailmaa  koskevat  otteet  jaetaan  edelleen  sen  mukaan 
painottaako tutkimus innovaation hyödyllisyyttä, vai sitä millainen reaalitodellisuus on. 
Todellisuutta  kuvaavat  tutkimukset  jaetaan  edelleen  käsitteellisteoreettisiin  ja 
empiirisiin  otteisiin,  jotka  puolestaan  jakaantuvat  teoriaa  testaaviin  ja  uutta  teoriaa 
luoviin  otteisiin.  Innovaation  hyödyllisyyttä  painottavat  tutkimukset  voidaan  jakaa 
innovaation toteuttamiseen ja innovaation arviointiin. Tutkimusotteiden jakaantuminen 
on esitetty kuvassa 8. (Järvinen & Järvinen, 2004.)

Kuva 8.Tutkimusmetodien taksonomia (Järvinen & Järvinen, 2004, s. 10).

Tutkimuskysymys  tässä  tutkimuksessa  oli,  kuinka  reaaliaikaisissa  kolmiulotteisissa 
ympäristöissä siluettiviivan renderöimiseen saadaan sisällöntuottajalle kontrollikeinoja, 
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joiden avulla mahdollistetaan viivan ilmaisuvoimaisuus? Tutkimusongelmaan voidaan 
vastata  luomalla  uusi  varjostin  ja  kehittämällä  siihen  ilmaisuvoimaisuutta  lisääviä ja 
tyylittelyä mahdollistavia ominaisuuksia. Järvisen ja Järvisen (2004) tutkimusmetodien 
jaottelun  mukaan  tutkimus  painotti  innovaation  hyödyllisyyttä  ja  uuden  innovaation 
toteuttamista. Tutkimuksessa tulisi heidän mukaansa mitata onko innovaatiolle asetetut 
tavoitteet  saavutettu  ja  mitä  toivottuja  ja  ei-toivottuja  vaikutuksia  innovaatiolla  oli. 
Tutkimuksen  tavoite  on  luoda  uusi  innovatiivinen  varjostin,  jonka  tulisi  saavuttaa 
mahdollisimman  hyvin  sille  asetetut  kriteerit.  Tutkimus  toteutettiin 
suunnittelutieteellisenä  tutkimuksena  tuottamalla  uusi  varjostinohjelma,  joka  vastasi 
mahdollisimman hyvin sille tutkimuskysymyksen kautta johdetut vaatimukset.

Suunnittelutieteellisessä  tutkimuksessa  pyritään  laajentamaan  ihmisten  ja 
organisaatioiden valmiuksia luomalla uusia ja innovatiivisia artefakteja. Siinä pyritään 
rakentamaan ja evaluoimaan artefakteja, jotka on rakennettu vastaamaan tunnistettuja 
tarpeita. Se myös pyrkii ratkaisemaan ongelman uniikeilla sekä innovatiivisilla tavoilla, 
tai ratkaisemaan sen tehokkaammin kuin aikaisemmat ratkaisut. (Hevner, March, Park, 
& Ram, 2004.)  Toisaalta March ja Smith (1995) sanovat, että jos luomme artefaktin 
tekemään tiettyä tehtävää, on tällöin peruskysymys selvittää toimiiko kyseinen artefakti. 
He myös kertovat, että jos artefakti voidaan rakentaa valmiiksi, voidaan tällöin osoittaa 
että suunnitteluongelma on ratkaistu.

Kuva 9.Informaatiojärjestelmien tutkimuksen viitekehys (Hevner et al., 2004).

Hevner  et  al.  (2004)  kuvaavat  informaatiojärjestelmien  tutkimuksen  viitekehyksen 
(kuva 9). Tällä viitekehyksellä he kuvaavat informaatiotieteen ymmärrystä, toteutusta ja 
evaluointia.  Sen  avulla  he  sijoittavat  käyttäytymistieteen  sekä  suunnittelutieteen  ja 
kuvaavat  niiden  suhdetta  toisiinsa.  Tietojärjestelmätieteen  ulkopuolelle  he  sijoittavat 
ympäristön  ja  tietämyskannan.  Ympäristö  kuvaa  kiinnostuksen  kohteena  olevan 
ongelman sijaintia ihmisten, organisaatioiden ja olemassa olevien tekniikoiden kentässä. 
Nämä  yhdessä  määrittävät  tutkijalle  hahmottuvan  ongelman  tai  tarpeen.  Ne  myös 
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varmistavat  tutkimuksen  merkityksellisyyden  ympäristölle.  Tietämyskanta  tarjoaa 
raakamateriaalia,  jonka  kautta  tietojärjestelmätutkimus  toteutetaan.  Se  koostuu 
perustasta,  joka  tarjoaa  tutkimukselle  pohjan,  sekä  metodologiasta,  josta  saadaan 
ohjenuorat  tutkimuksen  evaluoinnille.  Tutkimuksen  täsmällisyys  saavutetaan 
soveltamalla olemassa olevaa perustaa ja menetelmiä. (Hevner et al., 2004.)

Hevnerin et al. (2004) kuvaamaa viitekehystä vasten tarkasteltaessa tämän tutkimuksen 
ympäristöksi voidaan katsoa erilaiset epärealistisia renderöintitekniikoita ja illustraation 
keinoja  käyttävät  tahot.  Tutkimustuloksena  syntynyttä  varjostinohjelmaa  suoraan 
hyödyntäviksi osapuoliksi voidaan ajatella Unity-pelimoottoria käyttävät, epärealistista 
renderöintiä  tarvitsevat  sisällöntuottajat.  Vaikka  tutkimus  toteutettiin  Unity-
pelimoottorilla,  on  tutkimuksena  syntynyttä  varjostinohjelmaa  mahdollista  käyttää 
suhteellisin  pienin  muutoksin  myös  muissa  konteksteissa.  Tutkimuksen  tavoite  oli 
osoittaa,  että  tämän  tutkimuskysymykseen  vastaavan  varjostimen  toteuttaminen  on 
mahdollista. Onnistunut varjostin osoittaa, että tutkimuskysymykseen on löydettävissä 
ratkaisu.

Hevnerin  et  al.  (2004)  kuvaamassa  kaavion  mukaisesti  tämän  tutkimuksen 
tietämyskannaksi  muodostui  olemassa  oleva  epärealistista  renderöimistä  käsittelevä 
tieteellinen  tutkimus-  ja  kirjallisuusmateriaali.  Myös  toteutettu  varjostinohjelma 
pohjautui  valmiisiin  teorioihin,  joita  kehitettiin  edelleen  kohti  tutkimusongelman 
tavoitetta ja toteutukselle asetettuja kriteereitä. Hevnerin et al. (2004) viitekehyksessä 
validointikriteerit on kuvattu tulevan tietämyskannasta. Tässä tutkimuksessa ei löydetty 
suoraan  sopivia  tieteessä  kuvattuja  validointikriteereitä.  Tutkimuksen 
validointikriteereiden  tietämyskantana  oli  tieteellisten  julkaisuiden  sijaan  klassista 
piirustustaidetta  käsittelevä  kirjallisuus.  Validointikriteeristö  johdettiin  perinteisiä 
piirustus- ja maalausmenetelmiä käsittelevästä kirjallisuudesta. 

3.2 Järjestelmän kehitysmetodi

Hevnerin et al. (2004) viitekehyksen keskellä on kuvattu itse informaatiojärjestelmän 
tutkimus.  Tässä tutkimuksessa noudatettiin  Nunamakerin ja Chenin (1990) esittämää 
monimetodologista  lähestymistapaa  informaatiojärjestelmien tutkimukseen (kuva 10). 
He  esittävät  tutkimuksen  koostuvan  neljästä  tutkimusstrategiasta:  teorian 
rakentamisesta, kokeilusta, havainnoinnista ja järjestelmien kehittämisestä.
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Kuva 10.monimetodologinen lähestymistapa informaatiojärjestelmien tutkimukseen 
(Nunamaker & Chen, 1990).

Teorian  rakentaminen koostuu  uusien  ideoiden  ja  konseptien  kehittämisestä  sekä 
konseptuaalisten viitekehysten, metodien ja mallien rakentamisesta. Teorioiden kautta 
voidaan  esittää  tutkimuksen  hypoteeseja,  ohjata  suunnittelukokeita  ja  johtaa 
systemaattisia havaintoja. (Nunamaker & Chen, 1990.) 

Kokeileminen koostuu  laboratorio-  ja  kenttätutkimuksien  kaltaisista 
tutkimusstrategioista  sekä  simulaatioista.  Kokeilujen  tuloksia  voidaan  käyttää 
teorioiden ja järjestelmien parantamiseen. (Nunamaker & Chen, 1990.) 

Havainnointi koostuu  tapaustutkimusten,  kenttätutkimusten  ja  kyselytutkimusten 
kaltaisista  tutkimusmetodeista.  Havainnointi  voi  auttaa  tutkijoita  muodostamaan 
hypoteeseja, joita voidaan testata kokeilemalla. (Nunamaker & Chen, 1990.) 

Järjestelmien  kehittäminen koostuu  Curtisin (1987,  viitattu  lähteessä  Nunamaker  & 
Chen,  1990) mukaan  viidestä  vaiheesta:  konseptin  suunnittelusta,  systeemin 
arkkitehtuurin  rakentamisesta,  prototypoinnista,  tuotteen  kehittämisestä  sekä 
teknologian  siirtämisestä.  Nunamaker  ja  Chen  (1990)  painottavat,  että  muut 
tutkimusmetodologioiden  tulisi  tukea  järjestelmän  kehittämistä.  Järjestelmän 
kehittäminen  on  tutkimuksen  keskiössä,  mutta  se  on  interaktiossa  muiden  tutkimus 
metodologioiden  kanssa  muodostaen  integroidun  ja  dynaamisen  tutkimuksen. 
(Nunamaker & Chen, 1990.) 



27

Nunamaker  ja  Chen  (1990)  esittävät  järjestelmän  kehittämisen  koostuvan  viidestä 
vaiheesta:  konseptuaalisen  viitekehyksen  rakentamisesta,  järjestelmäarkkitehtuurin 
kehittämisestä,  järjestelmän  analysoimisesta  ja  suunnittelusta,  prototyypin 
rakentamisesta sekä järjestelmän havainnoimisesta ja evaluoinnista. 

Konseptuaalisen  viitekehyksen  kehittämisessä tutkija  perustelee  tutkimusongelman 
tarpeellisuuden. Jos ongelmaa ei voida todistaa matemaattisesti tai testata empiirisesti, 
tai jos tuloksena on uusi tapa tehdä asioita, voidaan ratkaisun validiteetti demonstroida 
toteuttamalla  järjestelmä  perustuen  esitettyihin  metodeihin,  tekniikoihin  tai 
suunnitteluun.  Konseptuaalisen  viitekehyksen  kehittäminen  johtaa  teorian 
rakentamiseen.  Nunamakerin  ja  Chenin  (1990)  mukaan  teoria  voidaan  rakentaa 
julistamalla  ”totuus”,  muodostamalla  konsepti,  rakentamalla  metodi  tai  kehittämällä 
teoria  (Nunamaker & Chen, 1990.) Tässä tutkimuksessa teorian kehittäminen tapahtui 
toteuttamalla  ominaisuuksien  puolesta  monipuolinen  viivan  renderöintitekniikka  ja 
lisäämällä  siihen  metodeja  muuntamaan  viivan  ominaisuuksia  monipuolisesti 
klassisessa taiteessa käytettyjä menetelmiä mukaillen. 

Järjestelmäarkkitehtuurin  kehittämisessä tuotetaan  suunnitelma  järjestelmän 
rakentamisprosessille.  Siinä  esitellään  järjestelmän  komponentit,  määritellään 
funktionaalisuus  sekä  määritetään  komponenttien  välinen  interaktio.  Tässä  vaiheessa 
tunnistetaan myös ympäristön rajoitukset, todetaan kehitystyön tavoite ja määritetään 
tarvittava  funktionaalisuus,  jolla  saavutetaan  esitetyt  tavoitteet.  Järjestelmän 
vaatimukset  tulisi  määrittää  siten,  että  ne  ovat  mitattavissa  ja  validoitavissa 
evaluointivaiheessa. (Nunamaker & Chen, 1990.)

Järjestelmän analysoiminen ja suunnittelussa pyritään ymmärtämään tutkittavaa aihetta 
sekä  siihen  liittyvää  tieteellistä  ja  teknistä  tietoa.  Suunnitelmaa  tulisi  käyttää 
järjestelmän implementoinnissa.  Sen jälkeen kun eri  vaihtoehdot  on analysoitu  läpi, 
suunnitellaan  järjestelmä ja  sen  käyttämät  tietorakenteet,  tietokannat,  sekä  ohjelman 
moduulit ja funktiot. (Nunamaker & Chen, 1990.) 

Järjestelmän  rakentamisessa toteutetaan  suunnitelman  mukainen  järjestelmä. 
Toteuttamalla järjestelmä demonstroidaan järjestelmän käyttökelpoisuus. Toteutus voi 
tuoda  tutkijalle  lisäymmärrystä  järjestelmän  hyödyistä  ja  haitoista.  Kokemuksien 
pohjalta saadaan uutta ymmärrystä, joka on apuna järjestelmän uudelleensuunnittelussa. 
(Nunamaker & Chen, 1990.) 

Järjestelmää havainnoimalla ja evaluoimalla saadaan toteuttamisen jälkeen kokeiltua 
sen  tehokkuutta  ja  käytettävyyttä  vertailemalla  sitä  aikaisemmassa  vaiheessa 
määriteltyjä vaatimuksia vasten. Kokemuksen perusteella voidaan järjestelmää kehittää 
edelleen, tai löytää uusia teorioita selittämään havaintoja. (Nunamaker & Chen, 1990.) 

Tässä  tutkimuksessa  käytettiin  Nunamakerin  ja  Chenin  (1990)  tutkimusmetodia. 
Ratkaisu  tutkimusongelmaan  löydettiin  toteuttamalla  uusi  varjostinohjelma,  jossa 
kuvattiin  uusia  metodeja  muuntaa  viivan  ominaisuuksia  reaaliaikaisissa  3D-
ympäristöissä.  Vaatimukset  varjostimen  ominaisuuksille  tunnistettiin  klassisessa 
taiteessa käytössä olevista piirustustekniikoista sekä välineistä. Järjestelmä suunniteltiin 
ensin korkealla tasolla kuvaamalla kutakin järjestelmän vaatimusta vastaava ratkaisu. 
Tämän jälkeen järjestelmä toteutettiin suunnitelman mukaisesti.  Järjestelmän toteutus 
tehtiin  iteratiivisesti  toistamalla  suunnittelun  ja  toteutuksen osuutta,  ja  tarkentamalla 
kumpaakin jokaisen iteraation jälkeen. Lopulta järjestelmän toteutusta evaluoitiin alussa 
määriteltyjä  vaatimuksia  vasten  analysoimalla  vaatimusmäärittelyssä  tunnistettujen 
ominaisuuksien toteutumista. Lisäksi toteutuksessa havaitut muut puutteet tunnistettiin.
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4. Konstruktio

Tässä  luvussa  kuvataan  ensin  tutkimuksen  konteksti  ja  toteutukselle  asetetut 
vaatimukset. Tämän jälkeen kuvataan toteutuksessa käytetyt tekniikat ja niistä erityisesti 
Unity-pelimoottori,  jonka  graafisia  ominaisuuksia  hyödynnettiin  toteutuksessa. 
Varjostimen tuotantoprosessi  koostui  suunnittelusta  ja  sen toteutuksesta.  Toteutuksen 
yhteenvedossa käydään läpi varjostimeen toteutetut ominaisuudet.

4.1 Tutkimuskonteksti

Epärealistista  renderöintiä  hyödyntäviä  tahoja  ovat  muun  muassa  lääketieteelliset  ja 
tekniset illustraatiot, piirretyt tuotannot (Nienhaus & Doellner, 2003), arkkitehtuuri sekä 
videopelit (Vergne et al., 2008). Epärealistinen renderöiminen voidaan jakaa yleisellä 
tasolla  kahteen  osaan:  reaaliaikaiseen  ja  ohjelmistopohjaiseen  renderöimiseen.  Tässä 
tutkimuksessa  keskityttiin  reaaliaikaisesti  tuotettavaan  grafiikkaan,  missä  yksittäisen 
kuvan tuottamisen pitää tapahtua useita kertoja sekunnissa. Videopeliteollisuus on yksi 
reaaliaikaista  grafiikkaa  hyödyntävä  ala,  jonka  kehitys  on  ajanut  myös 
grafiikkaprosessorien kehitystä eteenpäin (Nickolls & Dally, 2010). 

Tästä tutkimuksesta hyötyviksi tahoiksi ovat yleisesti epärealistisesta renderöimisestä ja 
erityisesti  viivan  renderöimisestä  reaaliajassa  hyötyvät,  kiinnostuneet  tai  tuottavat 
organisaatiot, ihmiset ja tutkimus. Varjostinohjelman tuotannon graafisena järjestelmänä 
käytettiin  Unity-pelimoottoria.  Siten  tutkimustuloksena  syntynyttä  toteutusta  voidaan 
hyödyntää  suoraan  sellaisenaan  Unity-pelimoottorissa.  Koska  Unity  on  ensisijaisesti 
pelimoottori,  on  varjostinta  suoraviivaisinta  hyödyntää  sitä  käyttävissä 
videopelituotannoissa.  Varjostinohjelma  kirjoitettiin  Cg-ohjelmointikielellä,  joten 
varjostimen soveltaminen myös muissa graafisissa ympäristöissä on mahdollista. Tässä 
käytettyjä  konsepteja  voidaan  potentiaalisesti  soveltaa  myös  muissa 
ohjelmointiympäristöissä sekä keskussuorittimella tapahtuvassa renderöimisessä. 

Tutkimuksen  tarkoituksena  oli  mahdollistaa  grafiikan  sisällöntuottajalle 
ilmaisuvoimaisen  viivan  toteuttaminen.  Ilmaisuvoimaisuuden  lähtökohdaksi  otettiin 
klassisen  taiteen  työskentelytavat,  jossa  Meierin  (1996)  mukaan  taiteilijat  käyttävät 
useita  visuaalisia  keinoja luodakseen kuvaan erilaisia  vaikutteita,  rytmiä ja  energiaa. 
Klassisessa piirustustaiteessa taiteilija voi päättää mitkä osat kuvassa ovat oleellisia ja 
mitkä eivät. Tämän toteutuksen tavoitteena oli mahdollistaa tämänkaltaisia päätöksien 
tekeminen 3D sisältöä tuotettaessa.  Varjostimen loppukäyttäjäksi voidaan katsoa sillä 
tuottava  henkilö,  joka  tekee  kyseisiä  graafisia  päätöksiä.  Toteutuksen  tulisi  tukea 
kyseisen käyttäjän toimintaa ja ilmaisunvapautta. 

4.2 Järjestelmän vaatimukset

Saiton ja Takahashin (1990) mukaan joustava ja interaktiivinen järjestelmä mahdollistaa 
nopean  kokeiltavuuden.  Järjestelmän  vaatimuksena  oli  mahdollistaa  käyttäjälle  työn 
joustavuus  sekä  mahdollisuus  tehdä  nopeita  kokeiluita  halutun  tyylin  löytämiseksi. 
Rautekin et al. (2008) mukaan epärealistisessa renderöinnissä otetaan usein inspiraatiota 
perinteisistä  taiteellisista  tyyleistä  sekä  tekniikoista,  joissa  tarkoituksena  ei  ole 
realistinen esitystapa. Tämän tutkimuksen vaatimuksien lähtökohdaksi oli luonnollista 
ottaa klassisessa taiteessa vakiintuneet menetelmät ja työskentelytavat. 
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Tutkimuskysymyksen  vaatimus  toteutuksen  ilmaisuvoimaisuudesta  vaati  lopulliselta 
toteutukselta  useita  sisällöntuottajan  päätettävissä  olevia  ominaisuuksia. 
Ilmaisuvoimaisuudella  tarkoitettiin  tässä  graafisen  järjestelmän  käyttäjän 
mahdollisuuksia  vaikuttaa  viivan  ominaisuuksiin  eri  tilanteissa.  Järjestelmälle  tuli 
määrittää  vaatimukset  viivan  ominaisuuksille,  sekä  keinoille  muuttaa  kyseisiä 
ominaisuuksia. Viivan ominaisuuksien vaatimukset koostettiin perinteisistä piirustus- ja 
maalaustekniikoita  käsittelevästä  kirjallisuudesta.  Kirjallisuudesta  valittiin  Cerver 
(2005),  Harrison (2008)  sekä  Szunyoghy (2013),  jotka  kuvaavat  kattavasti  ja  laaja-
alaisesti  taiteessa  käytettyjä  piirustus-  ja  maalaustekniikoita.  Seuraavassa  on  listattu 
toteutuksen vaatimukset viivan ominaisuuksista suhteessa heidän kuvaamiin välineisiin 
ja tekniikoihin perustuen: 

Väri: Harrison (2008) sekä Szunyoghy (2013) kuvaavat kumpikin erilaisia työvälineitä, 
joilla  väriä  voidaan  vaihtaa.  Esimerkiksi  liiduissa  ja  tussikynissä  on  tarjolla  monia 
värivaihtoehtoja.

Voimakkuus: Useiden  piirustus  ja  maalaustekniikoiden  pigmentin  määrää  voidaan 
säätää eri tavoin. Esimerkiksi Szunyoghy (2013) kuvaa tussin laveeraustekniikan, jossa 
tussia voidaan ohentaa vedellä. Harrison (2008) kuvaa, kuinka esimerkiksi lyijykynän 
tyyppi vaikuttaa sen viivan tummuuteen.

Piirrettävän pinnan tekstuuri: Erilaiset paperityypit vaikuttavat eri tavoin pigmentin 
siirtymiseen paperin pinnalle. Sileälle paperille esimerkiksi hiilellä piirrettäessä ei saada 
yhtä syviä värejä, kuin karkealle paperille. (Harrison, 2008; Szunyoghy, 2013.)

Paksuus: Jotkin  piirustusvälineet,  kuten  kiinalainen  sivellin  mahdollistavat  sekä 
ohuiden, että paksujen viivojen piirtämisen. (Szunyoghy, 2013.)

Viivan  muoto: Viivan  muotoa  muuntamalla  voidaan  tuottaa  eri  tyylistä  jälkeä. 
Szunyoghy (2013) kertoo kuinka yhdensuuntaiset  kaartuvat  viivat  voivat esimerkiksi 
tuoda  piirustukseen  liikettä.  Viivat  voivat  myös  kaartua  myötäillen  piirroksessa 
kuvattujen kohteiden muotoja (Harrison, 2008). 

Pituus: Viivan  pituudella  voidaan  vaikuttaa  kuvan  tyyliin.  Szunyoghy  (2013) 
esimerkiksi  kertoo  kuinka  pistemäisen  lyhyitä  viivoja  käyttämällä  voidaan  luoda 
siirtymä vaaleampaan sävyyn. 

Määrä: Viivojen  määrällä  voidaan  vaikuttaa  esimerkiksi  varjostukseen  sekä 
piirustuksen tyyliin.  Vieri  viereen useita viivoja piirtämällä kohdasta saadaan tumma 
(Harrison,  2008).  Useita  viivoja  päällekkäin  piirtämällä  jälkeä  voidaan  vahvistaa 
(Cerver, 2005). 

Viivan  sekoittuminen: Useat  piirustusvälineet  mahdollistavat  viivan  sekoittamisen. 
Esimerkiksi hiiltä käytettäessä viivaa voidaan hangata ja levittää näin väriä (Harrison, 
2008; Szunyoghy, 2013). Myös värikynien värejä voidaan sekoittaa (Harrison, 2008).

Käyttäjän kontrollissa oleviksi ominaisuuksiksi  tunnistettiin viivan väri,  voimakkuus, 
piirrettävän  pinnan  tekstuuri,  viivan  paksuus,  muoto,  pituus,  viivojen  määrä  sekä 
sekoittuminen.  Kaikki  nämä  ominaisuudet  esiintyivät  klassisissa  piirustuksissa  ja 
piirustustekniikoissa. 

Neumannin  et  al.  (2007) mukaan aikaisempien epärealistisen  renderöintimenetelmien 
korostamistekniikoiden ongelmina on ollut se, että ne toimivat globaalisti koko kuvalle, 
luovat  epäjatkuvuuksia,  vaativat  etukäteen  tiedon  halutusta  lopputuloksesta  sekä 
puutteet  niiden  intuitiivisuudessa  sekä  nopeudessa.  Konstruktiossa  pelkkien 
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ominaisuuksien  toteuttaminen  ei  riitä,  vaan  myös  viivan  ominaisuuksien  riittävät 
hallintamekanismit ovat tärkeitä. 

Tutkimustyön konstruktion tavoitteena oli toteuttaa edellä mainitut viivan ominaisuudet 
(väri, voimakkuus, pinnan tekstuuri, paksuus, muoto, pituus, määrä ja sekoittuminen). 
Jotta  ominaisuuksien  käyttäminen  sekä  soveltaminen  olisi  sisällöntuottajalle 
mahdollista, tulee hänen myös pystyä muuntamaan ja hallitsemaan niitä haluamallaan 
tavalla.  Ominaisuuksien  muuntamista  sisällöntuottajan  toimesta  johtaa  vaatimukseen 
tuottaa varjostimeen ominaisuuksien kontrollointikeinot, joiden kautta viivalle haluttu 
tyyli  voidaan toteuttaa.  Neumann  et  al.  (2007)  kertovat  kuinka  kuvittajat  tarvitsevat 
korostamiseen  täsmällisen  kontrollin.  Jotta  toteutuksessa  saavutettaisiin 
tutkimuskysymyksen  vaatimus  viivan  joustavuudelle  ja  ilmaisuvoimaisuudelle,  tulee 
sisällöntuottajan  pystyä  mahdollisimman  pitkälti  päättämään  viivan  ulkonäkö  ja  sitä 
kautta haluttu viivan tyyli. Tällä saavutetaan Neumannin et al. mainitsema täsmällisyys 
ominaisuuksien  kontrolloimisessa.  Sisällöntuottajan  keinoja  päättää  viivan  ulkonäkö 
tietyissä tilanteissa kutsutaan tässä tutkimuksessa viivan kontrollikeinoiksi. 

Ominaisuuksien  kontrollointiin  ei  tieteellisestä  kirjallisuudessa  löydetty 
arviointikriteeristöä. Tästä syystä myös viivan kontrollikeinojen vaatimusten lähteiksi 
otettiin klassisen taiteen käyttämät tavat kontrolloida viivaa ja sen ominaisuuksia eri 
tilanteissa.  Kontrollin  ominaisuudet  johdettiin  klassisen  taiteen  kirjallisuuslähteistä 
Cerver (2005), Horton (1994), McCloud (1994) sekä Harrison (2008). 

Objektikohtainen  ja  objektin  paikallinen  kontrolli: McCloud  (1994)  mainitsee 
sarjakuvassa sekä animaatiossa käytettävän usein erilaisia abstrahoinnin tasoja samassa 
kuvassa.  Myös  useissa piirustusoppaissa esitetään  työskentelytapoja,  joissa  käytetään 
useita tekniikoita kuvan eri objekteihin ja myös saman yksittäisen objektin eri kohtiin. 
Esimerkiksi  Cerver  (2005),  Horton (1994) ja  Harrison (2008) esittelevät  tekniikoita, 
joissa yhdistetään eri  työvälineitä samassa kuvassa.  Myös viivaa voidaan käyttää eri 
tavoin eri puolilla kuvattavaa asiaa. Esimerkiksi Horton (1994, s. 41) analysoi piirrosta 
tanssijasta ja kuinka viiva vaihtaa muotoa eri puolilla vartaloa. 

Piirustustekniikoita kirjallisuudesta tarkastelemalla muodostettiin toteutukselle vaatimus 
pystyä  määrittämään  kuvattaville  objekteille  erilaiset  abstrahoinnin  tasot.  Samassa 
kuvassa olevien objektien viivan ominaisuudet piti pystyä olemaan keskenään erilaiset. 
Näin  ollen  viivan  ominaisuuksilla  tuli  olla  objektikohtainen  kontrollikeino.  Tämän 
lisäksi objekteilla tulisi olla mahdollista kontrolloida viivan ominaisuuksia eri puolilla 
objektia, eli ominaisuuksia piti pystyä kontrolloimaan objektin suhteen paikallisesti. 

Etäisyyteen perustuva kontrolli: Toinen abstrahointikeino oli  etäisyyteen perustuva 
ominaisuuksien  kontrolloiminen.  Tämäkin  kontrollikeino  johdettiin  piirustus-  ja 
taideoppaista. Usein taiteilijat käsittelevät taustan eri tavoin kuin etualan. Esimerkiksi 
Cerver  (2005  s.  130,  s.  134)  neuvoo  piirtämään  etualalla  olevat  elementit 
kontrastisemmilla viivoilla kuin taustalla olevat elementit. Myös Harrison (2008 s. 34) 
neuvoo vastaavasti esimerkissään piirtämään taustalla ohuempia ja etualalla rohkeampia 
viivoja. Hän esittää myös kuinka vesiväreillä voidaan värisävyjä voimistamalla etuala 
lähemmäksi  katsojaa,  ja  tehostaa  siten  syvyysvaikutelmaa  maalauksessa  (Harrison, 
2008,  s.  120-123).  Hän  näyttää  myös  kuinka  etuala  voidaan  jättää  kokonaan 
maalaamatta,  ja  kuinka  maisemakuvassa  tilanvaikutelmaa  lisätään  vähentämällä 
kaukana  olevien  kohteiden  kontrastia  piirtämällä  ne  vaaleammilla,  kylmemmillä  ja 
sinisemmillä sävyillä (Harrison, 2008, s. 127). 

Koska taiteilijat haluavat usein työstää kuvan elementit niiden etäisyyden perusteella, 
johdettiin  tästä  vaatimus  konstruktion  ominaisuuksien  kontrolloimiseen.  Viivan 
ominaisuuksia piti pystyä kontrolloimaan etäisyyden perusteella. 
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Valon  voimakkuuteen  perustuva  kontrolli:  Kolmas  abstrahointikeino  oli  valon 
voimakkuuteen  perustuva  ominaisuuksien  kontrolloiminen.  Myös  tämä  johdettiin 
taidekirjallisuuden  oppaista.  Usein  taiteilijoilla  on  tapana  ottaa  valon  vaikutus 
huomioon. Esimerkiksi Cerver (2005 s. 138, 140, 143, 150) näyttää, kuinka kontrastien 
avulla valojen ja varjojen välillä luodaan kuvaan kolmiulotteisuutta. Horton (1994, s. 
51, 57, 58) esittää, kuinka varjoja voidaan tehostaa käyttämällä niissä paksumpaa viivaa, 
kun  taas  valoisammissa  kohdissa  käytetään  ohuempaa  ja  heikompaa  viivaa.  Valoa 
voidaan kuvata myös käyttämällä eri  työkalua niiden avaamiseen. Harrison (2008, s. 
19),  Horton  (1994,  s.  39)  sekä  Cerver  (2005  s.  28,  68)  näyttävät,  kuinka  hiilityön 
valoisia kohtia voidaan aukaista poistamasta pyyhekumilla niistä hiiltä.

Valon  ja  varjon  piirtäminen  eri  tyyleillä  ja  tekniikoilla  on  klassisessa  piirtämisessä 
käytössä  oleva  keino.  Konstruktion  vaatimukseksi  johdettiin,  että  varjostimen  tulisi 
pystyä muuntamaan viivan ominaisuuksia valon voimakkuuden perusteella. 

Vaatimuksista jätettiin pois pintatekstuuria koskevat kontrollit sen epäloogisuuden takia 
kyseisen ominaisuuden kohdalla. Perinteisiä piirustusväliteinä käytettäessä taiteilija ei 
voi  päättää  tai  muuntaa  paperinpintatekstuuria  piirtämistään  alueista  paikallisesti. 
Paperin pinnan ei siis tarvitsisi vaihdella valon, etäisyyden tai objektitason paikallisten 
kontrollien perusteella.

Viivan  ominaisuuksien  tai  niiden  kontrollikeinojen  laadulle  ei  tässä  asetettu 
vaatimuksia,  sillä  laadun  yksiselitteiselle  mittaamiselle  ei  löydetty  kirjallisuudesta 
sopivaa  kriteeristöä.  Vaatimuksia  mitattiin  ainoastaan  niiden  toteutumisen  tai 
toteutumattomuuden perusteella. 

Lisäksi  teknisen  toteutuksen  kannalta  oli  tärkeää  määritellä  myös  se,  mitä  tässä 
tutkimuksessa  tarkoitetaan  viivalla.  Perinteisissä  medioissa  esimerkiksi  lyijykynällä 
toteutettu kuva koostuu suuresta määrästä viivoja, joilla kuvataan objektien ääriviivoja 
ja  teksturoidaan  sekä  varjostetaan  pinnat.  Piirroksessa  on  siis  vaikea  määrittää 
viivatyyppejä,  sillä  ne  muodostavat  yhtenäisen  kokonaisuuden.  Tässä  tutkimuksessa 
tutkimuskysymys asettaa kuitenkin viivalle rajoituksen koskemaan ainoastaan objektin 
siluettiviivoja.  Kolmiulotteisen  viivan  renderöinnissä  määriteltyjä  viivatyyppejä 
käsiteltiin kirjallisuuskatsauksen luvussa 2.4. Ao-Yunin et al., 2004 mukaan siluettiviiva 
kuvaa objektin sisäisiä epäjatkuvuuksia ja sen muotoa. 

4.3 Toteutuksessa käytetyt teknologiat

Varjostinohjelma  toteutettiin  käyttäen  Unity-pelimoottorin  4.6  versiota.  Valmiin 
grafiikkamoottorin  käyttäminen  mahdollisti  tutkimuksessa  keskittymisen 
varjostinohjelman  tuottamiseen  sen  sijaan,  että  tuotettaisiin  ensin  erillinen 
grafiikkaympäristö varjostinohjelman esittämistä varten.

Unity  on  kaupallinen  alusta  reaaliaikaisten  pelien  toteutukselle.  Sillä  tuotettu  peli 
voidaan kääntää Windows, Mac, Lixux, iOS, Android, Windows Phone 8, BlackBerry 
10, Playstation 3, Xbox 360, sekä Wii U alustoille. Tekniseltä kannalta tarkasteltuna 
Unity  mahdollisti  varjostimien  kirjoittamisen  Cg-  sekä  HLSL-ohjelmointikielillä. 
Varjostinohjelma  piti  kuitenkin  sisällyttää  Unityn  oman  ShaderLab 
materiaalikuvauskielen  sisään.  ShaderLab  kuvaa  varjostimen  käyttämät  ulkopuolelta 
tulevat  renderöintiparametrit,  varjostimen  renderöintijonon,  alivarjostimet  sekä 
varmistusvarjostimet. Sillä kuvattiin varjostimen renderöimiseen tarvittavat parametrit 
ja ominaisuudet. Kääntämisen jälkeen varjostin voitaisiin asettaa haluttuun materiaaliin, 
joka ohjelman puolestaan asettaa varjostimen parametrit. 
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Sisällöntuotanto  tapahtuu  tyypillisesti  toteuttamalla  kolmiulotteinen  sisältö 
mallinnusohjelmassa.  Sieltä  sisällöntuottaja  tuo  3D-malleja,  tekstuureita  ja  mallin 
materiaalit  Unityn  omaan  editoriin  muokattavaksi  ja  lisää  ne  3D-ympäristöihin. 
Objektien ulkomuoto ja varjostimen ominaisuudet asetetaan yleensä editointivaiheessa, 
mutta  niitä  voidaan  muokata  myös  ohjelmallisesti.  Tämän  toteutuksen  kannalta 
erityisesti  materiaalien  muuntaminen  oli  oleellisessa  osassa,  sillä  ne  ovat 
sisällöntuottajan rajapinta, joiden kautta varjostinohjelmaa hallitaan.

4.4 Toteutussuunnitelma

Varjostinohjelman toteutuksessa harkittiin viivanpiirron toteuttamista kuva-avaruudessa 
ja  objektiavaruudessa  toimivan  geometriavarjostimiin  perustuvan  toteutuksen  välillä. 
Kuva-avaruudessa toimivissa menetelmissä olisi tyypillisesti vähemmän informaatiota 
tarjolla objektin geometriasta. Tällöin esimerkiksi viivan paksuuden muuntaminen tai 
viivan teksturoiminen olisi vaikeaa, koska riittävää dataa ei ole tarjolla tai tarvittava data 
pitäisi erikseen renderöidä omiin buffereihinsa.

Näistä  syistä  varjostin  päätettiin  suunnitella  toimimaan  objektiavaruudessa.  Tällöin 
renderöintivaiheessa  olisi  tarjolla  informaatiota  esimerkiksi  pinnan  normaalista, 
verteksiväreistä ja muusta käsiteltävään verteksiin liittyvästä datasta. Tämän oletettiin 
olevan joustava lähestymistapa. Lisäksi jokaiselle mallille pystyttäisiin määrittelemään 
eri parametreja käyttävät materiaalit ja saada siten lisää joustavuutta sekä mallikohtaista 
kontrollia viivan ulkonäköön. Vaatimusmäärittelyn mukainen objektikohtainen kontrolli 
toteutuisi vaihtamalla eri objekteihin eri parametreja käyttävät materiaalit.

Vaatimusmäärittelyn  mukaisesti  toteutuksen suunnittelussa  keskityttiin  neljään  viivan 
kontrollikeinoon:

Suora objektikohtainen kontrolli: sisällöntuottajan pitäisi pystyä määrittämään viivan 
ominaisuuksia  objektikohtaisesti.  Jokaisella  objektilla  pitäisi  olla  mahdollista  asettaa 
ominaisuudet riippumatta muiden objektien ominaisuuksista.

Suora paikallinen objektikohtainen kontrolli: Edellisen lisäksi pitäisi olla mahdollista 
muuttaa  objektin  tasolla  sen  yksityiskohtaisempia  ominaisuuksia.  Esimerkiksi 
ihmishahmon  kasvojen  viivoitusta  pitäisi  pystyä  muuttamaan  riippumatta  vartalon 
viivan ominaisuuksista.

Elementin  etäisyys:  Objektin  etäisyys  kameraan  pitäisi  olla  yhtenä  viivan 
ominaisuuteen  vaikuttavana  parametrina.  Kaukana  olevaa  objektia  tulisi 
sisällöntuottajan pystyä pelkistämään muuntamalla viivan ominaisuuksia.

Valo ja varjo: Valon voimakkuuden vaihtelu eri puolilla objektia pitäisi vaikuttaa viivan 
ominaisuuksiin.  Varjon  puolella  tulisi  pystyä  esimerkiksi  piirtämään  paksumpaa  ja 
voimakkaampaa viivaa. 

Varjostin  suunniteltiin  toteutettavan  Cg-ohjelmointikielellä.  Varjostinohjelman 
tarvitsemat  parametrit  määriteltäisiin  Unityn  ShaderLab  kuvauskielellä.  Viivan 
tunnistaminen  ja  muodostaminen  päätettiin  toteuttaa  geometriavarjostimien  avulla. 
Geometriavarjostimet  mahdollistaisivat  viivan  muodostamisen  varhaisessa 
prosessoinnin  vaiheessa.  Tällöin  esimerkiksi  viivan  paksuuden  muuntaminen  olisi 
suoraviivaista.  Toisaalta  ominaisuutta  tuetaan ainoastaan  Shader  Model  4.0 versiosta 
eteenpäin, joten niiden käyttäminen karsi osan Unityn tukemista käännösalustoista.

Geometriavarjostimet  helpottivat  huomattavasti  viivageometrian  muodostamista,  sillä 
ne  mahdollistavat  uuden  geometrian  luomisen  suoraan  grafiikkaprosessorilla. 
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Geometriavarjostimia käytettäessä varsinainen piirtäminen ei vaatisi keskussuorittimen 
osallistumista viivanmuodostamiseen tai  tunnistamiseen. Lisäksi geometriavarjostimet 
mahdollistivat reunojen viereisten primitiivien käyttämisen suoraan varjostimessa. Tämä 
olisi  toteuttamisen kannalta  kriittinen ominaisuus,  sillä  muuten viereisyysinformaatio 
olisi pitänyt tuottaa geometrialle vähintään kerran esiprosessointivaiheessa. Lisäksi se 
jouduttaisiin  tuottamaan  joka  piirtokerralla  uudelleen,  mikäli  geometria  muuttuisi 
piirtojen välillä.

Viivan tunnistaminen toteutettaisiin käymällä jokainen kolmioprimitiivi läpi jokaisella 
piirtokerralla uudelleen. Kuvassa 11 on esitetty kuinka siluetin tunnistaminen tapahtuisi.

Kuva 11.Siluettiviivan tunnistaminen verteksinormaalin suunnan perusteella.

Kuvassa  11  ilmenee  kuinka  siluettiviiva  tunnistettaisiin  tarkistamalla  kaikkien 
primitiivikolmion  muodostavan  verteksipisteen  normaalivektorin  suunta  verrattuna 
kameran suuntavektoriin. Normaalivektorin ja suuntavektorin välinen pistetulo kertoisi, 
onko vektori  kohti  kameraa.  Jos  yhden verteksin pistetulon  etumerkki  olisi  eri  kuin 
kahden  muun  kolmion  muodostaman  vektorin  pistetulon  etumerkki,  kuuluisi 
tarkasteltava kolmio tällöin siluettiin, ja sille tulisi muodostaa viivageometria.

Kuvassa 12 näkyy kuinka viivan geometria suunniteltiin rakennettavan kahdesta uudesta 
kolmiosta,  jotka  muodostaisivat  nelikulmion.  Viivageometria  suunnattaisiin  kohti 
kameraa. 
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Kuva 12.Siluettiviivan muodostuminen generoimalla geometriavarjostimessa kaksi 
uutta kolmiota tunnistetun siluettiviivan suuntaisesti.

Kuvassa 12 viivageometria muodostuu uusista nelikulmioista. Nelikulmioiden alku- ja 
loppupiste  laskettaisiin  laskemalla  sijainti  kohdalle,  jossa  verteksipisteiden  normaali 
vaihtaa suuntaa, jotta vältyttäisiin siksak-kuvioiden syntymiseltä siluettiin. Nelikulmion 
alku-  ja  loppupisteen  reuna  suunnattaisiin  verteksin  normaalin  suuntaiseksi.  Tällöin 
viivasta muodostuisi yhtenäinen, eikä nelikulmioiden välille jäisi rakoja. 

Suunnitteluvaiheessa  ei  vielä  tiedetty,  kuinka  verteksinormaalin  käyttö  viivan 
suuntaisesti toimisi käytännössä. Oli epäselvää, aiheuttaisiko esimerkiksi epäyhtenäiset 
verteksinormaalit ongelmia viivan muodostamisessa. Kyseessä oli kokeellinen ohjelma, 
eikä  kokeiluluontoisuutta  haluttu  liikaa  rajoittaa  suunnitteluvaiheessa.  Lisäksi 
suunnitteluvaiheessa  oli  vielä  kysymyksiä,  joihin  haluttiin  löytää  kokeellisin  keinoin 
vastauksia.  Esimerkiksi  tekstuurikoordinaattien  toteuttamiselle  ei  vielä  ollut  selkeää 
lähestymistapaa ohjelman ensimmäisen iteraation suunnitteluvaiheessa. 

Kun  viivan  muodostamismenetelmä  oli  suunniteltu,  alettiin  suunnittelemaan  viivan 
ominaisuuksien  toteuttamista.  Ominaisuudet  haluttiin  toteuttaa  mahdollisimman 
kattavasti  varjostimen  vaatimusten  perusteella.  Seuraavassa  on  listattu 
vaatimusmäärittelyn  pohjalta  suunnitelma  ensimmäisen  iteraation  ominaisuuksien 
toteuttamiseksi.  Ensimmäisen  iteraation  suunnitteluvaiheessa  ei  osattu  ottaa  kaikkia 
toteutuksen kannalta oleellisia asioita huomioon.

Viivan  paksuus: Primitiividataan  suunniteltiin  lisättävän  verteksivärien  mukana 
informaatio  sisällöntuottajan  määrittämästä  viivan  paksuudesta.  Geometriavarjostin 
lukisi  kolmioprimitiivin  muodostavan  verteksien  väri-informaatiota.  Verteksin  alpha-
kanavan väri toimisi kertoimena materiaalissa määritellylle viivan maksimipaksuudelle. 
Tällä mahdollistettaisiin sisällöntuottajan määrittää verteksivärien muodossa mallin eri 
kohtiin  eri  paksuista  viivaa.  Tämän  lisäksi  verteksin  etäisyys  asetettaisiin  toiseksi 
kertoimeksi viivan paksuudelle.  Varjostimen materiaalille  esiteltäisiin parametri,  joka 
määrittäisi etäisyyden, jossa viivan tulee olla paksuudeltaan nolla.
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Viivan  voimakkuus  ja  väri: Materiaalille  määriteltäisiin  tekstuuriparametri,  johon 
sisällöntuottaja  pystyisi  asettamaan  haluamansa  tekstuurin.  Tekstuuri  luettaisiin 
normaalisti  pikselivarjostimessa.  Ensimmäisen  iteraation  suunnitteluvaiheessa  ei 
tiedetty  kuinka  tekstuurikoordinaatit  toteutettaisiin.  Iteraatioiden  aikana 
tekstuurikoordinaatit  toteutettiin  lopulta  polaarikoordinaatteihin  perustuvalla 
menetelmällä.  Materiaalille  määriteltäisiin  myös  väri,  joka  kerrottaisiin  tekstuurista 
luetun värin kanssa.

Piirrettävän  pinnan  (paperin)  tekstuuri: Paperitekstuuri  esitettäisiin  normaalina 
tekstuurilukuna ruutukoordinaatistossa. Pintateksuuri toimisi kertoimena viivan värille 
jolloin pintakuvio tulisi näkyville. 

Viivan  muoto: Viivan  muodon  toteuttamiselle  ei  oltu  vielä  ensimmäisen  iteraation 
suunnitteluvaiheessa löydetty lähestymistapaa.

Viivan  pituus: Sisällöntuottaja  voisi  toteuttaa  viivatekstuurista  katkonaisen,  jolloin 
viivan pituus olisi materiaalikohtaisesti sisällöntuottajan määriteltävissä. Viivan pituutta 
voitaisiin  kuitenkin  hallita  myös muiden ominaisuuksien  kautta  määrittämällä  viivan 
paksuudeksi tai voimakkuudeksi nolla.

Viivan  leviäminen: Viivan  leviämiselle  ei  vielä  ensimmäisen  iteraation 
suunnitteluvaiheessa oltu löydetty lähestymistapaa. 

Viivojen määrä: Viivojen määrää voitaisiin muuntaa lukemalla viivatekstuuria useaan 
kertaan pikselivarjostimessa. Tällöin viiva kertautuisi yhtä monta kertaa kuin se luetaan. 
Siirtämällä  tekstuurikoordinaatteja  hieman  jokaiselle  viivalle  tuotetaan  hieman  eri 
kohdassa olevaa viivaa ja luotaisiin vaikutelma useasta päällekkäisestä viivasta.

Suurin osa kontrollimekanismeista suunniteltiin toteutettavan suoraan Unityn editorin 
sisällä,  mutta  mallia  koskevat  ominaisuudet,  kuten  verteksivärit  tulisi  toteuttaa 
mallinnusohjelmassa, tai vaihtoehtoisesti jonkin Unityn editorilisäosan avulla.

Varjostimen  arkkitehtuuri  suunniteltiin  hyvin  keveäksi  ja  sen  oli  tarkoitus  joustaa 
toteutusiteraatioiden aikana uusien ominaisuuksien ja tarpeiden tullessa ilmi. Ohjelmalla 
tulisi  olla geometria,  verteksi-  sekä pikselivarjostinosuudet,  sekä niiden toteuttamista 
tukevat mahdolliset lisäfunktiot.

4.5 Toteutus

Tässä  luvussa  kuvataan  varjostinohjelman  tekninen  toteutus.  Varjostinohjelma  on 
listattu  kokonaisuudessaan  liitteessä  A.  Toteutus  aloitettiin  tekemään 
toteutussuunnitelman pohjalta. Suunnitelma toimi varjostimen ensimmäisen iteraation 
suunnitelmana,  jonka  jälkeen  ohjelmaa  iteroitiin  edelleen  uusien  teknisten 
lähestymistapojen  tunnistamisen  sekä  edellisestä  iteraatiosta  tehtyjen  havaintojen 
perusteella eteenpäin. Suunnitteluvaiheessa ei osattu ottaa kaikkia toteutuksen kannalta 
oleellisia asioita huomioon, joten sen puutteita täydennettiin iteraatioiden välillä. Tämä 
oli  jo  suunnitteluvaiheessa  oletettu  tapahtuvan,  joten  yksityiskohtaisia  funktioiden 
määrittelyjä ei siinä vaiheessa tehty. 

Seuraavissa  alaluvuissa  on  kuvattu  viimeisen  varjostimen  iteraation  toiminta.  Niissä 
käsitellään verteksivarjostimen, geometriavarjostimen sekä pikselivarjostimen tekninen 
kuvaus, sekä iteraatioiden välillä tehdyt oleelliset havainnot tai puutteet.
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4.5.1 Verteksivarjostin

Toteutuksen  verteksivarjostin  oli  hyvin  yksinkertainen.  Siinä  verteksien  sijainti  sekä 
normaalit  lähetettiin  edelleen  geometriavarjostimelle  sellaisenaan objektiavaruudessa. 
Verteksivarjostimessa  ei  vielä  haluttu  tehdä  esimerkiksi  verteksien 
koordinaatistomuutoksia,  vaan  ne  tehtiin  vasta  geometriavarjostimessa.  Verteksien 
sijainneilla  tai  normaaleilla  ei  vielä  tässä  vaiheessa  ollut  merkitystä.  Lisäksi 
geometriavarjostimelle lähetettiin verteksien väri-informaatio siinä muodossa kuin ne 
tulivat.  Niille  ei  tehty  vielä  verteksivarjostimessa  mitään.  Verteksivärejä  käytettiin 
pikselivarjostimessa viivan värin sekä geometriavarjostimessa paksuuden määrittelyssä.

Yhdessä  toteutusiteraatiossa  kokeiltiin  laskea  valon  vaikutus  viivan  paksuuteen 
verteksivarjostimessa.  Ongelmaksi  muodostui  tällöin  verteksien  normaalien 
interpoloiminen. Joissain tapauksissa valaistusta laskettaessa tuli  olla tieto normaalin 
suunnasta  kahden  verteksin  väliltä.  Verteksivarjostimella  ei  ole  informaatiota  sen 
viereisistä  vertekseistä,  joten  verteksien  normaalien  välillä  interpoloiminen  ei  ollut 
mahdollista.  Tuloksena  oli  tällöin  kuvan  13  mukainen,  paksuudeltaan  vaihteleva  ja 
katkonainen viiva. 

Kuva 13.Verteksivarjostimessa valaistuksen voimakkuuden laskemisen aiheuttama 
epäjatkuva viiva.

Kuvassa  13  näkyy,  kuinka  verteksivarjostimessa  valaistuksen  voimakkuuden 
laskeminen aiheutti epäjatkuvan viivan. Kuvassa mallina on torus, joka oli valaistu sen 
vasemmalta puolelta (kuvassa hehkulamppu).

Lopullisessa  toteutuksessa  verteksivarjostimen  sijaan  geometriavarjostin  laski 
valaistuksen vaikutuksen viivan paksuuteen. Tällöin kuvassa 13 näkyvää piirtovirhettä 
ei esiintynyt. 

4.5.2 Geometriavarjostin

Toteutus  aloitettiin  tekemällä  ensin  geometriavarjostin,  joka  tuotti  siluettiviivan 
geometrian.  Suunnitelman  mukaisesti  geometrian  muodostaminen  alkoi  käymällä 
jokaisella  ruudun  piirrolla  geometriavarjostimessa  kaikki  kolmion  muodostavat 
verteksit läpi, ja laskemalla verteksinormaalin ja kameravektorin välinen pistetulo. 
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Geometriavarjostimen  toteutuksessa  havaittiin  ongelma  Unityn  geometriavarjostimen 
primitiivityypeissä.  Suunnitteluvaiheessa  oletettiin  geometriavarjostimen  pystyvän 
lukemaan  tarkasteltavan  primitiivikolmion  ympärillä  olevia  kolmioita,  ja  niiden 
muodostavien verteksien sisältämää primitiividataa. Unityn 4.3 -versio näytti kuitenkin 
tukevan  ainoastaan  yhden  kolmion  käsittelyä  (TRIANGLE  primitiivisyöte).  Jos 
geometriavarjostimelle  esitteli  neljä  kolmiota  (TRIANGLE_ADJ  primitiivisyötettä 
käyttämällä), ainoastaan sen kolme ensimmäistä verteksiä sisälsi primitiividataa. Loput 
kolme  verteksiä,  joiden  avulla  kolme  muuta  kolmiota  kuvattiin,  eivät  sisältäneet 
informaatiota. 

Tutkimuksen aikana jäi epäselväksi se, oliko kyseessä ohjelmointivirhe vai ominaisuus. 
Jäi  myös  epäselväksi,  voisiko  kyseisen  ongelman  kiertää,  tai  geometriavarjostimet 
alustaa  käyttämään  oikeaa  dataa  renderöimisen  aikana.  Tästä  huolimatta  seuraava 
varjostimen  iteraatio  toteutettiin  ilman  informaatiota  ympärillä  olevista  kolmioista. 
Koska kolmion pinnan normaalia ei pystytty laskemaan varjostimessa, käytettiin niiden 
sijaan verteksien normaaleita,  joita  verrattiin kameravektoriin.  Tämä kuitenkin altisti 
varjostimen  piirtovirheille.  Varjostin  tuotti  reunaviivat  väärin  malleille,  joiden 
verteksinormaalien suuntaa oli muutettu esimerkiksi pinnan pehmennystä varten.

3D-mallin siluetin muodostavat kolmiot tunnistettiin geometriavarjostimessa käymällä 
iteratiivisesti  jokainen  kolmion  muodostava  verteksi  läpi,  ja  laskemalla  pistetulo 
verteksinormaalin ja kameravektorin välillä.  Pistetulon lisäksi  laskettiin  sen tuloksen 
etumerkit yhteen, jotta voitiin tarkistaa olisivatko kaikki pistetulojen etumerkit samat. 
Mikäli  jokainen  kolmion  kolmesta  verteksistä  lasketusta  pistetulosta  oli  sama,  olisi 
niiden  etumerkkien  summa  joko  -3  tai  3.  Mikäli  tulos  oli  jokin  muu,  osoitti  jokin 
verteksin normaali  eri  suuntaan,  ja tiedettäisiin  kyseessä olevan siluetin  muodostava 
kolmio. 

Siluetin muodostavan kolmion tunnistamisen jälkeen piti löytää kolmion reunoista ne 
kohdat, johon siluettiviiva tulisi piirtää. Siluettiviivan aloitus ja lopetuspiste laskettiin 
etsimällä  interpoloimalla  siluetin  muodostavan  reunojen  välillä  kohta,  jossa 
kameravektorin  ja  verteksin  normaalin  välinen  pistetulo  oli  nolla  (eli  kohta,  jossa 
normaali oli kohtisuoraan kameravektoriin nähden). Seuraavassa on kuvattu piirrettävän 
siluettiviivan reunan pisteiden laskeminen:

float lerp1 = dot_pdiff / (dot_pdiff - dot_p1);
float lerp2 = dot_pdiff / (dot_pdiff - dot_p2);

float3 lerppos1 = lerp(p[i_pdiff].position.xyz, p[i_p1].position.xyz, 
lerp1);
float3 lerppos2 = lerp(p[i_pdiff].position.xyz, p[i_p2].position.xyz, 
lerp2);

float3 lerpnormal1 = lerp(p[i_pdiff].normal, p[i_p1].normal, lerp1);
float3 lerpnormal2 = lerp(p[i_pdiff].normal, p[i_p2].normal, lerp2);

Koodissa  muuttujat  “dot_p1”  ja  “dot_p2”  ovat  niiden  pisteiden  pistetulot,  joiden 
normaalit  olivat  saman  suuntaiset  kameravektorin  suhteen.  Muuttuja  “dot_pdiff”  on 
puolestaan näistä poikkeavan pisteen pistetulo. Taulukkomuuttuja “p” sisältää kolmion 
muodostavat verteksipisteet. Indeksimuuttujat “i_p1” ja “i_p2” ovat samansuuntaisten 
pisteiden  indeksit  taulukkoon  “p”.  Vastaavasti  Indeksimuuttuja  “i_pdiff”  viittaa 
pisteeseen, joka oli eri suuntainen kuin kaksi muuta kolmion pistettä. Koodissa etsitään 
ensin kohdat, joissa pistetulo on nolla. Sen avulla saadaan verteksien “p1” ja “pdiff” 
sekä  “p2”  ja  “pdiff”  välillä  interpoloimalla  siluettiviivan  pisteiden  sijainnit  sekä 
verteksinormaalit. 
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Kun  siluettiviivan  pisteet  oli  tunnistettu,  piti  sille  muodostaa  nelikulmiogeometria 
kahdesta  uudesta  kolmiosta.  Muodostamista  varten  viivalle  piti  kuitenkin  ensin 
määrittää  paksuus.  Paksuuteen  piti  vaikuttaa  vaatimusmäärityksen  mukaisesti  viivan 
etäisyys  kamerasta  (etäisyyskontrolli),  verteksivärin  alpha-kanava,  (paikallinen 
kontrolli) objektin valaistus (valokontrolli) sekä sisällöntuottajan määriteltävissä oleva 
materiaaliparametri (objektikontrolli). 

Verteksivalon vaikutus laskettiin suoraan Unityn määrittämän verteksivalaistusfunktion 
avulla. Sille annettiin syötteenä pisteen sijainti sekä siluetille aikaisemmassa vaiheessa 
interpoloitu  normaali.  Funktion  palautteena  saatiin  valon  väri  siluettipisteelle.  Tämä 
kerrottiin verteksin värin sekä materiaaliparametrina tulevan muuttujan kanssa. Tämän 
jälkeen viivan paksuudelle laskettiin vielä etäisyyden vaikutus viivan paksuuteen. Tämä 
laskettiin  lineaarisesti  interpoloimalla  viivan  ruutukoordinaatiston  syvyysarvon 
perusteella viivan paksuutta kohti nollaa. Ohentamisen aloituspisteen ja lopetuspisteen 
etäisyydet  tehtiin  sisällöntuottajan määriteltäviksi.  Viiva muodostettiin  tämän jälkeen 
luomalla kolmiot siluetin normaalin suuntaisesti siluetin viivasta poispäin. Seuraavassa 
koodissa on kuvattu viivan paksuuden laskeminen sekä uuden nelikulmion pisteiden 
muodostaminen:

float thickness_p1 = (lightpower1) * p1_color.a;
float thickness_p2 = (lightpower2) * p2_color.a;
float depth_p1 = ((screenspace_p1.z - _DstThinningStart) / 
(_DstThinningEnd - _DstThinningStart));

float depth_p2 = ((screenspace_p2.z - _DstThinningStart) / 
(_DstThinningEnd - _DstThinningStart));

float linethickness1 = _Size * 
max(lerp( thickness_p1,0,saturate( depth_p1)), 
_DstMaxThinningInfluence);

float linethickness2 = _Size * 
max(lerp( thickness_p2,0,saturate( depth_p2)), 
_DstMaxThinningInfluence);

float4 v[4];
v[0] = float4(p1 + n1 * linethickness1, 1.0f);
v[1] = float4(p2 + n2 * linethickness2, 1.0f);
v[2] = float4(p1 - n1 * linethickness1, 1.0f);
v[3] = float4(p2 - n2 * linethickness2, 1.0f);

Koodissa  “lightpower1”  ja  “lightpower2”  ovat  Unityn  määrittelemällä 
valaistusfunktiolla  laskettu  valon  väri  siluettiviivan  pisteissä.  Muuttuja  “_Size”  on 
sisällöntuottajan  määriteltävissä  oleva  materiaaliparametri.  Vastaavasti 
“_DstThinningStart”  ja  “_DstThinningEnd”  ovat  käyttäjän  määriteltävissä  olevat 
etäisyyteen  perustuvan  paksuuden  parametrit.  “_DstMaxThinningInfluence”  on 
sisällöntuottajan  määrittämä  paksuuden  kontrollimuuttuja,  joka  määrittää 
minimipaksuuden viivalle. Sen avulla käyttäjä voi estää viivan katoamisen kokonaan. 
Muuttujat “p1_color” ja “p2_color” ovat verteksien värit. Muuttujat “p1” ja “p2” ovat 
siluetin pisteitä sekä “n1” ja “n2” siluetin normaalivektorit. 

Uusille vertekseille laskettiin etäisyyden vaikutus niiden väriin ja ne lähetettiin edelleen 
pikselivarjostimelle.  Etäisyyden  vaikutus  väriin  tehtiin  lineaarisesti  interpoloimalla 
edellisessä vaiheessa lasketun etäisyysparametrin perusteella.  Seuraavassa on kuvattu 
etäisyyden vaikutus viivan väriin
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float lightpoweraverage = (lightpower1.r+lightpower1.g+lightpower1.b) 
* 0.33333;

float4 p1_lightcolor = lerp(_LineLightColor, _LineShadowColor, 
float4(lightpower1, lightpoweraverage));
float4 p2_lightcolor = lerp(_LineLightColor, _LineShadowColor, 
float4(lightpower2, lightpoweraverage));

float4 p1_dstcolor = lerp(_LineNearColor, _LineFarColor, depth_p1);
float4 p2_dstcolor = lerp(_LineNearColor, _LineFarColor, depth_p2);

p1_color = p1_lightcolor * p1_dstcolor;
p2_color = p2_lightcolor * p2_dstcolor;

Koodissa lasketaan ensin verteksivalon vaikutuksen keskiarvo, koska se on vielä tässä 
vaiheessa  kolmena  RGB-komponenttina.  Keskiarvon  sijaan  tässä  voitaisiin  käyttää 
myös valon värin vaikutusta viivan väriin. Tällöin interpolointi voitaisiin tehdä suoraan 
valon värin perusteella. Valon väri lasketaan interpoloimalla käyttäjän määriteltävissä 
olevien  “_LineLightColor”  ja  “_LineShadowColor”  -väriarvoja  valon  voimakkuuden 
perusteella.  Vastaavasti  etäisyyden  vaikutus  lasketaan  lineaarisesti  interpoloimalla 
käyttäjän määriteltävissä olevien “_LineNearColor” ja “_LineFarColor” -väriarvojen ja 
geometrian  etäisyyden  perusteella.  Lopulliset  värit  saadaan  kertomalla  valon  ja 
etäisyyden värivaikutukset keskenään. 

Geometriavarjostimessa  laskettiin  myös  pikselivarjostimen  tarvitsemia  parametreja 
teksturoimista  varten.  Pikselivarjostimelle  lähetettiin  kunkin  uuden  muodostetun 
verteksin sijainti, muodostetun geometrian UV-koordinaatit, verteksin alkuperäinen UV-
koordinaatti,  verteksivalon  vaikutus,  clip-  ja  ruutukoordinaatistossa  olevat 
muodostettujen pisteiden koordinaatit, siluettiviivan pisteiden sekä objektin keskipisteen 
sijainti ruutukoordinaatistossa ja siluettiviivan väriarvot. Näitä käytettiin myöhemmin 
pikselivarjostimessa. Tässä vaiheessa geometrian UV-koordinaatit olivat vielä väärin, ja 
niistä vain U-koordinaatti oli määritelty. 

Tunnistettu siluetti kokeiltiin ensin piirtää aina, kun reuna tunnistettiin kuuluvan mallin 
siluettiin  huolimatta  siitä,  mihin  suuntaan  viiva  osoitti.  Tämä  tehtiin  Unityn 
renderöintiparametrin  avulla,  joka  esti  poistamasta  taakse-  ja  eteenpäin  osoittavat 
kolmiot. Tällä tavoin muodostui ruudulle yhtenäinen ääriviiva. Viiva piirrettiin tällöin 
sekä  eteenpäin  osoittaville,  että  taaksepäin  osoittaville  silueteille,  eikä  viivan 
muodostamisen  suuntaa  tarkistettu.  Tämän  huomattiin  toimivan  hyvin  tasapaksulle 
viivalle ja tällä vältettiin viivan suunnan tarkistaminen sen suunnan perusteella. Kuvassa 
14 näkyy kuinka renderöinnin aikana voidaan jättää tarkistamatta se, kummalle puolelle 
uusi kolmio muodostetaan,  mikäli  kolmioiden etu- ja taustapuolet renderöidään (cull 
off).
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Kuva 14.Toruksen viiva piirrettynä kolmella erilaisella renderöintiasetuksella.

Kuvassa  14  torusgeometria  on  renderöity  kolmella  eri  tavalla.  1.  Kolmioiden 
taustapuolet näkyvissä (cull front), 2. kolmioiden etupuolet näkyvissä (cull back) ja 3. 
kolmioiden etu- ja taustapuoli renderöitynä (cull off). Kolmannessa toruksessa viivasta 
muodostuu yhtenäinen. 

Jotta muodostettu viivageometria voidaan teksturoida, pitää uudelle viivageometrialle 
laskea  myös  yhtenäisen  tekstuurikoordinaatit.  Tekstuurikoordinaattien  tulisi  olla 
yhtenäiset, jotta viivalle asetettava tekstuuri voi toistua saumattomasti. 

Suunnitteluvaiheessa tekstuurikoordinaattien toteutus oli vielä avoin kysymys, eikä sille 
löytynyt  vielä  siinä  vaiheessa  ratkaisua.  Tämän  huomattiin  olevan  ongelmallinen 
toteutuksen  kannalta,  sillä  viivan  teksturointi  oli  tärkeässä  roolissa,  kun  viivan 
ominaisuuksia haluttiin alkaa muuntamaan. Ensimmäistä versiota alettiin toteuttamaan 
vaikka viivan muodostamisesta tehtäessä ei vielä tiedetty, kuinka tekstuurikoordinaatit 
tultaisiin muodostamaan. Tekstuurikoordinaattien muodostamiseen kuitenkin löydettiin 
kirjallisuudesta  keino  muodostaa  koordinaatit  polaarikoordinaatistossa.  Siinä 
tekstuurikoordinaattien  muodostaminen  tapahtuisi  siten,  että  polaarikoordinaatiston 
keskipiste  olisi  objektin  keskipiste  ruudulla.  Polaarikoordinaatteja  käyttämällä 
tektuurikoordinaattien  alku-  ja  loppupiste  ovat  samassa  kohdassa,  jolloin  viivan 
tekstuurin  toistaminen  saumattomasti  oli  mahdollista.  Menetelmä  saattoi  tuottaa 
piirtovirheitä jos objekti on ruudulla hyvin pieni. Lisäksi virheitä muodostui, kun viiva 
muodostuu  vertekseille,  jotka  ovat  lähellä  objektin  keskipistettä.  Lisäksi  ympyrän 
keskipistettä kohti suuntautuvat viivat aiheuttivat piirtovirheitä, koska pisteet eivät etene 
ympyrän kaarella.

Tekstuurikoordinaattien  muodostamista  polaarikoordinaatistossa  iteroitiin  ensin 
verteksivarjostimessa. Sen huomattiin aiheuttavan piirtovirheitä niissä kohdissa, joissa 
koordinaatin  muodostaminen  alkaa  ja  loppuu.  Näissä  kohdissa  koordinaatit  alkavat 
alusta.  Tällöin  koordinaattien  viimeisen  ja  ensimmäisen  verteksin  välille  muodostuu 
vastakkaiseen  suuntaan  etenevä  koordinaatisto.  Tämä  näkyy  viivatekstuurin 
muodostumisena  pienelle  alueelle  väärään  suuntaan.  Kuvassa  15  on  kuvattu 
tektuurikoordinaattien piirtovirhe toruksen yläreunassa teksturoidulle viivalle. 
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Kuva 15.Tekstuurikoordinaatti muodostuminen väärin toruksen yläosassa.

Kuvassa  15  näkyvää  tekstuurikoordinaattien  muodostumista  väärin  pyrittiin 
vähentämään  tekemällä  koordinaattien  muodostaminen  polaarikoordinaatistossa 
pikselivarjostimessa.  Tällöin  ensimmäisen  ja  viimeisen  verteksin  väli  ei  vaikuttaisi 
tekstuurikoordinaatteihin.  Pikselivarjostimessa  virhe  väheni  selkeästi,  mutta  silti  se 
näkyi edelleen. Pikselivarjostimessa virhe näkyi polaarikoordinaatiston ensimmäisen ja 
viimeisen  pikselin välillä.  Näihin  kohtiin  muodostui  viivatekstuurista  riippuen  usein 
selkeästi  näkyvä,  yhden  pikselin  paksuinen  viiva.  Tekstuurikoordinaattien 
muodostaminen pikselivarjostimessa kuvataan tarkemmin seuraavassa luvussa.

4.5.3 Pikselivarjostin

Pikselivarjostimessa laskettiin viivan muodostavalle geometrialle lopullisten pikselien 
värit. Lopulliseen väriin vaikuttivat useat tekijät. Geometriavarjostin lähetti lopullisessa 
toteutuksessa  pikselivarjostimelle  syötteenä  kunkin  verteksin  sijainnin,  viivan 
tekstuurikoordinaatin, alkuperäiset verteksin tekstuurikoordinaatit, paperin koordinaatit 
ruudun kokoon  asetettuna,  verteksin  värin,  valon  voimakkuuden,  verteksin  sijainnin 
ruutukoordinaatistossa sekä 3D-objektin keskipisteen sijainnin ruutukoordinaatistossa.

Pikselivarjostimessa  laskettiin  yksittäisen  pikselin  tekstuurikoordinaatit. 
Tekstuurikoordinaatit  oli  mahdollista  laskea  myös  suoraan  geometriavarjostimessa 
geometrian  muodostamisvaiheessa,  mutta  tämän  todettiin  aiheuttavan  piirtovirheitä, 
kuten edellisessä geometriavarjostimia käsittelevässä luvussa mainittiin. Piirtovirheiden 
vähentämiseksi  tekstuurikoordinaatit  laskettiin  lopullisessa  toteutuksessa 
pikselivarjostimessa.  Seuraavaksi  on  kuvattu  tekstuurikoordinaattien  V-koordinaatin 
laskeminen.

float2 pivot_to_fragment = normalize(input.screenpivot.xy - 
input.screendata.xy);

const float PI = 3.14159;

float vcoord = _UVTile*(atan2(pivot_to_fragment.y, 
pivot_to_fragment.x)/(2*PI));

Koodissa  muodostettiin  polaarikoordinaatti  kullekin  pikselivarjostimen  käsittelemälle 
pikselille.  Ensin  laskettiin  normalisoitu  vektori  käsiteltävästä  pikselistä  objektin 
keskipisteeseen.  Keskipiste  ja  pikselin  sijainti  olivat  kumpikin  kuva-avaruudessa.  V-
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koordinaatti  laskettiin sen jälkeen ottamalla arkustangentti  kyseisen vektorin y- ja x-
koordinaattien arvoista. V-koordinaattia vielä kerrottiin sisällöntuottajalle esiteltävällä 
kertoimella, jolla voidaan säätää tekstuurin kertautumista useampaan kertaan objektin 
ympäri.  Tekstuurikoordinaatin  U-koordinaattia  ei  tarvinnut  laskea  enää 
pikselivarjostimessa, sillä se muodostettiin jo geometriavarjostimessa.

Tekstuurin  ja  väripigmentin  sekoittuminen  toteutettiin  käyttämällä  tekstuurien 
lukemisessa  vaihtelevaa  mipmap-tasoa.  Tekstuurille  voidaan  Unityssä  generoida 
automaattisesti  mipmap-tasot.  Varjostimessa  voidaan  tekstuurin  luvun  aikana  valita 
haluttu mipmap-taso. Tällä tavoin voidaan tekstuurista valita sumeampi versio ilman, 
että  erillistä  sumennusvaihetta  tarvitsee  tehdä  pikselivarjostimessa.  Mipmap-taso 
valittiin syvyysparametrin ja valon voimakkuuden perusteella seuraavasti:

float4 control = tex2D(_ControlTex, input.vertexuv.xy);

float dstfactor = lerp(_BlurNear, _BlurFar, 
saturate(input.screendata.z));

float lightfactor = lerp(_BlurLight, _BlurShadow, input.screendata.w);

float texlod = (control.r + dstfactor + lightfactor)*_BlurMultiplier;

Koodissa luetaan ensin käyttäjän määriteltävissä olevaa kontrollitekstuuria käyttäen 3D-
mallin  alkuperäisiä  verteksikoordinaatteja.  Kontrollitekstuurin  punainen  värikanava 
tulee sisältää viivan sumentumiskertoimen ja vihreä värikanava viivan voimakkuuden 
(voimakkuuden  laskeminen  kuvataan  myöhemmin).  Käyttäjä  määrittää  materiaalille 
”_BlurNear”  ja  ”_BlurFar”  liukulukuarvot,  joiden  välillä  interpoloidaan  lineaarisesti 
fragmentin  syvyysarvon perustella.  Vastaavasti  ”_BlurLight”  ja  ”_BlurShadow” ovat 
käyttäjän määriteltävissä, ja niiden välillä interpoloidaan geometriavaiheessa lasketun 
valaistusarvon  perusteella  (”screendata.w”  -muuttuja).  Lopulta  kontrollitekstuurin 
punainen värikanava, etäisyysvaikutus sekä valovaikutus lasketaan yhteen, ja kerrotaan 
käyttäjän  määriteltävissä  olevalla  ”_BlurMultiplier”  -parametrilla,  joka  toimii 
sumennuksen  kokonaiskertoimena.  Tätä  ”texlod”  -muuttujaa  käytetään  myöhemmin 
siveltimen ja paperitekstuurin mipmap-tason valitsemisessa. 

Tekstuurikoordinaattien muodostamisen jälkeen viivatekstuuria haluttiin lukea useaan 
kertaan eri V-koordinaateilla. Tällä saavutettiin mahdollisuus renderöidä useampaa kuin 
yhtä viivaa. Seuraavaksi on kuvattu kyseinen koodi tekstuurin lukemiseen. 

float4 brushcolor = float4(1,1,1,0);

for(int i = 0; i < _NumLines; i++)
{
float4 brushsample = tex2Dlod(_BrushTex, float4(input.lineuv.x, 
vcoord+i*_LinesOffset, 0, texlod));
brushcolor.rgb *= brushsample.rgb;
brushcolor.a += brushsample.a;
}

brushcolor = saturate(brushcolor);

Koodissa tekstuuria luetaan käyttäjän määrittelemän muuttujan ”_NumLines” verran ja 
kerrotaan  luetun  tekstuurin  rgb-väriarvot  keskenään  sekä  summataan  alpha-kanavan 
arvot yhteen. Tekstuurin lukemisessa käytettiin edellisessä pikselivarjostimen vaiheessa 
laskettua  ”texlod”-muuttujaa,  joka  valitsee  viivatekstuurista  mipmap-tason.  Lisäksi 
tekstuurin V-koordinaattia siirrettiin jokaisella lukemiskerralla (muuttuja ”i”) käyttäjän 
määriteltävissä olevan arvon (muuttuja ”_LinesOffset”) verran eteenpäin. Tällä tavalla 
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jokainen tekstuurin lukeminen tapahtui hieman eri kohdasta viivatekstuuria. Tällä tavoin 
luotiin  illuusio  moneen  kertaan  toistuvasta  viivasta  kun  viivatekstuurina  käytetään 
hieman epäsuoraa viivaa. Lopulta väriarvo vielä rajoitetaan nollan ja yhden välille. 

Kuvassa 16 näkyy, kuinka hieman aaltoilevaa tekstuuria voidaan lukea useaan kertaan, 
ja luoda siten illuusio useasta päällekkäisestä viivasta. Kuvassa oikealla valkoisella on 
renderöinnissä käytetty hieman epäsuora tekstuuri. 

Kuva 16.Torus renderöitynä useaan kertaan luetulla viivatekstuurilla.

Piirrettävän  pinnan  tekstuuri,  jolla  simuloitiin  esimerkiksi  paperipinnan  kuviointia, 
toteutettiin  pikselivarjostimessa  käyttäen  apuna  geometriavarjostimessa  tuotettuja 
ruutukoordinaatteja.  Paperitekstuurin  toteuttamista  kokeiltiin  ensin  alkuperäisen 
suunnitelman mukaisesti kertomalla paperitekstuurin väri viivan värillä. Pelkästään tätä 
lähestymistapaa käyttämällä ei kuitenkaan saatu karkealle materiaalille piirtyvän viivan 
rosoisuutta.  Tästä  syystä  alkuperäisestä  suunnitelmasta  poikettiin,  ja  pinnan 
teksturoiminen päätettiin toteuttaa korkeuteen perustuvana viivan läpinäkyvyytenä. 

Kuva 17 esittää, kuinka tarkoituksena oli simuloida eri voimakkuudella piirtyviä viivoja 
siten, että voimakas viiva siirtää väripigmenttiä syvemmälle pintakuvioon.

Kuva 17.Värin siirtyminen pinnan korkeuden perusteella pintamateriaaliin. 
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Viivan  pohjaväri  laskettiin  ensin  kertomalla  edellisessä  vaiheessa  luettu  viivan  väri 
paperin  värillä,  viivan  verteksivärillä  sekä  käyttäjän  määriteltävissä  olevalla 
”_LineColor”  -muuttujan värillä.  Verteksiväri  sisälsi  geometriavarjostimessa lasketun 
valon ja etäisyyden vaikutuksen. Paperin pintatekstuurille määriteltiin sen alpha-kanava 
kuvaamaan  pinnan  korkeutta.  Pikselivarjostimessa  eri  pinnan  korkeudella  tapahtuva 
pigmentin  siirtyminen  toteutettiin  Cg-ohjelmointikielen  smoothstep-funktiolla. 
Materiaalille  annettiin  sen  rosoisuutta  kuvaava  liukulukuarvo,  joka  määritti 
korkeustekstuurin  kokonaisvaikutuksen  värin  siirtymiselle  paperin  pintaan. 
Karkeusparametria  suurentamalla  kuviosta  tuli  pehmeämpi,  ja  pienentämällä  kuvion 
kontrasti kasvoi. 

float4 papercolor = tex2Dlod(_PaperTex, 
float4(input.papercoords.xy,0,texlod));

float4 color;
color.rgb = brushcolor.rgb * papercolor.rgb * _LineColor.rgb * 
input.color.rgb;

float pigment = papercolor.a * _LineColor.a * input.color.a * 
control.g;

float pigmenttransfer = smoothstep(_PaperDepth, 
_PaperDepth+_PaperRoughness, pigment) * brushcolor.a;

color.a = pigmenttransfer;

return color;

Koodissa  viivan  väri  lasketaan  kertomalla  viivan,  paperin,  verteksi-  sekä  käyttäjän 
määrittelemän yleisväri yhteen. Värin siirtyminen tapahtuu paperin korkeustekstuurin 
perusteella, muuttamalla lopullisen pikselin alpha-kanavaa. Värin määrään vaikuttavat 
paperitekstuurin  alpha-kanavassa  kuvattu  pinnankorkeus  (muuttuja  ”_PaperTex”), 
materiaalin  viivan  värin  (muuttuja  ”_LineColor”),  verteksivärin,  kontrollitekstuurin 
(muuttuja  ”control”)  sekä  viivatekstuurin  alpha-kanavat  (muuttuja  ”brushcolor”). 
Lisäksi  etäisyysvärit  ja  valon  värit  vaikuttavat  pigmentin  määrään.  Muuttuja 
”_PaperDepth” kuvaa paperin syvyyttä, jolla väriä alkaa siirtymään pintaan. Pigmentin 
siirtymistä kuvaava arvo asetetaan lopullisen pikselin alpha-kanavaksi. Tämän jälkeen 
väri lähetetään edelleen grafiikkaprosessorin käsiteltäväksi.

Kuvassa  18  on  renderöity  useita  päällekkäisiä  toruksia  erilaisilla  paperipinnan 
asetuksilla. Siitä näkyy, kuinka paperipinnan syvyyttä ja karheutta muuntamalla voidaan 
viivaa häivyttää tai tuoda esiin. 
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Kuva 18.Toruksia renderöitynä erilaisilla pintatekstuurin syvyys- ja 
karheusparametreilla.

Kuvassa  18  vasemmalla  on  viivoja  matalilla  “_PaperDepth”  ja  “_PaperRoughness”-
parametrien arvoilla. Keskellä kumpaakin arvoa on hieman nostettu. Oikealla niitä on 
lisätty vielä entisestään, jolloin pintakuvio tulee entisestään esiin, ja viiva alkaa hävitä 
näkymättömämmäksi. Pinta alkaa tällöin muistuttaa kevyesti hiilellä piirrettyä jälkeä. 

4.6 Yhteenveto

Konstruktion  lopputuloksena  tuotettiin  varjostinohjelma,  joka  pystyi  renderöimään 
monipuolisia ääriviivoja kolmiulotteisille objekteille. Toteutuksen aikana tehtiin useita 
iteraatiota  varjostimesta.  Iteraatioiden  välillä  tehtiin  havaintoja  sen  puutteista,  ja 
mahdollisista  paremmista  lähestymistavoista.  Havaintojen  pohjalta  tehtiin  seuraava 
iteraatio varjostimesta, kunnes sen todettiin vastaavan riittävällä tasolla sille asetettuja 
vaatimuksia.  Varjostin  toimi  objektiavaruudessa,  millä  mahdollistettiin 
sisällöntuottajalle joustavuutta vaihtaa tarvittaessa eri objekteille omat materiaalinsa ja 
siten myös eri varjostinparametrit. 

Varjostimen käyttäjärajapintana toimi Unityn  oma materiaalijärjestelmä,  jonka avulla 
käyttäjä  pystyi  säätämään  varjostimen  ominaisuuksia  joko  editointivaiheessa,  tai 
ohjelman  ajon  aikana  ohjelmallisesti.  Lisäksi  osaa  varjostimen  tukemista 
ominaisuuksista  kontrolloitiin  kolmiulotteisen  mallin  tuotantovaiheessa  lisäämällä 
mallille verteksivärejä, jotka ohjasivat viivan joitain ominaisuuksia. 

Lopullisessa  varjostimessa  tuettiin  useita  viivan  ominaisuuksia.  Käyttäjän  kannalta 
tärkeä  viivan  ulkonäköön  vaikuttava  parametri  oli  viivatekstuuri.  Sen  avulla 
sisällöntuottaja voi muuntaa hyvinkin erilaisia viivatyyppejä ja muotoja piirtämällä tai 
skannaamalla  erilaisia  viivatekstuureita.  Viivatekstuurin  toistuvuudelle,  eli  viivojen 
määrälle, määriteltiin myös oma parametrinsa. Tällä tavoin samaa tekstuuria pystyttiin 
toistamaan useita kertoja. Viivan toistamista varten piti määrittää myös parametri niiden 
tekstuurikoordinaattien siirtämiseen, jotta toistuvat viivat eivät piirtyisi päällekkäin. 

Toinen tärkeä parametri oli viivan väri, jota muutettiin suoraan materiaalista. Käyttäjä 
pystyi  määrittämään  viivan  värin  valaistuksen  ja  kameraetäisyyden  perusteella. 
Valaistuksen kontrolloimisessa materiaalille määriteltiin valon ja varjon puoleiset viivan 
värit erikseen. Vastaavasti etäisyyteen perustuvat värit määriteltiin kaukana oleville ja 
lähellä oleville viivoille erikseen. Lisäksi viivan lopulliseen väriin vaikuttivat myös 3D-
mallille määritellyt verteksivärien väriarvot, sekä pintatekstuurin väri. 
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Viivan  voimakkuutta,  eli  pigmentin  siirtymistä  piirrettävään  pintaan,  kontrolloitiin 
pitkälti  samoin  väriparametrein  kuin  väriäkin.  Voimakkuuteen  vaikuttivat  käyttäjän 
määriteltävät viivan, valon, varjon, kaukaisten ja lähellä olevien viivojen värit. Myös 
viivatekstuurin  alpha-värikanava  otettiin  tässä  huomioon.  Lisäksi  käyttäjä  pystyi 
määrittämään  erillisen  kontrollitekstuurin  vihreään  värikanavaan  kertoimen 
voimakkuudelle,  mikä  mahdollisti  viivan  voimakkuuden  säätämisen  paikallisesti. 
Pigmentin  siirtymistä  käyttäjä  pystyi  säätämään  paperitekstuurin  alpha-värikanavaan 
sijoitettavan  pinnan  syvyyskartan  perusteella.  Pigmenttiä  siirtyi  vähemmän  pinnan 
syviin, kuin korkeisiin kohtiin. Lisäksi karkeudelle käyttäjä pystyi määrittämään pinnan 
syvyyttä ja karkeutta kuvaavat parametrit, joiden avulla käyttäjä sai piirtyvästä viivasta 
karkeaa tai tasaista. 

Viivan  paksuutta  pystyttiin  muuttamaan  määrittämällä  sille  maksimipaksuus 
liukulukuarvona.  Paksuutta  vaihdeltiin  myös  viivan  etäisyyden,  valoisuuden  ja 
verteksivärien  alpha-kanavan  perusteella.  Etäisyyteen  perustuvaa  paksuuden 
muuntamista  kontrolloitiin  käyttäjän  määrittelevien  ohennuksen  aloittamisen  ja 
lopettamisen  määrittelevien  liukulukuparametrien  avulla.  Lisäksi  määriteltiin  viivan 
minimipaksuus. Viivan paksuus alkoi ohenemaan aloitusetäisyydeltä, ja päättyi viivan 
minimipaksuuteen.  Jos  minimiparametri  oli  määritelty  nollaksi,  muuttui  viiva 
näkymättömäksi.  Jos  sen  arvo  puolestaan  oli  yksi,  ei  viivan  paksuus  reagoinut 
etäisyyden  tai  valon  vaikutuksiin.  Lisäksi  viivan  paksuutta  pystyttiin  muuntamaan 
mallin  verteksivärin  alpha-kanavan  avulla  paikallisesti.  Viivan  paksuuteen  vaikutti 
epäsuorasti  viivan  tekstuuri,  sillä  siihen  pystyttiin  piirtämään  ohuempaa  viivaa 
jättämällä viivan ympärille läpinäkyvyyttä (tekstuurissa alpha-kanava nolla). 

Materiaalin pinnan (paperin) tekstuuri pystyttiin vaihtamaan. Sen väri vaikutti viivan 
väritykseen  ja  sen  alpha-kanava  käytettiin  pinnan  korkeuden  määrittelyyn.  Pinnan 
karheudelle ja syvyydelle oli määritelty materiaaliin myös liukulukuarvot, joiden avulla 
pintakuviointia voitiin säätää. 

Viivan  sekoittumiseen  käyttäjä  pystyi  vaikuttamaan  sekoittumisen  yleisparametrin, 
etäisyyden  sekä  valon  ja  varjon  perusteella.  Yleisparametri  toimi  kertoimena 
sekoittumisen  voimakkuudelle.  Mikäli  se  määriteltiin  nollaksi,  ei  sekoittumista 
tapahtunut lainkaan. Etäisyyden perusteella tapahtuvaa sekoittumista hallittiin erillisillä 
liukulukuarvoilla lähellä ja kaukana olevalle geometrialle. Vastaavasti valoon perustuva 
sekoittuminen tapahtui valoisille ja varjossa oleville viivoille erikseen.

Viivan muodon muuntamista tuettiin epäsuorasti. Muotoa pystyi kontrolloimaan hieman 
käyttämällä  epäsuoraa  viivatekstuuria,  jolloin  myös  näytölle  piirtyvästä  viivasta  tuli 
epäsuora. Viivan pituuden kontrolloiminen tapahtui epäsuorasti piirtämällä epäjatkuva, 
katkonainen  viivatekstuuri.  Käyttäjä  pystyi  lisäksi  katkaisemaan  viivan  halutuissa 
kohdissa  määrittämällä  viivan  voimakkuudeksi  tai  paksuudeksi  nollan.  Tällöin  viiva 
joko muuttuu täysin läpinäkyväksi, tai se ohenee näkymättömäksi. 
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5. Arviointi

Konstruktion  vaatimukset,  ja  niistä  johdetut  arviointikriteerit,  koostettiin  taiteessa 
käytettyjen  tekniikoiden  ja  menetelmien  pohjalta.  Arviointikriteereiden  perusteella 
varjostimen  tuli  pystyä  tarjoamaan  käyttäjälle  keinot  muuttaa  viivan  väriä, 
voimakkuutta, piirrettävän pinnan tekstuuria, viivan paksuutta, muotoa, pituutta, määrää 
sekä  viivan  sekoittumista  pintaan.  Ominaisuuksien  kontrollikeinoina  olivat 
objektikontrolli, paikallinen kontrolli, etäisyyskontrolli sekä valon voimakkuuden kautta 
tapahtuva kontrolli. Taulukossa 1 on kuvattu vaatimusten toteutuminen. Taulukossa on 
merkitty  ”kyllä”,  kun  ominaisuus  toteutettiin  ja  ”ei”,  mikäli  ominaisuus  jäi 
toteuttamatta.

Taulukko 1.Vaatimusten toteutuminen.

Ominaisuus Väri Voimakkuus Sekoittuminen Paksuus Muoto Pituus Määrä Pintatekstuuri

Toteutettiin? Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Objektikontrolli Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Paikallinen 
kontrolli Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei Kyllä Ei

Etäisyyskontrolli Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei Kyllä Ei

Valokontrolli Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei Kyllä Ei

Väri: Ominaisuus  toteutettiin  kokonaisuudessaan  vaatimusmäärittelyn  mukaisesti. 
Konstruktiossa  pystyttiin  ottamaan  huomioon  viivan  värityksen  muuttaminen 
sisällöntuottajan  toimesta.  Väriä  pystyttiin  kontrolloimaan  viivan  yleisvärin 
(objektikontrolli),  verteksin  väriarvojen  perusteella  (paikallinen  kontrolli)  sekä 
viivatekstuurin  värityksen  avulla.  Lisäksi  viivan  väriin  vaikuttivat  epäsuorasti 
pintatekstuurin  sekä  piirrettävän  pinnan  väri.  Näiden  lisäksi  viivalle  pystyi 
määrittämään yksilölliset värit sen ollessa valossa, varjossa, kaukana ja lähellä. 

Voimakkuus: Ominaisuus  toteutettiin  kokonaisuudessaan  vaatimusmäärittelyn 
mukaisesti.  Viivan  voimakkuuden  säätö  objektikohtaisesti  tapahtui  viivatekstuurin 
läpinäkyvyyttä  sekä  viivan  yleisvärin  alpha-kanavaa  muuttamalla.  Varjostimeen 
toteutettiin  kontrollitekstuuri,  jonka  vihreä  värikanava  toimi  viivan  paikallisena 
kontrollina.  Verteksivärin  alpha-kanavan  väriarvoa  käytettiin  konstruktiossa  viivan 
paksuuden  kontrolloimiseen.  Tästä  syystä  viivan  voimakkuuden  paikallinen 
kontrollointi  siirrettiin erilliseen kontrollitekstuuriin.  Voimakkuuden vaikutus valossa, 
varjossa,  kaukana  ja  lähellä  toteutettiin  käyttämällä  näiden  väriarvojen  alpha-
värikanavia. 

Sekoittuminen: Ominaisuus  toteutettiin  kokonaisuudessaan  vaatimusmäärittelyn 
mukaisesti. Viivan objektikohtainen sekä paikallinen kontrollointi tapahtui käyttämällä 
kontrollitekstuuria. Sen punainen värikanava toimi paikallisena kontrollikanavana ja oli 
painoarvona sekoittumisen voimakkuudelle. Lisäksi käyttäjä pystyi määrittämään koko 
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objektin  kattavan  painoarvon,  joka  toimi  kertoimena  muille  sekoittumisen 
kontrollikeinoille. Näiden lisäksi sekoittumiselle määriteltiin painoarvot valolle, varjolle 
sekä kaukana ja lähellä oleville viivoille.

Paksuus: Ominaisuus toteutettiin kokonaisuudessaan vaatimusmäärittelyn mukaisesti. 
Viivalle pystyttiin määrittämään maksimipaksuus, joka oli  objektikohtainen kontrolli. 
Paksuutta pystyttiin myös ohentamaan etäisyyden perusteella aina tämän määriteltyyn 
minimipaksuuteen  saakka.  Paikallinen  kontrolli  toteutettiin  verteksivärin  alpha-
värikanavan perusteella.  Viivan paksuuden vaihtelu  valon suunnan ja  voimakkuuden 
sekä etäisyyden perusteella toteutettiin. 

Muoto: Ominaisuus  toteutettiin  puutteellisena,  eikä  kaikkia  vaatimusmäärittelyn 
vaatimuksia  toteutettu.  Viivan  muotoa  konstruktiossa  pystyttiin  hallitsemaan  hieman 
viivatekstuurin  avulla.  Esimerkiksi  aaltoileva  viivanmuoto  onnistui  tekemällä 
viivatekstuurista  aaltomainen.  Tämä  tapahtui  objektikohtaisesti  asettamalla  objektille 
oma materiaali ja sille tekstuuri. Varjostin ei mahdollistanut hienovaraisempaa muodon 
hallintaa. Tekstuurin kautta tapahtuva muodon muuntaminen tapahtui yhtenäisesti joka 
puolelle mallia. Esimerkiksi mallin kaarteiden mukaileminen viivan muodolla ei ollut 
mahdollista. Muita kuin objektikohtaista kontrollikeinoa ei toteutettu. 

Pituus: Ominaisuus  toteutettiin  kokonaisuudessaan  muiden  viivan  ominaisuuksien 
kontrollikeinojen kautta. Viivan pituuden kontrolloiminen ei tapahtunut erillisten, sille 
määriteltyjen parametrien perusteella. Sen sijaan viivan pituutta pystyttiin hallitsemaan 
viivan  voimakkuuden  ja  paksuuden  kautta.  Käyttäjä  pystyi  asettamaan kummallekin 
parametrille  minimiarvon,  joka  häivyttää  viivan  kokonaan.  Voimakkuuden  laskiessa 
nollaan,  viivasta  tuli  täysin  läpinäkyvä.  Vastaavasti  paksuuden  ollessa  nolla,  viiva 
muuttui näkymättömäksi. Koska kummallekin parametrille oli myös määritelty objekti-, 
paikallinen-,  etäisyys-  sekä  valokontrollit,  olivat  kyseiset  ominaisuudet  myös  viivan 
pituuden kontrolloimisessa käytössä. Pituuteen pystyi epäsuorasti  vaikuttamaan myös 
piirtämällä viivatekstuuriksi lyhyempiä viivoja.

Määrä: Ominaisuus  toteutettiin  osittain,  mutta  kaikkia  vaatimusmäärittelyn 
ominaisuuksia  ei  toteutettu.  Viivojen  lukumäärää  konstruktiossa  tuettiin  koko 
materiaalin  kattavalla  parametrilla  objektikohtaisesti.  Käyttäjä  pystyi  määrittämään 
viivojen  toistumisen  lukumäärän  koko  objektille.  Muita  kontrollimenetelmiä  ei 
toteutettu.

Pintatekstuuri: Ominaisuus  toteutettiin  kokonaisuudessaan  vaatimusmäärittelyn 
mukaisesti.  Konstruktiossa  toteutettiin  mahdollisuus  määrittää  pinnalle  haluamansa 
tekstuuri  sekä  sen  korkeuskäyrä  (tekstuurin  alpha-värikanava).  Pinnan  karkeudelle 
määriteltiin  myös  objektikohtaiset  parametrit.  Näiden  avulla  piirrettävän  pinnan 
kuviointia ja ulkonäköä pystyttiin muuttamaan. Tämän ominaisuuden kontrollikeinoiksi 
jäi  ainoastaan  objektikohtainen  kontrollimenetelmä.  Muita  kontrollikeinoja  ei 
vaatimusmäärittelyn mukaisesti toteutettu.

Konstruktiossa  pystyttiin  toteuttamaan  objektitasolla  kaikki  vaatimusmäärittelyn 
ominaisuudet.  Ominaisuuksien  kontrollikeinoista  viivojen  määrä  ja  muoto  jäivät 
kuitenkin puutteellisiksi paikalliset-, etäisyys- ja valokontrollien osalta. Näille ei tämän 
tutkimuksen  puitteissa  löydetty  teknistä  ratkaisua.  Muut  kontrollikeinot  saatiin 
toteutettua kokonaisuudessaan vaatimusmäärittelyn mukaisesti. 

Kuvassa 19 on demonstroitu joitain eri tyylisiä viivoja. 3D-mallit on kuvassa valaistu 
yhdellä suuntavalolla, joka valaisee mallit oikealta yläviistosta.
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Kuva 19. Muutamia toisistaan poikkeavia viivatyylejä.

Kuvassa  19  vasemmalla  ensimmäisessä  tapauksessa  materiaalissa  ei  käytetä 
viivatekstuuria,  vaan  siinä  muodostetaan  pelkkä  viivageometria.  Materiaaliin  on 
määritelty  varjon  puoleisen  viivan  väriksi  sininen  ja  valon  puolelle  punainen.  Viiva 
myös  ohenee  hieman  valon  puolelta.  Seuraavaksi  kuvassa  keskellä  vasemmalla 
simuloidaan tussimaista viivaa. Siinä käytetään valokuvasta muokattua tussitekstuuria, 
eikä  viivan  ominaisuuksia  muuteta  valon  tai  etäisyyden  suhteen.  Viivalle  on  lisätty 
pintatekstuuri,  jolla  viivan  kuvioon  tulee  hieman  karheutta.  Keskellä  oikealla 
simuloidaan  melko  paksua  hiiltä.  Viivalle  on  määritelty  karkea  ja  epätasainen 
viivatekstuuri. Lisäksi pintatekstuuri on määritetty vaikuttamaan viivaan voimakkaasti. 
Viivaa  ohennetaan  valon  puolelta  valokontrollin  avulla.  Viivaa  myös  sumennetaan 
hieman  viivan  valoisalta  puolelta.  Kuvassa  oikealla  on  käytössä  katkonaista  viivaa 
kuvaava tekstuuri. Sen muita ominaisuuksia ei muuteta. Siitä voidaan kuitenkin nähdä, 
että varjostinohjelmaa on mahdollista käyttää myös muihin kuin klassisessa taiteessa 
kuvattujen piirustustyylien simuloimiseen.

Varjostimella  pystyttiin  luomaan  monenlaista  ja  eri  tavoin  valoon  sekä  etäisyyteen 
reagoivia viivoja. Käyttäjä pystyisi esimerkiksi halutessaan värittämään tai ohentamaan 
viivaa  haluamassaan  kohdassa  paikallisten  kontrollikeinojen  avulla.  Esimerkiksi 
kuvassa  19  silmien  ympärille  muodostettavan  viivan  paksuutta  voitaisiin  ohentaa 
värittämällä sen alueen verteksien alpha-väriarvoa pienemmäksi. 

Toteutukselle ei määritelty yksityiskohtaisia suorituskykyvaatimuksia, sillä se ei ollut 
tutkimuskysymykseen vastaamisen päätavoite. Tutkimuskysymykseen kuului kuitenkin 
vaatimus järjestelmän reaaliaikaisuudelle.  Tästä syystä konstruktion reaaliaikaisuuden 
arvioimiseksi  varjostimelle  tehtiin  pintapuolinen  suorituskyvyn  mittaaminen. 
Mittaamisen tarkoitus oli varmistaa varjostimen kyky tuottaa grafiikkaa reaaliaikaisesti, 
joten yksityiskohtaiselle mittaamiselle ei tämän tutkimuksen puitteissa koettu tarvetta. 

Suorituskykytestaus tehtiin PC-laitteistolla,  jossa oli  8 GB työmuistia,  Intel  Core i5-
2500K  prosessori  (3,3  Ghz  kellotaajuus)  sekä  NVIDIA  GeForce  GTX  560  Ti 
grafiikkaohjain. Suorituskyky mitattiin Unityn profilointityökalulla. Mittauksen tulokset 
on  lueteltu  taulukossa  2.  Mittauksessa  tarkkailtiin  profilointityökalun  ilmoittama 
piirtämiseen käytetty aika (profilointityökalussa grafiikkaprosessorin Camera.Render-
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funktiokutsu). Objekteja valaistiin yhdellä valonlähteellä, ja materiaalin viivatekstuurin 
toistomääräksi oli määritelty tekstuuri toistumaan kahdesti. Testissä käytetty varjostin ei 
kirjoittanut syvyysbufferiin. Ruudulla ei ole muita objekteja kuin monistetut testimallit, 
valonlähde sekä kamera.  Testimallina  käytettiin  objektia,  jossa oli  6929 verteksiä  ja 
12880 kolmiota.  Renderöinti-ikkunan koko oli  kaikissa testeissä1920*910 pikseliä ja 
objektit piirrettiin siten, että objektit olivat lähellä kameraa. Testiasetelmassa järjestelmä 
joutui  piirtämään  geometrian  monta  kertaa  päällekkäin.  Taulukossa  2  on  listattu 
profilointitulokset.

Taulukko 2.Renderöintinopeuden testitulokset.

Renderöintiaika (millisekunteina) Testiobjektien 
lukumäärä

Verteksien 
lukumäärä

Kolmioiden 
lukumäärä

Siluettivarjostin Vertailuvarjostin 
(Transparent/Diffuse)

2.9 ms 1.8 ms 25 173300 322000

5.3 ms 2.8 ms 50 346500 644000

10 ms 5.2 ms 100 692900 1,3 miljoonaa

47 ms 23 ms 500 3,5 miljoonaa 6,4 miljoonaa

234 ms 117 ms 2500 17,3 miljoonaa 32,2 miljoonaa

Taulukossa 2 on vertailtu tässä tutkimuksessa toteutettua siluettivarjostinta ja Unityn 
läpinäkyvää  varjostinta  (Transparent/Diffuse)  keskenään.  Kyseinen  varjostin  valittiin 
vertailuun,  sillä  kumpikin  niistä  käyttävät  läpinäkyvyyttä.  Lisäksi  ne  joutuvat 
piirtämään  pikseleitä  useita  kertoja  päällekkäin.  Testitulokset  ovat  suuntaa  antavia 
tuloksia. Unityn profilointityökalun tarkkuutta ei testeissä voitu varmistaa. Mittauksilla 
kuitenkin voidaan osoittaa varjostimen olevan riittävän nopea, jotta se voidaan todeta 
toimivan reaaliaikaisesti verteksien lukumäärän pysyessä maltillisena.

Toteutetussa  varjostimessa  havaittiin  joitain  teknisiä  puutteita  jotka  vaikuttavat  sen 
soveltamiseen. Suurin ongelma sen käytännön soveltamisen kannalta oli se, että vaikka 
varjostin  tuotti  ääriviivat  oikein,  ei  toteutuksessa  otettu  huomioon  viivan 
näkyvyysongelman ratkaisemista. Usein 3D-objektia renderöidessä epärealistisesti, on 
tavoitteena tuottaa 3D-objektin ympärille ääriviiva. Tässä toteutuksessa keskityttiin vain 
viivan tuottamiseen. Samalla kuitenkin jätettiin alkuperäisen objektin muodostaminen 
huomiotta. Kuvassa 20 näkyy tilanne,  jossa viiva ei  piirry oikein, kun viivan lisäksi 
renderöidään objektin alkuperäinen geometria
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Kuva 20.Viiva peittyminen geometrian taakse. 

Kuvassa 20 vasemmalla pallolle on piirretty sen ääriviiva ja sen alkuperäinen geometria. 
Pallo  piirtyy  väärin,  sillä  alkuperäinen  geometria  ei  mukaile  viivan  reunan  muotoa. 
Alkuperäisen pallon geometria peittää osittain sen epäsuoran ääriviivan. Piirtovirhettä 
voidaan  joissain  tapauksissa  lieventää  esimerkiksi  Hajagos  et  al.  (2013)  kuvaamalla 
tavalla,  siirtämällä  viivan  todellista  syvyysbufferin  arvoa  hieman  eteenpäin 
pikselivarjostimessa. Se ei kuitenkaan korjaa virhettä kokonaan kaikissa tilanteissa ja 
liika syvyysbufferin muuttaminen johtaa helposti muihin piirtovirheisiin. 

Konstruktio  ei  ota  huomioon  muitakaan  syvyysbufferiin  kirjoittamisesta  aiheutuvia 
virheitä.  Kuvassa  21  näkyy  syvyysbufferiin  renderöimisen  vaikutus  viivan  reunaan. 
Kuvasta  nähdään,  kuinka  viivan  reunageometrian  läpinäkyvät  osat  peittävät  takana 
olevien pallojen viivan renderöimisen. 

Kuva 21.Viivan piirtyminen väärin syvyysbufferia käytettäessä. 

Kuvan  21  takana  olevista  viivoista  tulee  syvyysbufferia  käytettäessä  niistä  kohdista 
katkonaiset,  joissa  edessä  olevan  objektin  geometria  peittaa  takana  olevan  objektin. 
Viivat eivät tällöin piirry oikein viivan läpinäkyvistä kohdista. 

Sekoittumisen  toteuttamisessa  käytettiin  hyväksi  tekstuurin  tarkkuuden  muuntamista 
tekstuurin mipmap-tasoja vaihtelemalla. Tämä on suorituskyvyn kannalta tarkasteltuna 
kevyt  tapa  sumentaa  tekstuuria  verrattuna  esimerkiksi  gaussian  sekoittamisen 
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käyttämiseen  pikselivarjostimessa  (joka  tuottaa  useita  tekstuurin  lukuoperaatioita). 
Unity  sallii  tekstuurin  mipmappauksen  filtteröintimetodin  vaihtamisen  ”Box”  ja 
”Kaiser”  -asetusten  välillä.  Matalilla  tarkkuustasoilla  ne  kummatkin  sumentava 
viivatekstuuria siten, että viivan geometrian ääriviivat tulevat esiin. Kuvassa 22 näkyy 
tekstuuritason vaihtaminen korkeille sekoitusarvoille. 

Kuva 22.Viivatekstuurin mipmap-tason vaihtuminen. 

Kuvassa  22  vasemmalla  tekstuuria  ei  sumenneta  (mipmap:  0).  Keskellä 
kokonaissumentaminen  on  asetettu  arvoon  4  (mipmap:  4).  Tässä  tapauksessa  viiva 
sumenee, mutta sumentamisen laatu on jo tällä tasolla heikko. Kuvassa oikealla viivaa 
on  sumennettu  lisää  (mipmap:  6),  ja  viivageometria  tulee  selkeästi  esiin.  Kuvan 
esimerkissä  tekstuurin  mipmap-tasojen  filtteröimisessä  käytettiin  ”Box”  asetusta. 
Tekstuurin laadun oletettiin paranevan jonkin verran käyttämällä esimerkiksi gaussian 
sumentamista. Tätä ei kuitenkaan työn puitteissa kokeiltu käytännössä. 

Toteutuksen vaatimusmäärittelyssä ei otettu huomioon animoimiseen liittyviä seikkoja. 
Tästä  huolimatta  varjostin  vaikutti  toimivan  hyvin  myös  animoiduilla  objekteilla. 
Tekstuurikoordinaatit  pysyivät  yhtenäisinä  animoituna.  Niissä  pystyi  havaitsemaan 
liikkeen aikana jonkin verran viivatekstuurin liukumista. Viivan yksityiskohdat liukuivat 
hieman  eri  kohtiin  mallia  esimerkiksi  objektin  siirtyessä  lähemmäksi  kameraa. 
Vastaavaa yksityiskohtien liukumista tapahtui myös karkeissa pintatekstuureissa. Tällöin 
objekti  liikkui  ruudulla,  mutta  sen  viivan  pintatekstuuri  pysyi  ruudulla  paikoillaan. 
Tekstuurien  liukumiset  tapahtuivat  aina  objektin  ruudun  liikkeen  mukaisesti,  joten 
animaatio oli yhtenäistä. 

Siluettiviivan  tunnistamiseen  liittyvä  ongelma  animoiduilla  objekteilla  oli  viivojen 
ajoittainen syntyminen välähtämällä ruudulle. Tällöin edellisessä kuvassa ei vielä ole 
näkyvissä siluettiviivaa, mutta seuraavassa kuvassa se yllättäen tulee näkyville. Tämä 
viivan  välähtäminen  ruudulle  voi  objektista  ja  animaatiosta  riippuen  näyttää 
epämiellyttävältä.  Varjostin  vaikutti  kuitenkin  lupaavalta  lähestymistavalta  myös 
animoiduille objekteille.
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6. Pohdinta ja johtopäätökset

Epärealistisen renderöintijärjestelmän toteuttamisen tavoitteena tulisi olla mahdollistaa 
sen käyttäjän ilmaista mitä tahansa, ja millä tavoin tahansa (Northrup & Markosian, 
2000).  Erilaisten  visuaalisten  tyylien  kokeiltavuus  puolestaan  vaatii  järjestelmältä 
joustavuutta  (Saito  &  Takahashi,  1990).  Ideaalitilanteessa  järjestelmä  ei  määrittäisi 
rajoituksia sen käyttäjälle, jolloin samalla järjestelmällä pystyttäisiin toteuttamaan mikä 
tahansa käyttäjän tavoittelema tyyli. 

Tämän  tutkimuksen  tavoitteena  oli  vastata  kysymykseen,  kuinka  reaaliaikaisissa 
kolmiulotteisissa ympäristöissä siluettiviivan renderöimiseen saadaan sisällöntuottajalle 
kontrollikeinoja,  joiden  avulla  mahdollistetaan  viivan  ilmaisuvoimaisuus. 
Tutkimuskysymykseen  vastattiin  tuottamalla  kysymykseen  vastauksen  tuottava 
konstruktio. Konstruktio oli tässä varjostinohjelma, jonka tavoitteena oli mahdollistaa 
viivan  ilmaisuvoimaisuus  monipuolisten  viivan  ominaisuuksien  ja  niiden 
kontrollointikeinojen  kautta.  Saito  ja  Takahashi  (1990)  mainitsevat,  kuinka  hyvä 
graafisen järjestelmän tuottavuus vaatii siltä joustavuutta ja interaktiivisuutta. Heidän 
mukaansa niiden avulla mahdollistetaan järjestelmän käyttäjälle graafisen työn vaatima 
kokeiluluontoisuus.  Varjostinohjelman  monipuolisuudella  pyrittiin  mahdollistamaan 
käyttäjälle  järjestelmän  käytön  tehokkuus,  sekä  mahdollisuus  kokeilla  monipuolisia 
vaihtoehtoisia esitystapoja nopeasti yhtä varjostinohjelmaa käyttämällä.

6.1 Vaatimukset ja suunnitelma

Konstruktion  vaatimukset  koostettiin  lähteistä  Cerver  (2005),  Harrison  (2008), 
McCloud (1994) sekä Szunyoghy (2013), jotka kuvasivat perinteisissä taidemuodoissa 
käytettyjä  piirustus-  ja  kuvan  tuottamisen  menetelmiä.  Käyttämällä  konstruktion 
vaatimuksien  pohjalla  perinteisiä  piirustusmenetelmiä,  tavoitettiin  jo  vakiintuneiden 
työtapojen toistaminen myös digitaalisessa kolmiulotteisessa mediassa.  Määrittämällä 
vaatimukset  klassisen  taiteen  työtapojen  ja  menetelmien  kautta,  saatiin  toteutukseen 
sisällöntuottajalähtöinen lähestymistapa. Vaatimusmäärittelyn puutteeksi voidaan katsoa 
kuitenkin  se,  että  tutkimuksessa  jätettiin  huomiotta  digitaalisten  piirustus-  ja 
maalausohjelmistojen  viivanhallintakeinot.  Näissä  viivan  ominaisuudet  sekä  niiden 
hallintakeinot  vaihtelevat  paljon  ohjelmistojen  välillä,  joten  niiden  pohjalta  selkeän 
vaatimusmäärittelyn koostaminen ei tämän työn puitteissa ollut mahdollista. 

Konstruktion vaatimusmäärittelyn mukaan ominaisuuden onnistumiseksi  konstruktion 
arvioinnissa riitti ominaisuuden toteutuminen. Toteutuneiden vaatimusten laatua ei tässä 
tutkimuksessa  huomioitu,  sillä  sopivaa  laatukriteeristöä  kunkin  ominaisuuden  ja 
kontrollikeinon  arviointiin  ei  kirjallisuudesta  tunnistettu.  Sopivan  laatukriteeristön 
puuttuminen heikensi konstruktion arvioinnin tasoa. Tämän kaltaisen varjostinohjelman 
tarkastelu  pelkästään  ominaisuuksien  toteutumisen  perusteella  jättää  sen  käytännön 
soveltuvuuden  arviointimahdollisuudet  pintapuolisiksi.  Jatkotutkimuksen  aiheena 
tunnistettiin  kyseisten  arvioinkriteereiden  muodostaminen.  Vaikka  arviointikriteeristö 
jäi  konstruktion  laatukriteereiden  osalta  puuttumaan,  pystyttiin  sen  onnistumista 
tarkastelemaan kuitenkin ominaisuuksien toteutumisen perusteella.

Konstruktion  suunnitteluvaiheessa  harkittiin  kuva-avaruudessa  toimivan  ja 
objektiavaruudessa  tapahtuvan  geometriavarjostimiin  pohjautuvien  menetelmien 
käyttämisen välillä. Niiden etuja ja haittoja harkittiin tutkimuskysymyksen vaatimusten 
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kautta.  Kuva-avaruudessa  toimivien  menetelmien  soveltuvuudesta  tärkeinä  lähteinä 
olivat Ao-Yu et al. (2004), Northrup ja Markosian (2000) sekä Vergne et al. (2008). He 
mainitsivat, etteivät kuva-avaruudessa olevat menetelmät ole helposti tyyliteltävissä eri 
näköisiksi. Tämä selkeästi puolsi niiden hylkäämistä konstruktion toteutuksessa. Niiden 
ongelmana tyylin muuntamisen kannalta on se, että viiva kuvataan niissä pikseleinä, 
eikä niillä siten ole suoraa pääsyä objektiavaruuden ominaisuuksiin, joten viivan tyylin 
muuntaminen on niillä vaikeampaa (Vergne et al., 2008).

Kuva-avaruudessa toimivilla  menetelmillä  oli  kuitenkin muita tämänkin konstruktion 
kannalta hyödyllisiä sekä niiden käyttöä puoltavia ominaisuuksia. Koska konstruktion 
vaatimuksena  oli  muodostaa  viiva  reaaliaikaisesti,  oli  kuva-avaruudessa  toimivien 
menetelmien riippumattomuus renderöitävän geometrian monimutkaisuudesta  (Ao-Yu 
et  al.  2004)  niiden  käyttöä  puoltava  ominaisuus.  Ne  myös  ratkaisevat 
näkyvyysongelman  suoraan  grafiikkalaitteistolla  (Ao-Yu  et  al.  2004),  eivätkä  vaadi 
erillistä  geometrian  yksinkertaistamisvaihetta  (Vergne  et  al.,  2008).  Lisäksi  tieteessä 
kuvattiin  joitain  kuva-avaruudessa  toimivia  menetelmiä,  joiden  tuottaman  viivan 
ulkonäköä voidaan muuntaa. Esimerkiksi Vergnen et al. (2011) menetelmä mahdollistaa 
viivan  muodon,  asennon,  koon,  värin  sekä  pintatekstuurin  muuntamisen. 
Geometriavarjostimien  käyttöä  puolsi  Vergne  et  al.,  (2008),  joka  mainitsee 
objektiavaruudessa toimivien menetelmien mahdollistavan viivan tyylin muuttamisen. 
Vahvasti  keskussuoritinta  käyttävät  menetelmät  oletettiin  suunnitteluvaiheessa  liian 
hitaiksi verrattuna suoraan grafiikkaprosessorilla toimiviin menetelmiin. 

Kirjallisuudessa  esitettyjä  menetelmiä  analysoitaessa  keskityttiin  erityisesti 
grafiikkaprosessorilla  geometriavarjostimilla  tehokkaasti  toteutettavissa  oleviin 
algoritmeihin.  Hermosillan  ja  Vázquezin  (2009)  mukaan  geometriavarjostimet 
mahdollistavat  3D-mallin  käsittelemisen  primitiivitasolla  siten,  että  käytettävissä  on 
informaatiota primitiivin viereisistä kolmioista. Toisaalta geometriavarjostimien käyttö 
vaatii  grafiikkaprosessorilta  vähintään  Shader  model  4.0  versiota  tai  uudempaa 
(Hermosilla  &  Vázquez,  2009),  mikä  jossain  määrin  rajasi  mahdollisia 
sovellusmahdollisuuksia.  Muita  geometriavarjostimiin  perustuvien  menetelmien 
ongelmia  olivat  viivageometrian  väliin  jäävät  raot  (Hermosilla  &  Vázquez,  2009; 
McGuire et al., 2004) sekä viivan tekstuurikoordinaattien muodostamisen haastavuus.

Konstruktion  toteutuksessa  käytettiin  viivan  tunnistamisessa  sekä  muodostamisessa 
McGuiren  et  al.  (2004)  kuvaamaa,  sekä  Hermosillan  ja  Vázquezin  (2009) 
jatkokehittämää, geometriavarjostimiin perustuvaa menetelmää. Siinä etuna oli viivan 
tekstuurikoordinaattien  muodostaminen  saumattomasti  suoraan  varjostimessa,  sekä 
menetelmän  tuottama  yhtenäinen  viiva.  Viivan  muodostaminen  tapahtui  pitkälti 
McGuiren  et  al.  (2004)  kuvaamalla  tavalla  tarkastelemalla  geometriavarjostimessa 
pinnan  normaalien  suuntia  suhteessa  kameravektorin  suuntaan.  McGuiren  et  al. 
menetelmästä  poiketen  konstruktiossa  tarkasteltiin  vain  verteksien  normaaleita 
primitiivikolmioiden  normaalien  sijaan.  Tämä  johtui  siitä,  että  Unity  ei  näyttänyt 
tukevan  kolmion  ympärillä  olevien  toisten  kolmioiden  verteksidataa.  Ongelmasta 
johtuen  yksittäisen  kolmion  pinnan  normaalia  ei  pystytty  laskemaan 
geometriavarjostimessa. Tämä voi käytännön sovelluksissa aiheuttaa piirtovirheitä jos 
sisällöntuottaja  tai  mallinnusohjelmisto  on  jostain  syystä  vääristänyt  pintojen 
normaalien suuntia. 

Siluettiviiva tunnistettiin käyttämällä Hertzmannin (1999) sekä Hertzmannin ja Zorinin 
(2000)  menetelmää,  jota  myös  Hajagos  et  al.  (2013)  käyttävät  omassa 
geometriavarjostimiin  perustuvassa  menetelmässään.  Hertzmannin  (1999)  sekä 
Hertzmannin ja Zorinin (2000) menetelmä muodostaa tasaista yhtenäistä viivaa, koska 
se ottaa huomioon pinnan normaalin suunnan tarkan vaihtumissijainnin. Menetelmässä 
tarkastellaan  kahta  verteksiä,  joiden  pinnan  normaali  vaihtaa  suuntaa  suhteessa 
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katseluvektoriin. Siinä normaalin tarkka suunnan vaihtumispiste etsitään näiden väliltä 
interpoloimalla.  Käyttämällä  heidän  menetelmäänsä  viivasta  tuli  yhtenäisempi  kuin 
pelkästään  polygonireunoja  tarkastelemalla.  Toteutuksessa  käytettiin  normaalien 
tarkastelussa 3D-objektille  määriteltyjä  verteksinormaaleita  sen sijaan,  että  normaalit 
olisi laskettu geometriavarjostimessa. Hertzmann (1999) kuvaa lisäksi mahdollisuuden 
tarkentaa siluettiviivan muotoa  jakamalla  viivageometriaa edelleen pienempiin  osiin. 
Tätä ei  tämän toteutuksen puitteissa kokeiltu,  mutta se oletettavasti  parantaisi  viivan 
laatua pieniresoluutioisilla 3D-malleilla. 

Viivageometrian venyttäminen tunnistetuista viivan pisteistä tehtiin Haon et al. (2010) 
kuvaamalla  tavalla.  Haon  et  al.  menetelmässä  viivageometria  muodostetaan 
verteksinormaalien suuntaisesti. Sen etuna oli se, että viivageometrian suorakulmioiden 
väliin  ei  jää  rakoja,  joten  rakojen  peittämiseen  ei  tarvitse  muodostaa  erityistä 
lisägeometriaa. Lisäksi tämä yksinkertaisti varjostinohjelmaa sekä vähensi tarvittavien 
kolmioiden määrää. Toisaalta tutkimuksessa jäi epäselväksi se, olisiko McGuiren et al. 
(2004) tai Hermosillan ja Vázquezin (2009) menetelmät tuottaneet laadultaan parempaa 
viivaa  kuin  Haon  et  al.  lähestymistapa.  Viivageometrian  laatu  ei  kuitenkaan  ollut 
tutkimuksen  fokuksessa,  vaan  tavoitteena  oli  vastata  vaatimusmäärittelyssä 
tunnistettuihin ominaisuuksiin ja niiden kontrollikeinoihin.

Hermosilla  ja  Vázquez  (2009)  mainitsevat  geometriavarjostimen  tuottavan 
viivageometrian  kahdesti,  koska  sama  reuna  tunnistetaan  kahdesti  kummallekin 
kolmiolle.  He  käsittelevät  tämän  tapauksen  erikseen,  ja  ottavat  huomioon  vain  sen 
reunan, jonka kolmio on kohti kameraa. Tässä konstruktiossa käytettiin lähes vastaavaa 
lähestymistapaa.  Tunnistaminen  tehtiin  muodostetun  viivageometrian  suunnan 
perusteella.  Mikäli  suunta  oli  väärä,  käännettiin  kolmio  vastakkaiseen  suuntaan. 
Varjostimen materiaaliasetuksiin oli lisäksi määritelty ehto jättää taaksepäin osoittavat 
kolmiot  piirtämättä.  Toteutuksessa  huomattiin  myös,  että  tasapaksuja  viivoja 
piirrettäessä tätä  tarkistusta  ei  välttämättä  tarvita  jos  materiaali  määritetään olemaan 
hylkäämättä kumpaankaan suuntaan osoittavat kolmiot. Tällä tavoin varjostinohjelmasta 
voidaan tehdä hieman yksinkertaisempi. Lopullisessa konstruktiossa kyseinen tarkistus 
jätettiin käyttöön.

Tutkimuksen  aikana  ongelmaksi  tunnistettiin  viivan  tekstuurikoordinaattien 
muodostaminen.  Ensimmäinen  iteraatio  toteutettiin  vaikka  ratkaisua  niiden 
muodostamiseen  ei  vielä  ollut.  Tässä  vaiheessa  harkittiin  McGuiren  et  al.  (2004) 
kuvaaman  menetelmän  käyttämistä  tekstuurikoordinaattien  muodostamiseen.  Toinen 
vaihtoehto olisi  ollut  käyttää Bénardin et  al.  (2010) kuvaamaa tekstuurityyppiä,  jolla 
oltaisiin  saavutettu  suhteellisen  vakaa  viivatekstuuri  katselukulman  muuttuessa. 
Kirjallisuudesta  löytyi  kuitenkin  Hermosillan  ja  Vázquezin  (2009)  kuvaama 
geometriavarjostimiin perustuva menetelmä, jossa tekstuurikoordinaatit  muodostetaan 
käyttämällä polaarikoordinaatteja. Konstruktion tekstuurikoordinaattien toteutus mukaili 
pitkälti  Hermosillan  ja  Vázquezin  kuvaamaa  menetelmää.  Konstruktiossa  poikettiin 
kuitenkin ympyrän keskipisteen valinnassa. Hermosilla ja Vázquez käyttävät objektin 
ympäryslaatikon  ruutukoordinaatiston  keskipistettä  polaarikoordinaatiston 
keskipisteenä. Tässä toteutuksessa ympyrän keskipisteenä käytettiin mallin keskipistettä 
ruutukoordinaatistossa, mikä poikkesi Hermosillan ja Vázquezin toteutuksesta. Heidän 
metodinsa on yleiskäyttöisempi, koska 3D-objektin keskipiste voi joskus sijaita kaukana 
verteksien sijainnista. Käytännössä kuitenkin sisällöntuottaja voi helpommin vaikuttaa 
3D-mallin  keskipisteen  sijaintiin,  kuin  ohjelman  ajon  aikana  laskettavan 
ympäryslaatikon  sijaintiin.  Käyttämällä  mallin  keskipistettä  mahdollistettiin 
sisällöntuottajalle  hieman  lisää  kontrollia  ja  joustavuutta  siirtää  mallin  keskipiste 
tarvittaessa haluttuun kohtaan. 
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Konstruktion  aikana  kokeiltiin  myös  laskea  edellä  mainittu  polaarikoordinaatisto 
suoraan geometriavarjostimessa. Tämä huomattiin aiheuttavan piirtovirheitä kohdissa, 
joissa polaarikoordinaatisto alkaa alusta. Virhe saatiin vähemmän näkyväksi laskemalla 
koordinaatisto  pikselivarjostimessa,  kuten  Hermosilla  ja  Vázquez  (2009)  tekevät 
säästääkseen  laskutoimituksia  geometriavarjostimelta.  Tästä  huolimatta 
pikselivarjostimessakin  tekstuurikoordinaatit  muodostamalla  syntyi  yhden  pikselin 
levyinen  piirtovirhe  polaarikoordinaatiston  suunnan  vaihtavien  pikseleiden  kohdalla. 
Hermosilla ja Vázquez eivät mainitse kyseistä piirtovirhettä. Sen korjaamiselle ei tässä 
tutkimuksessa löydetty ratkaisua. 

Hermosilla ja Vázquez (2009) kuvaavat tekstuurikoordinaattien keskipisteen sijainnin 
huomioivan korjauksen koordinaateille. Tätä kokeiltiin myös tässä konstruktiossa, mutta 
sille  ei  useimmissa  testimalleissa  huomattu  olevan  merkittävää  vaikutusta  viivan 
laatuun. Lopullisessa konstruktiossa tätä korjausta ei käytetty.

Viivan  ominaisuuksien  toteuttamista  helpotti  geometriaan  perustuvaan  teknisen 
lähtökohdan mahdollistama lisädatan siirtäminen varjostinvaiheelta toiselle. Erityisesti 
geometriavarjostimessa  laskettiin  välituloksia  pikselivarjostinta  varten.  Ominaisuutta 
käytettiin  erityisesti  polaarikoordinaatistoon  perustuvien  tekstuurikoordinaattien 
toteutuksessa. Geometriaan perustuva lähestymistapa oli joustava. Lisäominaisuuksien 
lisääminen tapahtui suoraviivaisesti muokkaamalla geometriavarjostinta ja lähettämällä 
sen tulos tai välitulos edelleen pikselivarjostimelle.

6.2 Toteutuksen arviointi

Konstruktio perustui pitkälti McGuiren et al. (2004), Hermosillan ja Vázquezin (2009), 
Hertzmannin (1999), Hertzmannin ja Zorinin (2000) sekä Haon et al. (2010) kuvaamiin 
teknisiin  tapoihin  tuottaa  viivaa  geometrian  avulla.  Nämä  lähteet  eivät  kuitenkaan 
kuvanneet tämän tutkimuksen kannalta oleellisia viivan ominaisuuksien hallitsemisen 
menetelmiä. Heidän kuvaamansa tekniikka toimi tässä työssä teknisenä perustana viivan 
tuottamiselle, mutta viivan ominaisuudet sekä niiden kontrollikeinot kehitettiin tämän 
tutkimuksen tuloksena.

Arviointikriteerien  onnistumista  tarkasteltiin  ominaisuuksien  ja  niiden 
kontrollimenetelmien toteutumisen perusteella. Ominaisuuksien toteutuminen onnistui 
hyvin,  ja  toteutuksessa  pystyttiin  vastaamaan  kaikkiin  vaatimusmäärittelyssä 
tunnistettuihin  kriteereihin.  Ominaisuuksien  kontrollimenetelmät  onnistuivat 
suurimmalta  osin,  mutta  kaikkiin  niistä  ei  tämän  tutkimuksen  puitteissa  pystytty 
vastaamaan.  Kokonaisuudessaan  arviointikriteerit  täyttäviä  kontrollikeinoja  olivat 
viivan  väri,  voimakkuus,  sekoittuminen,  pituus,  paksuus  ja  pintatekstuuri.  Viivan 
muodon ja määrän kontrollikeinoista jäi puuttumaan paikallinen, etäisyys- sekä valon 
kontrollit.  Viivan  pituuden  kontrolloiminen  tapahtui  epäsuorasti  viivan  paksuutta  ja 
voimakkuutta muuntamalla. Käyttäjä pystyi määrittämään näiden arvon nollaksi, jolloin 
viiva käytännössä katkeaa (viiva on täysin läpinäkyvä tai paksuudeltaan nolla). 

Useimmissa  viivan  ominaisuuksissa  niiden  kontrolloimisessa  voitiin  käyttää 
interpoloimista käyttäjän antamien parametrien välillä. Interpoloimista varten tarvittiin 
kuitenkin  kontrolliparametreja.  Valon  ja  varjon  kohdalla  tämä  tapahtui  käyttämällä 
tukena Unityn omaa verteksivalonlaskennan menetelmää. Sen antamaa tulosta voitiin 
käyttää  interpoloinnin  kontrolloimisessa.  Etäisyyden  kontrollimenetelmä  oli 
samankaltainen.  Siinä  tarkasteltiin  verteksin  syvyysarvoa  katselupisteen  suhteen. 
Syvyysarvoa  ja  käyttäjän  määrittämien  maksimi-  ja  minimisyvyyksien  perusteella 
laskettiin  interpolointiparametri  syvyyteen  perustuvien  ominaisuuksien 
kontrolloimiseen.  Objektikohtainen  kontrollikeino  oli  useimmille  ominaisuuksille 
käyttäjän  määriteltävissä  oleva  korkean  tason  kontrolliparametri.  Esimerkiksi  viivan 
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sumentamiselle  oli  yleisparametri,  joka  määritti  sekoittumisen  voimakkuuden  koko 
materiaalille. 

Paikallisen kontrollin toteuttamisessa käytettiin hyväksi joko 3D-mallin verteksivärejä 
tai  sen  alkuperäisiä  tekstuurikoordinaatteja  ja  niiden  perusteella  luettavaa 
kontrollitekstuuria.  Viivan  väri  ja  paksuus  toteutettiin  verteksivärien  avulla.  Viivan 
voimakkuus  ja  sekoittuminen  toteutettiin  puolestaan  kontrollitekstuurin  avulla. 
Kontrollitekstuurin  etuna  oli  sen mahdollistama yksityiskohtainen kontrolli  käyttäjän 
sitä  tarvitessa.  Käyttäjä  pystyi  käyttämään  haluamansa  kokoista  tekstuuria,  ja  siten 
valitsemaan tarvitsemansa tarkkuuden ominaisuuden hallitsemisessa.  Verteksiväreihin 
perustuva kontrollikeino ei skaalautunut samalla tavoin. Toisaalta pelkkä verteksin värin 
lukeminen on kevyt operaatio geometriavarjostimessa verrattuna tekstuurin lukemiseen. 
Mikäli  esimerkiksi  viivan  paksuuden  kontrolloimisessa  olisi  käytetty 
kontrollitekstuuria,  olisi  geometriavarjostimen  pitänyt  suorittaa  tekstuurin  lukemisia. 
Tämän  arveltiin  hidastavan  jo  muutenkin  monimutkaista  geometriavarjostinta. 
Verteksivärien  vaihtaminen  tekstuurin  kautta  tapahtuvaan  kontrolloimiseen  on 
suhteellisen pieni muutos. 

Konstruktion suora vertaileminen muihin kirjallisuudessa kuvattuihin menetelmiin on 
vaikeaa, sillä kuten Kalnins et al. (2002) mainitsevat, on epärealistisen renderöimisen 
tutkimus  keskittynyt  tuottamaan  tiettyjä  tyylejä  matkivia  renderöinnin  algoritmeja. 
Tässä  tutkimuksessa  lähtökohtana  oli  olemassa  olevien  tekniikoiden  soveltaminen 
yhtenäiseksi  kokonaisuudeksi,  jonka  avulla  mahdollistetaan  ilmaisuvoimainen 
piirtojälki. 

Konstruktiota  vertailtaessa  viivan  ominaisuuksiensa  puolesta  kirjallisuudessa 
kuvattuihin  menetelmiin,  voidaan  havaita  päällekkäisyyksiä  yksittäisten  viivan 
ominaisuuksien  ja  kontrollimekanismien  välillä.  Useiden  menetelmien  kuvaukset 
kertovat  esimerkiksi  viivan paksuuden muuntamisen olevan mahdollista  (esimerkiksi 
Hao  et  al.,  2010;  Markosian  et  al.,  1995;  Lee  et  al.,  2007;  Vergne  et  al.,  2011). 
Yksittäisten  ominaisuuksien  vertailemisen  sijaan  on  kuitenkin  tutkimuskysymyksen 
kannalta  oleellisempaa  tarkastella  tieteessä  kuvattujen  menetelmien 
ominaisuuskokonaisuuksia  toteutetun  konstruktion  kanssa,  ja  sitä  kautta  arvioida 
menetelmän  mahdollistamaa  ilmaisuvoimaisuutta,  sekä  joustavuutta  sisällöntuottajan 
näkökulmasta.  Tästä  näkökulmasta  tarkasteltaessa  yksittäisellä  ominaisuudella  on 
vähemmän  merkitystä.  Seuraavassa  on  vertailtu  epärealistisen  renderöinnin 
tutkimuksessa  kuvattuja  menetelmiä.  Niiden  ominaisuuskokonaisuuksia  on  vertailtu 
tämän tutkimuksen tuloksena syntyneeseen varjostinohjelmaan. 

Northrup  ja  Markosian  (2000)  esittävät  menetelmän  piirtää  ilmaisuvoimaista  viivaa, 
joka  on  ominaisuuksiltaan  ja  kontrollimekanismeiltaan  vertailukelpoinen  toteutetun 
konstruktion kanssa. Konstruktio sekä Northrup ja Markosian menetelmä ovat viivan 
värin  sekä  voimakkuuden  ominaisuuksien  suhteen  samankaltaisia.  Kummassakin 
lähestymistavassa  myös  viivan  paksuutta  voidaan  muuttaa  monipuolisesti.  Näiden 
lisäksi  kummallakin  lähestymistavalla  pystytään muuttamaan viivan voimakkuutta  ja 
väriä eri puolilla mallia. Viivan muodon puolesta tässä tutkimuksessa tehty toteutus ei 
pysty  vastaavaan  joustavuuteen.  Northrupin  ja  Markosianin  menetelmässä  viivan 
muotoa  voidaan  manipuloida  hyvin  monipuolisesti,  kun  taas  tässä  muotoa  voidaan 
muuttaa ainoastaan viivan tekstuuria vaihtamalla. Toisaalta Northrup ja Markosian eivät 
kuvaile viivan ominaisuuksien reagoimista valonlähteen suuntaan tai  voimakkuuteen. 
Myös  viivan  kapenemisen  hallinta  toteutetaan  erilaisella  lähestymistavalla.  Tässä 
toteutuksessa viivan kapeneminen oli käyttäjän määriteltävissä eri puolilla mallia, kun 
taas  Northrup  ja  Markosian  mahdollistavat  viivan  kapenemisen  yksittäisen 
siveltimenvedon päätyihin.  Northrupin  ja  Markosianin  menetelmä on interaktiivinen, 
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mutta  sen  soveltuvuus  reaaliaikaisen  grafiikan  renderöimiseen  jää  epäselväksi 
nykyaikaisella laitteistolla. 

Vergnen  et  al.  (2011)  kuvaama  kuva-avaruudessa  toimiva  menetelmä  mahdollistaa 
viivan ominaisuuksien monipuolisen muuntamisen. Heidän menetelmänsä mahdollistaa 
kuva-avaruudessa  toimimisesta  huolimatta  viivan  aaltoilevuuden,  orientaation,  koon, 
värin  sekä  pintatekstuurin  muuntamisen.  Sen kuvauksesta  jää  epäselväksi,  onko sen 
avulla mahdollista toteuttaa ominaisuuksien paikallisia kontrollikeinoja,  tai  valoon ja 
etäisyyteen  perustuvia  viivan  muutoksia,  jotka  katsottiin  tärkeiksi  ominaisuuksiksi 
tämän tutkimuksen vaatimusmäärittelyssä. 

Tässä  tutkimuksessa  viivan  sekoittuminen  toteutettiin  tekstuurin  mipmap-parametri 
valitsemalla  viivatekstuuria  ja  pintatekstuuria  lukiessa.  Tätä  lähestymistapaa 
käyttämällä  piirtyvä  viiva  pehmenee  niistä  kohdista,  joissa  viivaa  sumennetaan. 
Pintatekstuurin  ja  piirtovälineen  välinen  simulaatio  oli  kuitenkin  hyvin  karkea  ja 
yksinkertainen  verrattuna  Sousan  ja  Buchanan  (1999  ja  2000)  esittämiin 
yksityiskohtaisiin  simulaatioihin.  Heidän  simulaationsa  huomioi  hyvin  tarkasti 
piirtovälineen  sekä  piirtopinnan  vaikutuksen  väriaineen  siirtymiseen.  Tässä 
tutkimuksessa tavoitteena oli tuottaa kuva reaaliaikaisesti, kun taas Sousan ja Buchanan 
simulaatiomallin  tuottaman  kuvan  renderöiminen  kestää  sekunteja.  Lisäksi 
viivaprimitiivien generoiminen tapahtuu proseduraalisesti C-ohjelmointikielen kaltaisen 
kuvauskielen  avulla.  Sousa  ja  Buchanan  kuvaavat  ainoastaan  yksittäisen 
piirustusvälineen. Paremman pinnan ja piirtovälineen välisen reaaliaikaisen simulaation 
kehittäminen on tärkeä  jatkotutkimuksen aihe.  Erityisesti  simulaatiomalli,  joka  ottaa 
huomioon  monenlaisen  median  siirtymisen  piirtopinnalle  olisi  tärkeä  osa  viivan 
ilmaisuvoimaista renderöimistä.

Viivan kontrolloimisessa Kalninsin et al. (2002) lähtökohtana on renderöintialgoritmien 
sijaan  keskittyä  joustavien  käyttöliittymien  toteuttamiseen.  He  kuvaavat  viivan, 
varjostuksen  sekä  yksityiskohtien  asettamiseen  intuitiivisen  käyttöliittymän,  jossa 
käyttäjällä on hyvin suora kontrolli renderöinnin lopputulokseen. Tässä konstruktiossa 
toteutuksen fokus kallistui lopulta algoritmilähtöiseen lähestymistapaan, joiden avulla 
ominaisuudet  ja  kontrollikeinot  mahdollistettiin.  Tästä  huolimatta  sisällöntuottaja 
otettiin algoritmien vaatimuksien suunnittelussa huomioon, mutta jätettiin vähemmälle 
huomiolle varsinaisen konstruktion toteuttamisessa. Kalnins et al. mainitsevat pitävänsä 
epärealistisen renderöimisen päähaasteena tuottaa algoritmien rinnalla käyttöliittymiä, 
jotka yhdessä mahdollistavat suunnittelijoille joustavan kontrollin. Tässä tutkimuksessa 
tuotetun kontruktion rinnalla olisikin oleellista tehdä jatkotutkimuksena järjestelmälle 
intuitiivinen  käyttöliittymä,  ja  siirtää  siten  fokusta  edelleen  käyttäjälähtöisempään 
suuntaan. 

Viivan  kontrolloimisessa  mielenkiintoinen  vertailukohta  on  myös  Neumannin  et  al. 
(2007)  esittelemä  tapa  asettaa  ominaisuuksia  korostavia  linssejä  kolmiulotteiseen 
ympäristöön.  Lopputuloksena  on  tapa  korostaa  kuvan  elementtejä,  jotka  vastaavat 
pitkälti  tässäkin  tutkimuksessa  asetettuja  vaatimuksia.  Linssien  avulla  he  pystyvät 
muuttamaan  viivan  ominaisuuksia  monipuolisesti  globaalisti  ja  paikallisesti.  Heidän 
kuvaamansa  menetelmän  kaltainen  lähestymistapa  arvioitiin  olevan  hyvä  lisä  tässä 
tutkimuksessa kuvattujen kontrollikeinojen rinnalle ja mahdollisesti myös paikallisten 
kontrollikeinojen korvaajaksi. Linssien käyttämisen etuina voidaan katsoa esimerkiksi 
se, että ne eivät vaadi 3D-mallin tuottamisvaiheessa erityistä työvaihetta. Verteksivärejä 
käyttämällä  tämän  tutkimuksen  konstruktiossa  saavutettiin  pitkälti  vastaava 
objektikohtainen kontrolli,  mutta  sisällöntuottajalta  vaadittiin  erillisten  verteksivärien 
lisäämistä 3D-objekteille. Linssejä käyttämällä tämä työvaihe voitaisiin poistaa. 
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6.3 Konstruktion soveltaminen

Tutkimus oli onnistunut sen arviointikriteereitä vasten tarkasteltuna, sillä lähes kaikkiin 
vaatimuksiin pystyttiin toteutuksessa vastaamaan. Pelkästään arviointikriteereitä vasten 
tarkasteleminen  antaa  kuitenkin  suppean  kuvan  toteutuksen 
soveltamismahdollisuuksista käytännössä. 

Konstruktion soveltaminen todellisessa tuotannossa olisi tärkeää. Tässä tutkimuksessa 
ei  pystytty arvioimaan riittävällä  tasolla  toteutuksen soveltuvuutta  sen alkuperäiseen 
tarkoitukseen,  eli  ilmaisuvoimaisen  viivan  renderöimiseen  muilta  osin,  kuin 
konstruktion ominaisuuksien toteutumisen kautta.  Jatkotutkimuksena olisi  hyödyllistä 
kokeilla varjostinohjelmaa todellisissa käyttötilanteissa, sekä arvioida sen soveltuvuus 
eri  tyyppisten viivojen toteuttamisessa käytännön tasolla.  Ominaisuuksiensa puolesta 
tarkasteltuna  varjostimella  pystyi  tuottamaan  monipuolista,  kontrolloitavaa  ja 
ilmaisuvoimaista viivaa.

Tekniseltä  kannalta  tarkasteltuna  toteutuksessa  havaittiin  ongelmia  erityisesti  viivan 
näkyvyyden määrittämisessä.  Konstruktiossa ei  otettu  huomioon muita  epärealistisen 
renderöimisen  osa-alueita,  kuin  viivan  tuottamista.  Nykyisessä  muodossaan  viivan 
piirtäminen mallin päälle aiheuttaa ongelmia piirtojärjestyksessä. Erityisesti ongelmat 
ovat  havaittavissa  kun  käytetään  läpinäkyvää  viivatekstuuria.  Viiva  ei  piirry  tällöin 
oikein  viivan  läpinäkyvistä  kohdista.  Joidenkin  näkyvyyteen  liittyviin  ongelmiin 
kirjallisuudessa on esitetty ratkaisuja. Esimerkiksi Hajagos et al. (2013) kuvaavat pienen 
poikkeaman  käyttämistä  viivageometrian  piirtämisen  syvyystestissä,  jolloin 
viivageometrian  ja  objektin  pinnan leikkautumista  toistensa  sisään  pystytään  jossain 
määrin  estämään.  Tämänkaltaisten  näkyvyysongelmien  ratkaiseminen  on oleellisessa 
osassa konstruktion soveltamista, mutta niitä ei tämän tutkimuksen puitteissa ratkaistu.

Reaaliaikaista  grafiikkaa  tuotettaessa  renderöinnin  tehokkuus  on  sovelluksissa  usein 
tärkeää. Konstruktion toteutuksessa ei kiinnitetty erityistä huomiota varjostinohjelman 
tehokkuuteen  muilta  osin,  kuin  että  sen  avulla  pystytään  tuottamaan  kolmiulotteista 
grafiikkaa reaaliajassa nykyaikaisilla tietokoneilla. Tutkimuksen fokus oli tehokkuuden 
sijaan  tutkia  suunnittelutieteellisen  tutkimuksen  kautta,  onko  ilmaisuvoimaisen 
varjostimen toteuttaminen reaaliaikaisesti  mahdollista.  Varjostinohjelman tehokkuutta 
analysoitiin  hieman,  mutta  sen  mittaustarkkuutta  ei  pystytty  tutkimuksen  puitteissa 
arvioimaan.  Sen tuloksena kuitenkin voitiin  todeta järjestelmän toimivan reaaliajassa 
nykyaikaisella PC-laitteistolla verteksimäärien pysyessä maltillisina. Varjostinohjelman 
soveltamisen  kannalta  on  kuitenkin  oleellista  tietää  varjostimen  suorituskyky 
todellisissa  käyttötilanteissa.  Jatkotutkimuksena  olisi  oleellista  profiloida 
varjostinohjelman  tehokkuus  sekä  optimoida  se  mahdollisimman  tehokkaaksi 
esimerkiksi  poistamalla  varjostimen  käännösvaiheessa  siitä  ominaisuudet  joita  ei 
käytetä.

Konstruktio toteutettiin Unity-pelimoottorilla. Unity tukee useita kohdealustoja, mutta 
konstruktiota kokeiltiin vain PC-laitteistolla. Konstruktiossa toteutettu varjostinohjelma 
käytti  kuitenkin  geometriavarjostimia,  joita  ei  kirjoitushetkellä  tuettu  esimerkiksi 
mobiililaitteissa.  Tämä  heikensi  varjostimen  soveltamismahdollisuuksia.  Vaikka 
konstruktio toteutettiin Unity-pelimoottorilla,  on varjostimen ja pelimoottorin välinen 
sidos  löyhä.  Varjostimen  toteuttaminen  muissa  reaaliaikaisissa  sovelluksissa  on 
mahdollista  suhteellisen  pienin  muutoksin.  Sovelluksen  tuli  olla  tuki  Shader  Model 
versiolle 4.0. Lisäksi Cg-ohjelmointikielellä kirjoitetun varjostimen toiminnallisuutta on 
mahdollista toistaa myös muilla grafiikkaohjelmointikielillä.
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7. Yhteenveto

Reaaliaikainen kolmiulotteinen epärealistinen renderöinti koostuu useista tekniikoista, 
joiden avulla sisällöntuottaja pystyy poikkeamaan valokuvarealismista. Sen yksi osa-
alue on viivan renderöiminen. Viivarenderöimisen toteuttamiseen on tieteessä kuvattu 
useita  teknisiä  lähestymistapoja.  Tutkimus  on  kuitenkin  painottunut  viivan 
renderöimisen teknisiin toteutuksiin ja algoritmeihin (Kalnins et al.,2002; Neumann et. 
al., 2007).

Tämän  tutkimuksen  lähtökohtana  oli  lähestyä  viivan  renderöimistä  viivan 
monipuolisten  ominaisuuksien  toteuttamisen  sekä  kontrolloimisen  näkökulmasta. 
Tutkimusmenetelmäksi valittiin suunnittelutieteellinen tutkimus. Tavoitteena oli pyrkiä 
toteuttamaan  varjostinohjelma,  joka  toimi  nykyaikaisilla  grafiikkaprosessoreilla 
reaaliaikaisesti, ja jolla pystyi tuottamaan monipuolista, kontrolloitavaa, ja siten myös 
ilmaisuvoimaista viivaa.

Tutkimuksen  konstruktion  vaatimusten  lähtökohdaksi  otettiin  klassisissa 
taidemuodoissa  käytetyt  piirustustekniikat.  Näitä  menetelmiä  soveltamalla 
mahdollistettiin  taiteilijoille  tuttujen  kuvan  tuottamiskeinojen  siirtäminen 
kolmiulotteiseen  sisällöntuotantoon.  Varjostinohjelman  toteutuksessa  pyrittiin 
valitsemaan  klassisessa  taiteessa  käytettyjen  piirustusmenetelmien  yleisiä  viivan 
ominaisuuksia.  Myös  viivan  ominaisuuksien  kontrolloimisessa  otettiin  huomioon 
klassisessa taiteessa käytössä olevat tavat manipuloida viiva eri puolilla kuvaa. 

Tutkimuksen  lopputuloksena  oli  sen  vaatimuksia  vasten  tarkasteltuna  onnistunut 
varjostinohjelma,  jolla  saavutettiin  useimmat  sille  asetetut  tavoitteet. 
Varjostinohjelmaan toteutettiin vaatimusmäärittelystä kaikki viivan ominaisuudet sekä 
suurin  osa  ominaisuuksien  kontrollikeinoista.  Toteutuksessa  havaittiin  kuitenkin 
vaatimusmäärittelyn ulkopuolelta teknisiä ongelmia, kuten viivan näkyvyyteen liittyviä 
rajoituksia,  jotka  rajoittivat  toteutuksen  käytännön  soveltamismahdollisuuksia. 
Toteutuksella  pystyttiin  osoittamaan  reaaliaikaisen,  mutta  samalla  ilmaisuvoimaisen, 
joustavan  ja  ominaisuuksiltaan  monipuolisen  varjostinohjelman  olevan  mahdollista 
toteuttaa objektiavaruuteen perustuvia geometriavarjostimia käyttämällä.

Toteutuksen soveltuvuus todellisessa kuvitustilanteessa jäi tutkimuksessa kokeilematta. 
Vaikka  varjostinohjelma  perustui  klassisen  taiteen  viivan  ominaisuuksiin,  tulisi 
järjestelmän sovellettavuutta kokeilla myös todellisilla sisällöntuottajilla, ja pyrkiä siten 
arvioimaan sitä heidän näkökulmastaan. Myös järjestelmän käytettävyyden suunnittelu 
jäi  tutkimuksen  puitteissa  puutteelliseksi.  Tutkimuksessa  valittujen  teknisten 
lähestymistapojen  soveltaminen  on  kuitenkin  mahdollista  myös  muissa  graafisissa 
ympäristöissä.  Konstruktion  voidaan  sen  puutteista  huolimatta  katsoa  toimivan 
vertailukelpoisena  lähestymistapana  sisällöntuottajan  kannalta  joustavan  ja 
ilmaisuvoimaisen reaaliaikaisen viivan renderöimisen toteuttamiseen.
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Shader "Outline/GS_outline"
{

  Properties
  {
    _NumLines("Number of Lines", Float) = 1.0
    _LinesOffset("Line texture offset", Float) = 0.1
    _BrushTex("Line texture", 2D) = "white" {}
    _ControlTex("Line control texture  (R=blurriness, G=alpha)", 2D) 

= "white" {}
    _LineColor("Line color", Color) = (1, 1, 1, 1)
    _LineLightColor("Line lit color", Color) = (1, 1, 1, 1)
    _LineShadowColor("Line shadow color", Color) = (0, 0, 0, 1)
    _PaperTex("Paper texture", 2D) = "white" {}
    _Size("Size", Float) = 0.05
    _UVTile("_UVTile", Float) = 3.0
    _DstThinningStart("Line thinning start distance", Float) = 5.0
    _DstThinningEnd("Line thinning end distance", Float) = 40.0
    _DstMaxThinningInfluence("Thinning overall influence", Range(0, 

1)) = 0.5
    _LineNearColor("Line near color", Color) = (1, 1, 1, 1)
    _LineFarColor("Line far color", Color) = (0, 0, 0, 1)
    _BlurMultiplier("Blur multiplier", Float) = 1.0
    _BlurLight("Blurriness in light", Range(0, 1)) = 0.0
    _BlurShadow("Blurriness in shadow", Range(0, 1)) = 0.0
    _BlurFar("Blurriness far", Range(0, 1)) = 0.0
    _BlurNear("Blurriness near", Range(0, 1)) = 0.0
    _PaperDepth("Surface depth", Range(0, 1)) = 0.5
    _PaperRoughness("Surface roughness", Range(0, 1)) = 0.5
  }

  SubShader
  {
    Pass
    {
      Tags {
        "Queue" = "Transparent"
        "IgnoreProjector" = "True"
        "RenderType" = "Transparent"
      }
      LOD 200
      Cull back
      Lighting On
      ZWrite On
      Blend SrcAlpha OneMinusSrcAlpha

      CGPROGRAM
      #pragma target 5.0
      #pragma glsl
      #pragma vertex VertexShader_Main
      #pragma fragment FragmentShader_Main
      #pragma geometry GeometryShader_Main

      #include "UnityCG.cginc"
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      struct GS_INPUT
      {
        float4 position: POSITION;
        float3 normal: NORMAL;
        float4 color: COLOR;
        float4 uv: TEXCOORD0;
      };

      struct FS_INPUT
      {
        float4 position: POSITION;
        float2 lineuv: TEXCOORD0;
        float4 vertexuv: TEXCOORD1;
        float2 papercoords: TEXCOORD2;
        float4 color: COLOR;
        //xy = screen position, z = depth, w = light power
        float4 screendata: TEXCOORD3;
        float4 screenpivot: TEXCOORD4;
      };

      float _Size;
      float _NumLines;
      float _LinesOffset;
      float _UVTile;
      float _DstThinningStart;
      float _DstThinningEnd;
      float _DstMaxThinningInfluence;
      float _PaperDepth;
      float _PaperRoughness;

      float _BlurMultiplier;
      float _BlurLight;
      float _BlurShadow;
      float _BlurNear;
      float _BlurFar;

      half4 _LineColor;
      half4 _LineLightColor;
      half4 _LineShadowColor;
      half4 _LineNearColor;
      half4 _LineFarColor;

      uniform sampler2D _ControlTex;
      uniform sampler2D _BrushTex;
      uniform sampler2D _PaperTex;

      GS_INPUT VertexShader_Main(appdata_full vert)
      {
        GS_INPUT output;

        output.position = vert.vertex;
        output.normal = vert.normal;
        output.color = vert.color;
        output.uv = vert.texcoord;

        return output;
      }
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      float4 LocalToClipSpacePos(float4 pos)
      {
        float4 cs_p = mul(UNITY_MATRIX_MVP, pos);
        cs_p.xy = cs_p.xy /= cs_p.w;
        return cs_p;
      }

      float4 LocalToScreenPos(float4 pos)
      {
        float4 ss_p = LocalToClipSpacePos(pos);
        ss_p.xy *= _ScreenParams.xy;
        return ss_p;
      }

      void DrawLine(inout TriangleStream < FS_INPUT > tri, float3 p1, 
float3 n1, float3 p2, float3 n2, float4 p1_color, 
float4 p2_color, float4 p1_uv, float4 p2_uv)

      {

        //Calculate screen space positions for points forming the line
        float4 screenspace_pivot = LocalToScreenPos(float4(0, 0, 0, 

1));
        float4 screenspace_p1 = LocalToScreenPos(float4(p1, 1.0));
        float4 screenspace_p2 = LocalToScreenPos(float4(p2, 1.0));

        float3 lightpower1 = ShadeVertexLights(float4(p1, 1.0), n1);
          lightpower1 = max(1.0 - lightpower1, float3(0, 0, 0));
        float3 lightpower2 = ShadeVertexLights(float4(p2, 1.0), n2);
          lightpower2 = max(1.0 - lightpower2, float3(0, 0, 0));

        float thickness_p1 = lightpower1 * p1_color.a;
        float thickness_p2 = lightpower2 * p2_color.a;

        //Interpolate between min and max value based on thinning 
//start and end distance

        float depth_p1 = ((screenspace_p1.z - _DstThinningStart) / 
(_DstThinningEnd - _DstThinningStart));

        float depth_p2 = ((screenspace_p2.z - _DstThinningStart) / 
(_DstThinningEnd - _DstThinningStart));

        float linethickness1 = _Size * max(lerp(thickness_p1, 0, 
saturate(depth_p1)), _DstMaxThinningInfluence);

        float linethickness2 = _Size * max(lerp(thickness_p2, 0, 
saturate(depth_p2)), _DstMaxThinningInfluence);

        //Extrude new vertices along surface normal to form continuous 
//lines. Generate 2 trianges which together form a rectangle

        float4 v[4];
        v[0] = float4(p1 + n1 * linethickness1, 1.0);
        v[1] = float4(p2 + n2 * linethickness2, 1.0);
        v[2] = float4(p1 - n1 * linethickness1, 1.0);
        v[3] = float4(p2 - n2 * linethickness2, 1.0);
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        //Interpolate light colors
        float lightpoweraverage = (lightpower1.r + lightpower1.g + 

lightpower1.b) * 0.33333;

        float4 p1_lightcolor = lerp(_LineLightColor, _LineShadowColor, 
float4(lightpower1, lightpoweraverage));

        float4 p2_lightcolor = lerp(_LineLightColor, _LineShadowColor, 
float4(lightpower2, lightpoweraverage));

        float4 p1_dstcolor = lerp(_LineNearColor, _LineFarColor, 
depth_p1);

        float4 p2_dstcolor = lerp(_LineNearColor, _LineFarColor, 
depth_p2);

        p1_color = p1_lightcolor * p1_dstcolor;
        p2_color = p2_lightcolor * p2_dstcolor;

        //calculate triangle normal
        float4 v0_v1 = v[1] - v[0];
        float4 v0_v2 = v[2] - v[0];
        float3 linenormal = cross(v0_v1.xyz, v0_v2.xyz);

        //convert normal to clip space
        float4 clipspace_linenormal = mul(UNITY_MATRIX_MVP, 

float4(linenormal, 0));
        float4 sreenspacedata_p1 = float4(screenspace_p1.xy, depth_p1, 

lightpoweraverage);
        float4 sreenspacedata_p2 = float4(screenspace_p2.xy, depth_p2, 

lightpoweraverage);

        //Test if normal is away or towards camera. If its away 
   //then swap the triangle order to turn it towards camera.

        if (clipspace_linenormal.z > 0)
        {
          float4 tmp_v[4] = v;
          v[0] = tmp_v[1];
          v[1] = tmp_v[0];
          v[2] = tmp_v[3];
          v[3] = tmp_v[2];
          float4 tmp_sreenspacedata = sreenspacedata_p1;
          sreenspacedata_p1 = sreenspacedata_p2;
          sreenspacedata_p2 = tmp_sreenspacedata;
          float3 tmpnormal = n1;
          n1 = n2;
          n2 = tmpnormal;
          float4 tmpcolor = p1_color;
          p1_color = p2_color;
          p2_color = tmpcolor;
        }

        FS_INPUT output;

        //Set parameters for each new vertex
        output.position = mul(UNITY_MATRIX_MVP, v[0]);
        output.lineuv = float2(1.0, 0);
        output.vertexuv = p1_uv;
        output.papercoords = LocalToClipSpacePos(v[0]);
        output.color = p1_color;
        output.screendata = sreenspacedata_p1;
        output.screenpivot = screenspace_pivot;
        tri.Append(output);
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        output.position = mul(UNITY_MATRIX_MVP, v[1]);
        output.lineuv = float2(1.0, 0);
        output.vertexuv = p2_uv;
        output.papercoords = LocalToClipSpacePos(v[1]);
        output.color = p2_color;
        output.screendata = sreenspacedata_p2;
        output.screenpivot = screenspace_pivot;
        tri.Append(output);

        output.position = mul(UNITY_MATRIX_MVP, v[2]);
        output.lineuv = float2(0.0, 0);
        output.vertexuv = p1_uv;
        output.papercoords = LocalToClipSpacePos(v[2]);
        output.color = p1_color;
        output.screendata = sreenspacedata_p1;
        output.screenpivot = screenspace_pivot;
        tri.Append(output);

        output.position = mul(UNITY_MATRIX_MVP, v[3]);
        output.lineuv = float2(0.0, 0);
        output.vertexuv = p2_uv;
        output.papercoords = LocalToClipSpacePos(v[3]);
        output.color = p2_color;
        output.screendata = sreenspacedata_p2;
        output.screenpivot = screenspace_pivot;
        tri.Append(output);

      }

      [maxvertexcount(4)]
      void GeometryShader_Main(triangle GS_INPUT p[3], inout 

TriangleStream < FS_INPUT > tri)
      {

        int sumofsigns = 0;
        int signs[3];
        float viewdotnormal[3];

        for (uint i = 0; i < 3; i++)
        {
          float4 mvp_position = mul(UNITY_MATRIX_MVP, p[i].position);
          float3 worldspacenormal = normalize(mul(_Object2World, 

p[i].normal));
          float3 worldspaceviewdir =

normalize(WorldSpaceViewDir(p[i].position));
          float view_dot_normal = dot(worldspaceviewdir, 

worldspacenormal);

          //save the dot product for interpolation step
          viewdotnormal[i] = view_dot_normal;
          int nsign = sign(view_dot_normal);
          signs[i] = nsign;
          sumofsigns += nsign;
        }

        tri.RestartStrip();

        //If total signs is less than 3, then at least one 
        //vertex is facing backwards while others face towards camera
        if (abs(sumofsigns) < 3)
        {
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          //Vertexes i_p1 and i_p2 normals should have same sign. 
//Vertex i_diff sign is different than the other two 
//vertexes

          int i_p1 = 0;
          int i_p2 = 1;
          int i_pdiff = 2;

          //vertex 0 points to other direction than the other two
          if (signs[1] == signs[2]) {
            i_p1 = 1;
            i_p2 = 2;
            i_pdiff = 0;
          }
          //vertex 1 points to other direction than the other two
          else if (signs[0] == signs[2]) {
            i_p1 = 0;
            i_p2 = 2;
            i_pdiff = 1;
          }

          //interpolate edge positions to find silhouette
          float dot_pdiff = viewdotnormal[i_pdiff];
          float dot_p1 = viewdotnormal[i_p1];
          float dot_p2 = viewdotnormal[i_p2];

          float lerp1 = dot_pdiff / (dot_pdiff - dot_p1);
          float lerp2 = dot_pdiff / (dot_pdiff - dot_p2);

          float3 lerppos1 = lerp(p[i_pdiff].position.xyz, 
p[i_p1].position.xyz, lerp1);

          float3 lerppos2 = lerp(p[i_pdiff].position.xyz, 
p[i_p2].position.xyz, lerp2);

          float3 lerpnormal1 = lerp(p[i_pdiff].normal, p[i_p1].normal, 
lerp1);

          float3 lerpnormal2 = lerp(p[i_pdiff].normal, p[i_p2].normal, 
lerp2);

          DrawLine(tri, lerppos2.xyz, lerpnormal2, lerppos1.xyz, 
lerpnormal1, p[i_p2].color, p[i_p1].color,

            p[i_p2].uv, p[i_p1].uv);

        }
      }

      float4 FragmentShader_Main(FS_INPUT input): COLOR
      {
        //Control texture, r = blurriness, g = alpha
        float4 control = tex2D(_ControlTex, input.vertexuv.xy);

        //Line blurriness using texture mipmap selection
        float dstfactor = lerp(_BlurNear, _BlurFar, 

saturate(input.screendata.z));
        float lightfactor = lerp(_BlurLight, _BlurShadow, 

input.screendata.w);
        float texlod = (control.r + dstfactor + lightfactor) * 

_BlurMultiplier;
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        //Generate texture V-coordinate using polar coordinates
        float2 pivot_to_fragment = normalize(input.screenpivot.xy - 

input.screendata.xy);
        const float PI = 3.14159;
        float vcoord = _UVTile * (atan2(pivot_to_fragment.y, 

pivot_to_fragment.x) / (2 * PI));

        float4 brushcolor = float4(1, 1, 1, 0);

        //Read line texture multiple times
        for (int i = 0; i < _NumLines; i++)
        {
          float4 brushsample = tex2Dlod(_BrushTex, 

float4(input.lineuv.x, vcoord + i * _LinesOffset, 0,
            texlod));
          brushcolor.rgb *= brushsample.rgb;
          brushcolor.a += brushsample.a;
        }
        brushcolor = saturate(brushcolor);

        float4 papercolor = tex2Dlod(_PaperTex, 
float4(input.papercoords.xy, 0, texlod));

        float4 color;

        color.rgb = brushcolor.rgb * papercolor.rgb * _LineColor.rgb * 
input.color.rgb;

        float pigment = papercolor.a * _LineColor.a * input.color.a * 
control.g;

        float pigmenttransfer = smoothstep(_PaperDepth, _PaperDepth + 
_PaperRoughness, pigment) * brushcolor.a;

        color.a = pigmenttransfer;

        return color;
      }

      ENDCG
    }
  }
}
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