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Abstrakt 
Interaktiva applikationer som hanterar visualisering av geografiska 

informationssystem (GIS) är ett växande ämne. Denna studie har använt spelmotorn 

Unity som verktyg för att skapa en prototyp av sådan applikation med Högskolan i 

Gävles campusområde som visualiserad miljö. För att åstadkomma detta har arbete 

med bl.a. 3D-modellering, texturering, programmering och ljusmappning 

genomförts. Utifrån studiens resultat ges vissa rekommendationer kring de moment 

studien behandlar. Dessutom utvärderas Unity som digitalt verktyg för denna typ av 

produktion. Resultatet visar att i den stora bemärkelsen innehåller Unity det mesta 

av den funktionalitet som är önskvärd för denna typ av produktion. Programmets 

möjliga brister handlar primärt om att dess funktionalitet skulle kunna förbättras 

samt att fler förval för visualisering och förenkling av arbete med grafiska gränssnitt 

skulle kunna implementeras. 
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1. Introduktion 

I dagens samhälle används visualisering via tredimensionell (3D) datorgrafik inom 

många områden och till olika ändamål. Stevens [1] definierar visualisering som en 

metod för att representera stora mängder av komplex information på ett sätt som gör 

det enklare att förstå och analysera. 

Ett område av visualisering är geografiska informationssystem (GIS). Det är 

datorsystem som bl.a. används för presentera geografisk data. Exempel på GIS som 

privatpersoner använder är Google Earth eller GPS. Zhang et al. [2] och Gioia et al. 

[3] skriver att målgruppen för denna typ av visualisering har utökats i samband med 

att internet gett möjlighet för åtkomst av sådana applikationer i större utsträckning. 

I en artikel skriver Rhyne[4] bl.a. om ett fall där datorspel har påverkat 

visualisering och menar att datorgrafikens utveckling till stor del grundar sig på 

datorspel p.g.a. branschens stora marknad. Författaren nämner även att experter inom 

utbildning noterat hur barn lär sig koncept och får insikter via lek och spel. Man kan 

alltså argumentera att interaktiviteten som finns inom spel kan på ett positivt sätt 

användas inom visualisering för att öka dess funktion som ett informativt verktyg. 

Detta examensarbete har skapat en applikation som kombinerar den informativa 

aspekten av GIS och den interaktiva aspekten från spel. Den geografiska miljön som 

har återskapats virtuellt är Högskolan i Gävles campusområde. Dessutom utvärderas 

Unity som verktyg för produktion av denna typ av applikation utifrån studiens resultat 

samt ges vissa rekommendationer kring de moment som studien behandlar. Studien är 

gjord i samarbete med Högskolan i Gävle som ämnar använda studiens resultat som 

prototyp för en interaktiv 3D-karta som är tänkt finnas på Högskolans officiella 

hemsida i framtiden. 

1.1 Målsättningar 

Studiens målsättning har grundat sig i att med hjälp av de digitala verktygen Autodesk 

Maya, Autodesk 3ds Max, Adobe Photoshop och Unity ha åstadkommit en interaktiv 

3D-miljö utifrån Högskolan i Gävles campusområde. Det slutgiltiga målet var att 

studien skulle resultera i en körbar prototyp med viss funktionalitet. 

 

De frågeställningar som används för att utvärdera Unity utifrån projektets resultat: 

 Vilken grad av visuell realism kan Unity åstadkomma? 

 Finns det sätt för att åstadkomma en lämplig bildfrekvens? 

 Finns verktyg för realistisk visualisering av vegetation och miljö? 

 Saknar Unity önskvärd funktionalitet för denna typ av produktion? 

Ytterligare frågeställning som är kritisk för framställning av 3D-modeller: 

 Hur skiljer sig 3D-modellering för realtidsrendering jämfört med andra format 

av visualisering som exempelvis stillbilder eller film? 

 

De arbetsmoment som utförts för att åstadkomma studiens målsättningar:  

 Produktion av 3D-modeller utifrån Högskolan i Gävles byggnader och 

närmiljö. Dessa 3D-modeller användes sedan i Unity.  

 Undersökning av möjligheter och begränsningar för visualisering i Unity för 

att kunna producera nödvändiga visuella inslag som exempelvis vegetation, 

ljus, material etc.   

 Produktion av funktionalitet för applikationen baserat på Högskolan i Gävles 

önskemål samt egna tillägg. 

 Utvärdering för hur väl en spelmotor som Unity fungerar som verktyg för att 

producera en applikation som kombinerar aspekter från spel och GIS. 
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1.1.1 Avgränsningar 

Studien har ej behandlat inmatning av information som exempelvis positioner, 

sökfunktioner och annan GIS-data. Denna studie agerar istället prototyp, och ger 

möjligheten att genom fortsatt arbete mata in data och vidareutveckla funktionalitet. 

Av tidsbrist har ej en komplett visualisering av campusområdet gjorts. Miljön runtom 

Högskolan i Gävle har visualiserats av en medarbete till detta projekt. 

1.2 Värde och originalitet 

Denna studies värde ligger i att kunna åstadkomma interaktiv visualisering med en 

spelmotor som primärt verktyg och erbjuda exempel på möjlig arbetsprocess för att 

producera en interaktiv 3D-miljö genom användning av de specifika mjukvarorna. 

Dessutom statuerar studien ett gott exempel på en samhällsnyttig användning av 

datorgrafik och den kunskap som krävs för att behandla detta område. 

Det originella med denna studie är att ha åstadkommit GIS-visualisering genom att 

manuellt producera 3D-modeller av specifik miljö samt att använda en spelmotor i 

syfte att skapa en interaktiv och informativ applikation och därmed kombinera 

aspekter av spel och GIS. Dessa grenar av visualisering är i vanliga fall åtskilda. 

1.3 Förväntat resultat 

Undersökningen av möjligheter och begränsningar för visualisering i Unity kommer 

att resultera i nödvändig information för att skapa en relativt realistisk virtuell 

representation av vegetation, ljus, himmel, material etc. Den grafiska kvalitén och 

applikationens funktionalitet kommer bero på denna information, eventuella 

programvarubegränsningar samt författarnas egna färdigheter. Utvärderingen av Unity 

förväntas bli positiv p.g.a. tidigare erfarenheter av arbete i programmet. Det slutgiltiga 

resultatet av denna studie förväntas att vara en fungerande interaktiv applikation i 3D-

miljö.  

2. Teknisk bakgrund 

För att få en bättre informationsbas och teknisk bakgrund kring ämnet visualisering 

gjordes en litteraturstudie av relaterade arbeten och andra informationskällor som är 

relevant för denna studie. Utifrån detta identifieras användningsområden, digitala 

verktyg, begrepp och tekniker som existerar inom visualisering samt specifika 

möjligheter för visualisering i Unity. 

2.1 Relaterade arbeten 

Fuan et al. [5]skapar i sin studie en fotorealistisk 3D-visualisering av en stadsmiljö. 

För att åstadkomma detta använder författarna ett flertal olika typer av data, bl.a. 

högupplösta satellit-och flygbilder samt mätningar från markbaserade och luftburna 

"Light Detection And Ranging" (LIDAR). LIDAR förklaras som en optisk 

mätningsmetod som via reflekterat ljus kan mäta avstånd. 

Rasam et al. [6] skriver om "Digital Close Range Photogrammetry" (DCRP) som 

en metod för mätning som resulterar i 3D-information av objekt genom digital 

bearbetning av fotografier. Författarna återskapar i denna studie en 3D-modell av en 

universitetsbyggnad utifrån fotografier och programvaran PhotoModeler Pro 5. 

Gan et al. [7] behandlar i sin studie sätt att snabbt skapa en 3D-representation av 

verkligheten. Författarna nämner 3ds Max, AutoCAD och Google SketchUp som 

exempel på programvaror som används för att skapa 3D-modeller. Genom dessa 

program kan man skapa 3D-modeller med väldigt hög precision och detaljrikedom 

men författarna menar att den processen kräver mycket arbete och tid. Istället föreslår 

de en metod för att framställa 3D-modeller baserat på 2D-konturlinjer. 
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Inom skolan används visualisering för att förbättra elevernas förutsättningar. I [8] 

kan vi läsa att tidigare har olika undervisningsmetoder antagits för att hjälpa elever att 

bättre förstå byggnadskonstruktioner och konstruktionsdetaljer. Eftersom eleverna 

endast har haft tillgång till 2D-ritningar har det dock varit svårt att både förstå och se 

detaljer och hur vissa delar är uppbyggda. Men med hjälp av 3D-visualiseringsverktyg 

kan eleverna på ett bättre sätt identifiera men också placera ut objekt i förhållande till 

varandra. Detta möjliggör en bättre men också mer komplett inlärningsprocess som på 

en smart och enkelt sätt visar alla detaljer i en byggnadskonstruktion. 

GPS-baserade navigationssystem är en typ av GIS som nämns i [9]. Idag använder 

majoriteten av de GPS som finns på marknaden huvudsakligen tal och flygfoton 

alternativt 2D-kartor gjorda i en dator för att visulisera vägen man kör på. Men många 

förare upplever ofta att det är svårt att koppla med den enkla bild som visas på GPS 

och de visuella intryck som ges från den verkliga miljön. Men istället har man testat 

att ha realistiskt texturerade 3D-modeller på marknivå som visas på skärmen vilket har 

visat sig vara mycket användbart. Det blir helt enkelt lättare för föraren att avgöra sin 

position i trafiken samt att den ser exakt vid vilken byggnad den ska svänga. 

Gioia et al. [3] skriver att visualisering av stora fotorealistiska städer och landskap 

blivit allt mer populärt och att internet har gjort det möjligt för allt fler kan ta del av 

detta. Författarna menar dock att det i nuläget finns svårigheter att åstadkomma GIS-

baserade stadsmodeller av hög kvalité på grund av den detaljnivå och det stora antal 

3D-modeller som krävs. Deras studie riktar sig till denna problematik och kretsar 

mycket kring "Level of Detail" (LOD). Det finns ingen anledning att 3D-objekt som 

inte syns har hög visuell kvalité, och därför använder man LOD för att förhindra detta 

och därmed minska datorbelastning. LOD tas även upp av Stevens [1] artikel om 

fordonsvisualisering. Stevens benämner i sin artikel CAD som ett digitalt verktyg för 

visualisering, och påpekar att det används som utgångspunkt i visualiseringsprocesser. 

Samads et al. [10] studie ämnar utveckla en nätbaserad 3D-visualisering av staden 

Georgetown för att behålla världsarvets historiska miljö. De menar också att denna 

teknik kan användas bl.a. för planering av stadens utveckling. För framställningen av 

3D-modellen har ArcGIS använts som verktyg för visualisering. ArcGIS är ett verktyg 

för att arbeta med kartor och geografisk information som bl.a. kan användas för att 

mer automatiskt framställa en 3D-modell av en miljö genom data som innehåller 

höjdinformation, m.a.o. ”Digital-Elevation-Model” (DEM). 

I Zhao's et al. [11] studie för att utveckla en 3D-GIS används också DEM-data för 

att skapa modellen för själva terrängen, dock använder de mjukvaran Unity som 

primärt visualiseringsverktyg. I denna studie ges även exempel på ramverk för 

utvecklingen. I ramverket för utvecklingen som beskrivs använder de Adobe 

Photoshop för att producera texturer och förutom för terrängen har 3ds Max används 

för att manuellt framställa resterande 3D-modeller. Presland et al. [12] skriver också 

att Autodesk Maya och 3ds Max är vanliga verktyg inom visualisering. De nämner 

även programvaror som Google Sketchup och Blender. Dessa två program är gratis 

och är gjorda för att vara enklare att arbeta i. 

Även Wang et al. [13] använder Unity som verktyg för visualisering. I denna studie 

beskriver författarna sitt arbete i Unity någorlunda mer detaljerat och tar upp hantering 

av material, programmering av specifika funktioner, användning av fysik i form av 

kollisioner och hantering av information via gränssnitt. 

Utöver fält som behandlar landskap, byggnader och dylikt tillämpas även 

visualisering inom andra områden där komplex information behöver simplifieras. Ett 

av dessa områden är medicin. McGhee och Flack [14] beskriver tre fallstudier där man 

implementerat 3D visualisering i det medicinska fältet. Visualisering av en frisk och 

en sjuklig njure gjordes i ändamålet att göra så en patient kan utveckla bättre förståelse 

för hur en viss sjukdom kopplad till njuren påverkar dennes kropp samt för att visa 

intern struktur som inte är synligt på ytan. Dessutom gjordes en simulering av 

blodföde för att beskriva hur detta påverkas vid arteriell sjukdom. Även detta gjordes i 

ändamål att öka patientens förståelse för sin situation, och därmed underlätta 
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kommunikationen mellan läkare och patient. Visualisering har här använts på ett bra 

sätt för att underlätta kommunikation mellan två parter kring komplicerad information.  

Zhang et al. [15] skriver om hur digitala medicinska bildbehandlingsapplikationer 

skapar en serie 2D-bilder genom att man använder datortomografi. Den här tekniken 

har använts i stor utsträckning inom modern medicin för att upptäcka cancer. 

Problemet med denna teknik är att det blir ett enormt antal bilder som läkaren måste 

gå igenom vilket är tidskrävande för att kunna ställa en diagnos. Författarna beskriver 

hur man använder sig utav 3D-visualiseringar för att öka effektiviteten för att fastställa 

diagnoser och även för behandling när det gäller datortomografi. Vilket skapar mycket 

bättre förutsättningar för både läkare och patienter. 

2.2 Geografiska informationssystem 

Utöver presentation av geografisk data som Google Earth eller GPS så är GIS även 

datorsystem som används för att samla, analysera och visualisera geografisk data. 

GIS-data representerar reella objekt som exempelvis träd, vägar, byggnader och 

höjdskillnader i terräng. Denna information kan inhämtas på ett flertal sätt, bl.a. via 

satellit-och flygbilder, LIDAR och annan mätningsdata. Information som finns 

visualiserat fysiskt, som t.ex. utskrifter kan digitaliseras via scanning och därmed 

användas för GIS. 

I anslutning till denna studie har arbete med GIS för att visualisera närliggande 

miljö till området som återskapats i denna studie gjorts av utomstående personer. 

Denna miljö består av närliggande byggnader, lyktstolpar, vägar, vatten och terräng. 

Detta arbete görs för att förhöja graden av realism i applikationen då brist av 

angränsande miljö till huvudområdet skulle innebära att användaren tydligt ser var 

3D-modellerna slutar att existera. Arbete med detta kommer att fortsätta efter 

tidsramen för denna studie är slut. 

2.3 Level of detail 

Som tidigare omnämnt beskriver Gioia et al. [3] bl.a. hur visualisering av 

fotorealistiska miljöer och städer kräver en hög detaljnivå av 3D-modellerna. Den 

stora mängden data som behövs för detta leder till hög datorbelastning. Författarna 

nämner att man kan lösa detta via att implementera LOD. 

LOD innebär att ett 3D-objekts polygonantal förändras beroende på den visuella 

detaljnivå som krävs av denna modell vid specifikt tillfälle. I figur 1 och 2 ges 

exempel på hur 3D-objektens polygonantal reduceras och hur detta används för små 

objekt eller objekt med stor distans. 

 

 
 

 

Figur 1. Objektets polygonantal reduceras [16, p. 5]. 
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Figur 2.  Små objekt eller objekt med stor distans visas med lägre polygonantal  

[16, p. 5]. 

 

Diskret LOD är den traditionella typen av LOD och innebär att objektets olika nivåer 

av polygonantal skapas under förbehandling och tar inte specifik vinkel för 

betraktning av objektet i åtanke. I spelsammanhang skulle förbehandlingsstadiet kunna 

vara under laddning av en scen. Selektion av lämplig nivå av polygonantal för objektet 

sker sedan i realtid. Oavbruten LOD skiljer sig från diskret LOD på det sätt att 

objektets olika nivåer av polygonantal skapas i realtid. Vyberoende LOD är en 

utveckling av oavbruten LOD och innebär förändring av ett objekts polygonantal och 

struktur beroende vad som är lämpligt utifrån den aktuella vyn i realtid. Delar av ett 

objekt som är nära den aktuella betraktningsvinkeln tilldelas ett högre polygonantal än 

delar som är längre bort. Trots framsteg inom oavbruten och vyberoende LOD är 

traditionell diskret LOD fortfarande det mest använda sättet att åstadkomma 

simplifiering av ett 3D-objekts polygonantal [16, pp. 9–12]. 

Spelutveckling är en gren av visualisering där konsumenterna efterfrågar en hög 

grad av realism. Denna efterfrågan resulterar i att objekt måste ha hög upplösning 

vilket leder till hög datorbelastning. Utöver denna efterfrågan så förväntas spel ha en 

hög och kontinuerlig bildfrekvens. Utifrån dessa aspekter kan man utläsa att 

spelutveckling är en bransch där LOD är ett kritiskt element. Den höga 

datorbelastningen som spel orsakar innebär att LOD måste optimeras och därmed 

används diskret LOD eftersom det sker under förbehandling och inte i realtid [16, pp. 

151–159]. 

2.4 Texturmappning 

I en artikel beskriver Cignoni et al. [17] hur man kan åstadkomma bevarelse av 

ytdetaljer hos ett 3D-objekt trots reducering av polygonantal genom att extrahera en 

"textur-map" från en mer detaljrik version av modellen. Texturmappning är en metod 

för att skapa ytdetaljer hos ett 3D-objekt. Detta kan bl.a. göras genom att färgsätta ett 

objekt eller skapa ojämnheter i ett objekts yta genom att förändra hur ljusreflektioner 

behandlas [18]. Så som LOD kan texturmappning användas som en metod för att 

simplifiera ett 3D-objekt med målsättningen att minimera datorbelastning utan att 

förlora visuella detaljer. Några av dessa metoder kallas ”bump mapping”, ”normal 

mapping” och ”displacement mapping”. Figur 3 ger exempel på resultat av 

”displacement mapping”. 
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Figur 3. Objektet i mitten är en simplifierad version av den vänstra modellen, och på 

den högra modellen har en displacement map applicerats [17]. 

 

En normal map är vanligtvis en bild som använder RGB för att representera XYZ-

koordinater för ett objekts ytnormaler. Via ett objekt med högt polygonantal kan man 

via mjukvaror som exempelvis Autodesk Maya eller Autodesk 3ds Max extrahera en 

normal map och därefter applicera till en mer simplifierad version av det objektet för 

att återskapa detaljnivån från den högupplösta versionen [19]. 

2.5 Unity 

Här beskrivs några av de nödvändiga inslag från Unity som använts för att 

åstadkomma studiens resultat.  

2.5.1 Render to texture 

Renderingstexturer är särskilda typer av texturer som skapas och uppdateras i realtid. 

Skapandet av dessa texturer sker genom att specificera att en kamera i scenen ska 

rendera till textur. Renderingstexturerna kan sedan appliceras till ett objekt precis som 

en vanlig textur [20]. Detta kan användas till att exempelvis skapa en virtuell 

säkerhetskamera eller minimap. 

2.5.2 Image effects 

Image Effects är ett sätt att påverka applikationens slutresultat i Unity genom olika 

visuella skärmeffekter. Dessa effekter appliceras till applikationens kamera och 

påverkar känslan och utseendet av bilden. Exempelvis finns val för att implementera 

edge detection. Detta resulterar i att alla objekt i bild visas med förstärkta kantlinjer. 

Ett annat exempel är ”color correction”, vilket gör att man kan påverka färgerna i 

bilden som kameran renderar [21]. 

2.5.3 Batching 

Gioia et al. [3] skriver även om hur antalet av objekt ger upphov till problem inom 

visualisering p.g.a. den höga belastning det medför. För att rita upp ett objekt på 

datorskärmen måste spelmotorn skicka en signal till grafikens "Application 

Programming Interface" (API). För varje skickad signal sker belastning av grafikens 

API. Istället för att rita upp varje objekt för sig finns det möjlighet att kombinera ett 

flertal objekt i Unity och därmed kan dessa objekt ritas upp genom endast en signal. 
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Detta kallas för "draw call batching" och är en metod för att optimera renderingstid 

[22].  

En kombination av dynamisk och statisk geometri används inom spel. Dynamisk 

geometri är nödvändigt för interaktiva effekter som bl.a. explosioner, partiklar etc. 

Statisk geometri skiljer sig för att objekten är oföränderliga. I Unity kan objekt endera 

genomgå "batching" som statiska eller dynamiska objekt och då innebär statisk 

batching mindre datorbelastning [16, p. 161], [22]. 

2.5.4 Ljusmappning 

Iones et al. [23] beskriver i sin studie hur ljusmappning kan användas för att beräkna 

och lagra ljussättningen av 3D-objekt i texturformat istället för att låta applikationen 

göra dessa beräkningar i realtid. Detta leder till förbättring av renderingstider i 

exempelvis spelsammanhang eller andra applikationer som kräver realtidsrendering av 

3D-objekt. 

Även Boykens [24, pp. 46–49] påpekar att beräkning av ljussättning i realtid är 

väldigt belastande för applikationen. Dessutom beskrivs tillvägagångssätt för att 

åstadkomma lightmaps i Unity i denna litteratur. 

I Unity's egna dokumentation om ljusmappning [25] ges en mer detaljerad 

beskrivning av olika inställningar som används vid skapande av lightmaps inuti 

programmet. 

2.5.5 Graphical User Interface 

För att åstadkomma grafiska inslag för knappar, textrutor och tvådimensionella 

texturer i Unity kan man implementera ett så kallat Graphical User Interface (GUI). 

Via programmering kan man sedan skapa funktionalitet utifrån de grafiska inslagen. 

De grafiska inslagen kan sedan förändras genom att applicera texturer och ändra 

inställningar för olika element i GUISkin. Detta är en editor som Unity tillhandahåller 

och tillåter enkel justering av typsnitt, färgförändringar vid "hover"-läge etc [26]. 

Exempelvis skulle man genom användning av GUI kunna åstadkomma ett 

inventariesystem i spelsammanhang eller skifte av informationslager i GIS-

applikationer.  

Boeykens [24, pp. 108–109] visar hur man genom programmering av GUI i Unity 

kan åstadkomma en "heads-up-display" som visar när en spelares position kolliderar 

med en annan definierad position. Goldstone [27, pp. 127–151] beskriver ett praktiskt 

exempel på arbete med GUI genom att visa hur man kan producera en overlay effekt 

av batteriladdning i Unity. 

2.6 Sammanfattning av teknisk bakgrund 

De relaterade arbetena visar att visualisering bl.a. används inom utbildning [8], det 

medicinska fältet [14], [15], underhållning [4], industriella verksamheter [1], 

bevarande av historiska objekt eller miljöer [10] samt för geografisk information [3], 

[9]. 

Digitala verktyg som används för visualisering är bl.a. Adobe Photoshop för 

bildbehandling. Autodesk Maya, 3ds Max, Blender, Google Sketchup och 

PhotoModeler för framställning av 3D-modeller [11], [12]. Unity används som 

verktyg för att sätta samman 3D-modeller till en helhetsbild och skapa interaktivitet 

via programmering [13]. DEM är höjdinformation som används för att mer 

automatiskt framställa 3D-modeller av miljö via mjukvaror som ArcGIS eller 

Unity[10][11]. CAD används för uppbyggnad och utgångspunkt i 

visualiseringsprocesser [1]. 

Dessutom har tekniker och begrepp inom visualisering samt specifika möjligheter i 

Unity behandlats som är nödvändiga för att åstadkomma målsättningarna som denna 

studie eftersträvar. 
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3. Metod 

För att åstadkomma studiens målsättningar har 3D-modellering av Högskolan i Gävles 

campusområde, programmering för att skapa interaktivitet och visualisering av 

himmel och ljussättning etc utförts. I detta kapitel beskrivs dessa metoder i detalj samt 

vilka digitala verktyg som har använts.  

3.1 3D-modellering och texturering 

För att "producera 3D-modeller av Högskolan i Gävles byggnader och närmiljö" har 

3D-modellering i Autodesk Maya och Autodesk 3ds Max utförts. Existerande 3D-

modeller som tillhandahållits av Högskolan i Gävle har använts som mall för att 

producera dessa 3D-objekt.  

När ett 3D-objekt modellerats till det eftersträvade polygonantalet har UV-

mappning utförts på de objekt som har applicerade texturer.  

3D-modellerna har grupperats och namngetts på sätt för att förenkla justering av 

dessa objekt via programmering. 

3.2 Programmering 

För att "producera funktionalitet för applikationen baserat på Högskolan i Gävles 

önskemål samt egna tillägg" har programmering utförts. För detta har "Unity Scripting 

Reference" [28] använts som informationsbas. 

 

De funktioner Högskolan i Gävle haft som önskemål att ska finnas: 

 Möjlighet för val mellan "orbit" och "point of view" (POV) -kamera. 

 Möjlighet att kunna markera byggnader. 

 Val av lager som ger visuell information. 

 Möjlighet för textinmatning från användaren för att t.ex. söka en viss lärare 

eller lokal. (Sökalgoritmer och dylikt för en fungerande sökfunktion har ej 

implementerats). 

Egna tillägg på funktioner för applikationen: 

 Ett GUI för att hantera val och funktioner. 

 En minimap som visar scenens toppvy och användarens position i förhållande 

till miljön. 

Mjukvaran som använts för att åstadkomma detta är "MonoDevelop" vilket nyttjas av 

Unity som integrerad utvecklingsmiljö (IDE). All kod är skriven i Javaskript. 

3.3 Sammanfogning av data 

3D-objekten som modellerats och texturerats har exporterats från Autodesk Maya och 

3ds Max som FBX-format och har därefter importerats till Unity. FBX-format 

används för möjligheten att spara information om applicerade material och texturer. 

Därmed kan material och texturer automatiskt appliceras vid importering till Unity. 

Därefter har 3D-objekten positionerats i det virtuella rummet i förhållande till dess 

position i verkligheten. Applicering av kollideringsattribut har även skett.  

Skript som programmerats har länkats till specifika objekt för att åstadkomma 

planerad funktionalitet. Exempelvis har det skript som hanterar markering av 

byggnader applicerats till det GameObject som innehåller byggnaderna. 

Alla 3D-objekt, material, texturer och skript förvaras i åtskilda mappar för att ge 

struktur och underlätta lokalisering och arbete med dessa filer. 
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3.4 Visualisering i Unity 

För att åstadkomma en visuell representation för himmel i scenen har 

visualiseringsarbete i Unity skett. Dessutom har Image Effects använts för att förhöja 

applikationens visuella kvalité genom Depth of Field, anti-aliasing och Bloom and 

Lens Flares. 

Information om hur produktion av vegetation i Unity går till har studerats [29]. 

Utifrån detta besvaras frågeställningen kring huruvida det går att framställa 

vegetationen i Unity som är tillräckligt realistisk för denna typ av produktion. 

3.5 Ljussättning och slutförande 

När alla 3D-objekt importerats till Unity har scenen ljussatts. Detta har gjorts genom 

att placera ut ett "Directional Light" samt använt "Ambient Light". Därefter har en 

ljusmappning av scenen utförts. 

Slutligen har en build till PC gjorts. Detta resulterade i att applikationen blev 

körbar utanför Unity. 

3.6 Utvärdering 

För att "utvärdera hur väl en spelmotor som Unity fungerar som verktyg för att 

producera en applikation som kombinerar aspekter från spel och GIS" har vi kritiskt 

analyserat slutprodukten av denna studie utifrån dessa frågeställningar: 

 

 Vilken grad av visuell realism kan Unity åstadkomma? 

 Finns det tillräckliga medel för att åstadkomma en lämplig bildfrekvens? 

 Finns verktyg för realistisk visualisering av vegetation och miljö? 

 Saknar Unity önskvärd funktionalitet för denna typ av produktion? 

4. Resultat 

I detta kapitel beskrivs de resultat som åstadkommits genom de metoder som tidigare 

har beskrivits. 

4.1 3D-modellering 

Som mall för att producera de modeller som använts i applikationen exporterades 

tidigare 3D-modeller som skapats i Google Sketchup ut. Här bestämdes vilken skala 

som modellerna skulle exporteras ut i men även de olika exporteringsformat som 

användes såsom ".obj" samt ".dwg-filer" (se figur 4).  

Den slutgiltiga 3D-modellering skedde i Autodesk Maya och 3D Studio Max där 

grundmodellerna importerades för att användas som mall. Anledningen till att 

Sketchup-modellerna var tvungna att göras om var både för att objektets mesh var 

trasig men även för att dess mesh innehöll otroligt många onödiga polygoner vilket 

man vill undvika när det kommer till spel-modeller. 

Själva modelleringen utgick från ett plan vars vertices placerades utefter Sketchup-

modellens form och sedan extruderades för att skapa nya väggar. Även modelleringen 

för taken skedde på samma sätt. För fönstren lades edges till på det tidigare skapade 

planet vid varje fönsterrad för att kunna extrudera ut varje fönster. På så sätt fick vi 

rätta mått och korrekt skala samtidigt som onödiga polygoner kunde undvikas. 
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Figur 4. Skärmdump från 3ds Max som visar DWG-filerna som använts som mall. 

4.1.1 Texturering 

Alla modellers texturering gjordes i 3D Studio Max. Textureringen av modellerna 

gjordes på ett väldigt grundläggande sätt då det inte fanns tid för en mer genomgående 

och avancerad texturering. De texturer som används är primärt hämtade från [30] men 

vissa texturer kommer från fotografier som tagits direkt utifrån det reella objekt som 

sedan visualiserats. 

Vanligtvis ska hela modellen UV-mappas för att texturerna ska lägga sig helt 

korrekt över modellen. Men istället så användes en UVW-modifier som är 

implementerad i 3D Studio Max. Detta gör så att texturerna lägger sig förhållandevis 

korrekt över modellen men där lite stretching av texturen kan förekomma. Sedan 

krävdes det även att man manuellt fick se till så att återupprepningen av texturen blev 

så nära inpå det resultat man faktiskt eftersträvade. 

Ifall en textur ska användas över en större yta krävs det att texturen är sömlös för 

att det inte ska vara allt för uppenbart att texturen upprepas.  

Efter val av textur har den förts in i Adobe Photoshop där offset-filtret har lagts på. 

Offset-filtret för in texturens sidor mot mitten. Sedan används Clone Stamp Tool för 

att ta bort det som gör texturen upprepande. Denna procedur kan upprepas upp till tre 

gånger för att vara helt säker på att texturen ska vara sömlös. 

4.1.2 Normal maps 

För att skapa normal maps användes ett program vid namn ndo2 (se figur 5) som 

används ihop med Adobe Photoshop. Detta program omvandlar vanliga texturer till 

normal maps. 

Först valdes några förinställda inställningar som hjälper till att bestämma vad som 

fungerar bäst för just den befintliga textur som ska omvandlas. Efter val av 

inställningar klickar man på "active doc". Sedan sker omvandlingen under realtid och 

den skapade normal mappen kan sedan förhandsgranskas direkt i ndo2. 
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Figur 5. Skärmdump från ndo2. 

4.1.3 Närliggande byggnader och ytterligare miljö 

En samarbetspartner till detta projekt har visualiserat ytterligare miljö runtom 

campusområdet. Detta inkluderar 3D-modeller för byggnader och terräng. 

För att förhindra överlappning av campusområdets miljö och den närliggande 

miljön användes verktyget "Booleans/Difference" i Maya. Detta resulterade i att 3D-

modellen runtom campusområdet beskärdes utefter den cirkulära formen av 

campusområdet. Figur 6 visar en skärmdump från Maya när sammanfogning av 

närliggande miljö med campusområdetutfördes. 

 

 
 

Figur 6. Genom användning av verktyget "Booleans/Difference" beskärdes 3D-

modellen av den närliggande miljön för att passa den cirkulära modellen av 

campusområdet. 
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4.2 Programmering 

4.2.1 GUI 

GUISkin 

Ett GUISkin skapades för att definiera attribut för GUI-element. Enfärgade texturer 

skapades i Photoshop och applicerades därefter till vissa attribut. GUI-element av 

typerna "Box", "Button", "Label", "Text Field", "Vertical Scrollbar Thumb" och 

"Horizontal Slider Thumb" är de element som tilldelats dessa texturer. De attribut som 

tilldelats texturer är elementens bakgrund i normalt, aktivt och "hover"-läge. I normalt 

och aktivt läge har elementen en blå/turkos textur medan en gul/guld textur visas i 

hover-läge. 

Attribut för text har också definierats. Typsnittet för all text i GUI-element är Arial 

med fontstorlek 14, fetstilt och centrerat i både höjd och bredd. Dessutom har färg för 

markering av text specificerats. Figur 7 ger exempel på den effekt GUISkin har på 

GUI-elementen i viloläge och i hover-läge. De GUI-element som visas är GUI.Button 

och GUI.TextField. 

 

 
 

Figur 7. Bilden visar 2 olika typer av GUI-element. De tre översta är GUI.Button och 

den understa GUI.TextField. Det översta elementet visar bakgrundstexturen i hover-

läge och det understa elementet visar färg vid markering av text. 

 

Meny och valmöjligheter 

För att åstadkomma valmöjligheter har GUI-element av typen "GUI.Button" använts. 

Dessa element innehåller textsträngar som representerar dess funktioner. Exempelvis 

innehåller elementet som hanterar visning av huvudmenyn textsträngen "Show Menu 

[press tab]". Detta element kan aktiveras av både musklick samt 

tangentbordsinmatning. Om elementet aktiveras byts dess textsträng till "HideMenu 

[press tab]" och aktivering av elementet har då motsatt effekt. Vid eventuell aktivering 

förändras en boolesk variabel. Denna variabel hanterar huruvida resterande GUI-

element är tillgängliga för användaren. 

 

Förmörkning av scenen 

När applikationens meny är aktiv sker mörkläggning av scenen. En svart textur med 

viss transparens skapades i Photoshop och genom att använda "GUI.DrawTexture" 

med Screen.width och Screen.height ritas denna textur upp över hela skärmen. För att 

de andra GUI-elementen ej ska förmörkas tilldelas denna textur "GUI.depth = 1". 
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Opacitetsförändring av GUI-element 

Via ett element av typen "GUI.HorizontalSlider" får användaren möjlighet att reglera 

en variabels värde mellan 0 och 1. Denna variabel är länkad till "GUI.color.a" och 

förändrar alfavärdet i de GUI-element som tilldelats denna variabel. Detta resulterar 

att användaren kan kontrollera GUI-elementens transparens genom att använda 

reglaget. Figur 8 visar hur denna opacitetsförändring påverkar scenens GUI, samt hur 

scenen förmörkats p.g.a. att applikationens meny är aktiv. 

 

 
 

Figur 8. Skärmdump från Unity som visar hur GUI-elementens opacitet förändrats via 

reglaget. Dessutom är allt utom applikationens GUI temporärt förmörkat. 

 

Musposition i förhållande till GUI-element 

Eftersom andra skript använder sig av musklick för att aktiveras men behov av att 

klicka på GUI-element kan finnas behövdes ytterligare skript skapas. Detta skript 

förhindrar att andra skript anropas om musklick sker när musens position överlappar 

ett GUI-element. 

 

Skalning av GUI-element 

Eftersom position och skala för GUI-element tilldelas genom att ange värden som 

representerar pixelantal blir dessa attribut oförändrade oavsett upplösning av monitor. 

Detta innebär problem eftersom GUI-element då kan överlappa alternativt inte får 

plats på skärmen. Därför skapades en variabel som beräknar den använda skärmens 

upplösning i förhållande till en skärm med 1920 pixelbredd. Detta görs genom 

"Screen.width/1920". Alla värden som hanterar position och storlek för GUI-element 

multipliceras med denna variabel och resulterar i att dess positioner och skala 

förändras i förhållande till skärmupplösning (se figur 9). 
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Figur 9. Skalning av applikationens GUI. Den övre bilden visar scenen i 

bildförhållandet 5:4 medan den undre har bildförhållandet 16:9. 

 

Avslutning av applikationen 

För att ge användaren möjlighet att avsluta applikationen skapades en så kallad 

"Escape Menu". Denna meny består av två element av typerna "GUI.Button" och 

innehåller varsina textsträngar med innehållet "Resume" och "Quit". Dessa GUI-

element skapas om användaren trycker på "escape" via tangentbord. Om GUI-

elementet innehållandes textsträngen "Resume" aktiveras fortsätter applikationen och 

GUI-elementen försvinner. Om GUI-elementet innehållandes textsträngen "Quit" 

aktiveras anropas däremot den inbyggda funktionen "Application.Quit()" och 

applikationen avslutas. 

4.2.2 Kameror 

Orbit -kamera 

Kamerans rotation beräknas utifrån värden som hämtas från datormusens position i Y 

och X -led. Punkten som kameran roterar runt definieras via en variabel. Denna 

variabel tilldelas ett GameObject som innehåller XYZ-värden. Till denna studie har 

objektet som befinner sig i scenens centrum använts men det finns möjlighet att 

förändra kamerans fokuspunkt till valfritt objekt. 

För att hantera kamerans position i Z-led i förhållande till dess mittpunkt har 

användaren möjlighet att förändra detta värde genom datormusens "scrollhjul". 
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Värden för maximal och minimal förändring av kamerans distans till dess mittpunkt är 

definierade. 

Eftersom applikationen innehåller GUI-elementsom kräver interaktion via 

datormusen var det nödvändigt att lägga till ytterligare krav utöver förflyttning av 

datormusen för att kameran ska förflyttas. Detta uppnåddes genom att använda en 

boolesk variabel som förändras om tangenten "ALT" är nedtryckt. Om denna tangent 

ej är nedtryckt eller om applikationens huvudmeny är aktiv förändras inte kamerans 

attribut vid användning av datormusen. 

 

Point of view -kamera 

Denna kamera ger möjlighet för användaren att beskåda och röra sig i scenen på ett 

sätt som liknar verkligheten. Förflyttning av position sker via tangentbordsinmatning 

och rotation sker via musrörelse. För att åstadkomma POV-kameran har ett redan 

existerande skript som Unity tillgodoser använts. Värden av variabler har förändrats 

för att vara lämpliga till denna applikation. 

 

Byte av kamera 

Vid start av applikationen är orbit-kameran aktiv och POV-kameran inaktiv. 

Applikationens huvudmeny innehåller en "GUI.Button" som vid aktivering hanterar 

bytet av kamera. Detta GUI-element innehåller en textsträng som representerar den 

inaktiva kameran. Om POV-kameran är aktiv visas texten "Camera: Orbit" i GUI-

elementet, och om orbit-kameran är aktiv visas texten "Camera: First Person" istället. 

4.2.3 Markering av byggnader 

Denna funktion hanteras av två skript, ett för att åstadkomma en visuell förändring för 

att påvisa markeringen samt ett skript som visar information om byggnaden via GUI. 

I Unity har alla 3D-objekt som en byggnad består av grupperats till ett GameObject 

och namngetts utifrån dess reella husnummer och namn, exempelvis "Hus_99_Freja". 

Det är även till detta GameObject som det skript som hanterar den visuella delen av 

markeringen har applicerats. En version av byggnaderna där alla beståndsdelar är 

kombinerade till ett 3D-objekt skapades även och används som collider för dess 

respektive byggnad. Alla byggnader tilldelas även ett särskilt lager "BuildingLayer". 

Vid musklick skapas en osynlig stråle från kameran till musens position via 

"Physics.Raycast". Om denna stråle träffar ett GameObject som inte tillhör lagret 

"BuildingLayer" händer ingenting, alternativt avmarkeras den markerade byggnaden. 

För att inte alla byggnader ska bli markerade görs en jämförelse mellan objektets 

collider och den collider som strålen träffat. Alltså används lagret "BuildingLayer" för 

att specificera vilka GameObject som berörs av musklick och sedan används objektets 

collider för att specificera vilket GameObject som ska markeras. 

När användaren klickat på en byggnad byts materialen för de berörda 3D-objekten 

ut till ett nytt material som skapats i förhand och tilldelats till skriptet. Detta görs 

genom att iterera byte av material beroende på antalet 3D-objekt som det specifika 

GameObject innehåller. I figur 10 ges exempel på hur materialförändringen av 

byggnader ser ut. 
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Figur 10. Visuell förändring av 3D-objektens material vid markering av byggnad. I 

den vänstra bilden visas de ursprungliga materialen. 

 

Om användaren sedan klickar och musens position inte sammanfaller med något 

GameObject i lagret "BuildingLayer" tilldelas de berörda 3D-objekten deras 

ursprungliga material. Vid start av applikationen skapas en array som innehåller alla 

material och det som sker är att dessa material återigen appliceras till 3D-objekten. 

En array av textfiler som är tänkt innehålla specifik information om varje byggnad 

är applicerade till GameObjects. Vid klick av byggnad tilldelas en variabel textfilens 

eller textfilernas innehåll. 

Det skript som hanterar GUI för markeringen av byggnaden innehåller en boolesk 

variabel som blir "true" när en byggnad valts. När denna variabel blivit "true" skapas 

ett GUI-element som innehåller variabeln med textfilens innehåll. Om mängden text 

inte får plats inom GUI-elementet skapas ett reglage för scroll och därmed finns 

möjlighet för användaren att via detta reglage eller datormusens scrollhjul bläddra 

genom innehållet. Figur 11 ger exempel på hur GUI-elementen som visas vid 

markering av byggnader kan se ut. 

 

 
 

Figur 11. Den vänstra bilden visar det GUI-element som visas vid markering av 

byggnad. I detta fall är "Hus 23 - Biblioteket" markerat samt kommer dess innehåll 

från olika textfiler. I den högra bilden har den första textfilen utökats och texten får nu 

inte plats i GUI-elementet. Därav har en "scrollbar" skapats. 

4.2.4 Visuella informationslager 

Denna funktion består av två delar, ett flertal 3D-objekt samt ett skript som hanterar 

GUI-element. Dessa 3D-objekt är endera synliga eller osynliga beroende på GUI-

elementen. 

När huvudmenyn är aktiv visas en "GUI.Button" med textsträngen "Select layer". 

Om detta GUI-element aktiveras skapas ytterligare "GUI.Button" med andra 

textsträngar. Om dessa GUI-element i sin tur aktiveras förändras tillståndet för de 3D-
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objekt det elementet representerar. Exempelvis innehåller en av dessa "GUI.Button" 

textsträngen "Printers". Vid aktivering av detta GUI-element blir de 3D-objekt som 

symboliserar skrivare synliga. Vid aktivering av annan "GUI.Button" är de 3D-

objekten ej synliga. 

Dessa symboler består endast av ett plan samt en textur. Eftersom användaren ska 

kunna se dessa objekt oavsett betraktningsvinkel applicerades ett skript med den 

inbyggda funktionen "LookAt(target)" då "target" är den aktiva kameran. Detta roterar 

detta GameObject vinkelrätt till användaren. 

4.2.5 Textinmatning 

En variabel innehållandes textsträngen "Search input..." skapas vid start av scenen. 

Om applikationens huvudmeny är aktiv visas ett GUI-element av typen 

"GUI.TextField" som innehåller den förbestämda textsträngen. Med denna typ av 

GUI-element kan användaren förändra dess textsträng via tangentbordsinmatning.  

Vid användning av tangenten "ENTER" förändras textfältets innehåll till den 

textsträng som användaren skrivit. 

I nuläget sker inget vid förändring av GUI-elementets innehåll. Dock finns 

möjlighet att använda variabeln med dess innehåll i andra funktioner som exempelvis 

söka genom en databas. 

4.2.6 Minimap 

En renderingstextur som skapas utifrån en ortografisk kamera är grunden för denna 

minimap. Kameran är roterad 90 grader i X-led för att ge en toppvy av scenen. Denna 

renderingstextur ritas sedan upp på skärmen via "Graphics.DrawTexture". 

Om musens position överlappar med GUI-elementet för minimappen finns 

möjlighet att genom datormusens scrollhjul förändra kamerans ortografiska storlek 

och därmed zooma in eller ut. 

Denna kameras position i X och Z -led är bundet till den aktiva kamerans position. 

Därmed renderas toppvy av scenen utifrån den position som användaren befinner sig. 

För att åstadkomma en cirkulär minimap användes en shader från [31]. En 

gråskalig textur skapades i Photoshop och importerades med inställning att gråskalan 

innebär transparens. Även texturer för kantlinje samt symbol för användarens position 

skapades. 

I applikationens huvudmeny finns möjlighet att genom en "GUI.Button" välja om 

denna minimap ska vara synlig eller ej. 

Boyekens[24, p. 65] ger även exempel på hur man kan åstadkomma en minimap. 

4.3 Visualisering i Unity 

4.3.1 Himmel 

Ett material med förinställd shader av typen"RenderFX/Skybox" skapades. Denna typ 

av shader innehåller en struktur som tillåter applicering av sex texturer som 

representerar framsida, baksida, vänster, höger, upp och ner (+Z, -Z, +X, -X, +Y, -Y). 

De sex texturerna är delar av samma bild och är därmed sömlösa. Bilden delas upp i 

delar eftersom riktningen ska vara korrekt i förhållande till beskådaren. 

Materialet appliceras därefter som "Skybox Material" i "Render Settings". De 

existerande kamerorna i scenen renderar sedan det applicerade materialet som 

bakgrund. Detta resulterar i en fotorealistisk representation av himmel.  
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4.3.2 Ljusmappning 

För ljusmappning har Lightmapping Extended hämtats från Unity's Asset Store. Detta 

tillägg är gratis och ger möjlighet för ytterligare inställningar jämfört med den 

ordinarie verktyget för ljusmappning. Bl.a. finns möjlighet för ljusmappning via 

omgivning som ”image based lightning” eller SkyLight. För denna studie har SkyLight 

använts. 

Vid importering av 3D-modeller har alternativet "Generate Lightmap UVs" valts 

eftersom vissa objekt ej har UV-mappats. Detta ger objekten ytterligare UV som 

används för ljusmappning. Dessutom förändras de objekt som ska genomgå 

ljusmappning till statisk. Dessa attribut är nödvändiga för att kunna genomföra 

ljusmappning på objekten. 

En ljuskälla med inställningen "Hard Shadows" aktiverad placerades ut i scenen 

och roterades för att få önskad skuggning av objekt. Denna inställning gör så att 

skuggorna i scenen är tydliga och inte avtar i intensitet. För att ge all omgivning ljus 

användes "Ambient Light" i "Render Settings". Detta ger ljus även till de delar av 

objekt som inte blir belysta av den utplacerade ljuskällan. För att ge mer realistiskt 

djup i scenen har ambient occlusion använts vid ljusmappningen. 

Figur 12 visar skillnaden på scenen när lightmaps är använda jämfört med när den 

endast är ljussatt. 

 

 
 

Figur 12. Den övre bilden visar hur scenen i Unity ser ut utan lightmaps och skuggor. 

I den nedre bilden är lightmaps applicerade.  

 

 

 

 

 

 



 

  19             

 

Ljusmappningen av scenen resulterade i åtta "Dual Lightmaps", d.v.s. 16 texturer. 

Mindre bearbetning av dessa lightmaps samt några material gjordes för att förhindra 

överexponering. Figur 13 visar hur dessa lightmaps kan se ut. 

 

 
 

Figur 13. En lightmap från scenen. 

4.3.3 Image Effects 

Anti-aliasing 

För att förhindra trappstegseffekten, m.a.o. taggiga kanter, applicerades en Image 

Effect till kamerorna som åstadkommer kantutjämning. 

 

Depth of Field 

För att ge känsla av djup och förhöja applikationens kvalité implementerades en Image 

Effect som åstadkommer Depth of Field (DoF) i scenen. Parametrarna "Focus 

Distance" och "Aperture" tilldelades lämpliga värden. Denna effekt är endast 

applicerad till orbit-kameran. Figur 14 är en skärmdump från Unity som visar en 

förhandsgranskning av hur DoF påverkar scenen. 
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Figur 14. Övre bilden är en förhandsgranskning för hur scenen påverkas av DoF-

effekten. Nedre bilden visar resultatet och att de objekt med stor distans i förhållande 

till kamerans position blir suddiga. 

 

Bloom and Lens Flares 

Denna Image Effect har använts för att förhöja den generella visuella kvalitén på 

applikationen genom att skapa linsbrytning. Intensiteten av denna effekt har tilldelats 

ett lågt värde för att subtilt påverka scenen. 

4.3.4 Vegetation 

Då det inte fanns finansiering för att införskaffa de plugins samt shaders som krävdes 

för att skapa den vegetation som skulle krävas så uteblev själva vegetationen helt och 

hållet. Detta delvis för att det implementerade vegetationsverktyget i Unity inte var 

tillfredställande nog rent visuellt men även för att det inte fungerade ihop med den 

mesh där vegetationen skulle ha applicerats. Figur 15 visar det resultat som skapades 

med vegetationsverktyget i Unity. 
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Figur 15. Skärmdump från Unity som visar resultat av gräs som skapades med 

vegetationsverktyget i Unity. 

5. Diskussion och analys 

Detta kapitel kommer behandla rekommendationer och analyser kring projektets 

moment och studiens resultat. 

5.1 Metod 

Tidsgränsen för studien var en klar begränsning eftersom denna studie innehöll många 

delmoment. Ett flertal av dessa delmoment var av kvalitativ visuell natur och därför 

fanns ingen gräns för tid som skulle kunna spenderats på momenten i 

förbättringssyfte. Personliga färdigheter i kombination med tidsgränsen för studien är 

begränsande ur ett kvalitativt perspektiv, dock inte problematiserande utifrån studiens 

målsättningar. 

Anledningen till att använda Unity för denna studie grundar sig i att författarna 

erhåller viss erfarenhet av programvaran vilket var nödvändigt för att åstadkomma 

studiens resultat i förhållande till tidsgränsen för projektet. Dessutom var det ett av 

Högskolan i Gävles beställningskrav eftersom beställarna ville se hur Unity skulle 

fungera som verktyg för att skapa denna prototyp. 

5.2 3D-modellering 

Modelleringen av byggnaderna samt de detaljer som skapats för applikationen har 

varit förhållandevis enkla att åstadkomma men väldigt tidskrävande. Eftersom 

objekten visualiseras utifrån verkligheten krävs det att måtten på alla byggnader är 

någorlunda korrekta och därför krävs det hyfsad noggrannhet vilket gör att arbetet tar 

längre tid. Det var speciellt de upprepande procedurerna som var mest tidskrävande, så 

som att placera ut varje fönsterram i varje fönster så att den hamnar korrekt.  

Men även här är det en skör tråd att gå på. Hur noggrann man ska eller inte ska 

vara. Kan det vara värt att vara mindre noggrann men få mer gjort eller att vara mer 

noggrann med förhoppningsvis ett lite bättre resultat men att få mindre gjort. 

Eftersom alla byggnader inte hann bli klara kanske det förstnämnda hade varit att 

föredra i just detta fall.  

5.2.1 Texturering 

Textureringen av alla modeller blev väldigt enkla och grundläggande på grund av 

projektets tidsbegränsning. En fullskalig UV-mappning av varje enskild modell skulle 

ha skett men endast en enkel variant kunde åstadkommas inom den tidsram som fanns.  
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En till anledningen som bidrog till att UV-mappningen inte kunde slutföras är 

UNWRAP-verktyg i 3ds Max. Det är väldigt osmidigt och resulterar i att processen är 

väldigt tidskrävande jämfört med UV-mappning via plugins eller andra program som 

är avsedda just för det syftet. 

Som tidigare nämnt är de använda texturerna fotografier från Högskolans 

campusområde eller hämtade från [30]. Om möjlighet finns att fotografera texturer 

utifrån det område som ska visualiseras rekommenderas detta starkt att göras. Detta 

för att 3D-objekten då får texturer utifrån dess reella motsvarighet istället för att 

försöka hitta passande texturer. 

5.3 Programmering 

5.3.1 GUI 

Applikationens GUI är ett nödvändigt inslag eftersom den innehåller ett flertal 

funktioner. Man bör tänka på att använda standarder vad gäller tangentbordsinmatning 

för dessa olika funktioner. Exempelvis använder applikationens POV-kamera 

tangenterna "WASD" för att styra kameran. Dessa tangenter är välkända i 

spelsammanhang för att tjäna detta syfte. Dessutom bör man ha i åtanke att 

kontrollerna ej ska kollidera. Eftersom både kameran samt val av funktioner styrs av 

datormusen måste man implementera ytterligare kontroll för att göra båda dessa saker 

möjliga. 

Rekommenderbart är att anpassa skalan av dessa GUI-element utifrån 

skärmupplösningen. Detta är något som bör göras i alla typer av applikationer som 

använder ett GUI och man kan argumentera att det borde implementeras automatiskt. 

Möjligheten att på förhand definiera ett flertal attribut hos GUI-element via 

GUISkin är väldigt positivt eftersom det minskar manuellt programmeringsarbete. 

Dessutom finns möjlighet att använda flera GUISkin och därmed kan man tilldela 

olika texturer, typsnitt etc till likadana typer av GUI-element. Detta kan vara högst 

önskvärt hos en applikation med en stor mängd valmöjligheter och inslag av GUI. 

5.3.2 Design av GUI 

GUI-elementen har en relativt enkel och kontinuerlig design. Tanken var att 

applikationens GUI skulle vara av modern och subtil karaktär för att vara lätthanterligt 

och inte dra till sig alltför stor del av användarens uppmärksamhet. Emellertid har ej 

någon standard av GUI följts eller efterforskats. 

Dess synlighet gjordes anpassningsbar eftersom det kan vara önskvärt att ej ha 

överliggande grafiska element samt för att det inte finns något behov av att ständigt ha 

dessa element synliga. 

5.3.3 Kameror 

Dessa kameror fyller väl de funktioner som var planerade. Upplevelsen av 

applikationen påverkas positivt av möjligheten med olika typer av beskådning. 

Emellertid rekommenderas en högre detaljnivå av 3D-modeller och dess texturer i 

POV-läge eftersom användaren har större möjligheter att studera dessa detaljer på 

närmre håll. 

Det kan uppstå fel med kontrollen av POV-kameran om användaren aktiverar 

applikationens huvudmeny. Om tangentbordsinmatning för att förflytta kameran sker 

samtidigt som aktivering av menyn kan denna förflyttning sedan fortlöpa utan vidare 

inmatning från användaren. Detta beror möjligtvis på att POV-kameran är uppbyggd 

av ett flertal skript, men endast det skript som kontrollerar betraktningsvinkeln av 

kameran inaktiveras när huvudmenyn är aktiv. På grund av tidsbrist har detta ej 

korrigerats. 
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Man kan argumentera för att endast ha en kamera som ändrar stil istället för två 

separata kameror som aktiveras och inaktiveras. Detta för att underlätta felsökning och 

minska antal variabler och GameObjects att hålla reda på. 

5.3.4 Markering av byggnader 

Applikationens huvudsyfte är att användaren ska ha möjlighet att via kontroller och 

valmöjligheter kunna navigera och få information kring miljön. Denna funktion är 

tänkt att ge användaren information om byggnaderna som Högskolans campusområde 

består av. Den tänkta informationen är dock ej applicerad utan består i nuläget av 

temporära textfiler. 

Man skulle möjligtvis kunna hantera den visuella förändringen av byggnaderna på 

annat sätt alternativt byta ut hela byggnaden till en sammansatt version. Detta för att 

då endast förändra ett material istället för att iterera materialförändring genom ett stort 

antal objekt.  

Eftersom informationen laddas från textfiler kan det uppstå problematik om 

särskilda stilar önskas för rubriker och dylikt. 

5.3.5 Visuella informationslager 

I nuläget innehåller de GameObject som visas vid val av informationslagret "Printers" 

ingen applicerad information. Varje GameObject borde innehålla detaljerad 

information om dess reella position. En lösning skulle möjligtvis vara att hantera detta 

på liknande sätt som informationen om byggnader vid markering. Vid musklick av 

objektet kan information visas genom ett GUI. Denna information skulle kunna 

hämtas från textfiler. 

5.3.6 Textinmatning 

Denna funktion ger möjlighet för hantering av tangentbordsinmatning från 

användaren. Däremot används inte textsträngen till någonting i nuläget. Detta är något 

som ska vidareutvecklas vid fortsatt arbete av applikationen. 

5.3.7 Minimap 

Att användaren har möjlighet att visa eller gömma minimappen samt zooma in eller ut 

är positiva tillägg till dess grundläggande funktion. Den cirkulära masken samt att 

kantlinjens stil överensstämmer med resterande GUI-element bidrar även till dess 

estetik.  

Möjligtvis borde en vanlig textur använts istället för en renderingstextur direkt från 

scenen. Detta för att få bättre möjligheter för redigering av dess visuella innehåll. 

Dessutom borde det funnits möjlighet att få upp en helbildskarta vid musklick på 

minimappen. 

Den texturen som representerar minimappens mittpunkt borde ha varit 

triangelformad med förändring av rotation i förhållande till kamerans vy. Detta för att 

även informera om användarens beskådningsvinkel i minimappen. 
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5.4 Visualisering i Unity 

5.4.1 Himmel 

Tillvägagångssättet för att framställa en relativt realistisk representation av himmel var 

väldigt enkelt. Därav kan man påstå att detta är ett enkelt sätt att förhöja scenens 

kvalité märkbart. 

Emellertid visas himlen som "Skybox" och är inte ett objekt i scenen. Detta innebär 

att himlen inte förändras i förhållande till scenen, m.a.o. är rörelseparallax av moln 

icke-existerande. Detta kan innebära problematik för likartade projekt som innehåller 

visualiseringar av större miljöer. För den begränsade yta denna studie behandlar 

innebär det dock ej någon större problematik. 

5.4.2 Ljusmappning 

Ljusmappningen ger ett väldigt gott resultat både visuellt (se figur 8) och 

prestandamässigt. Det är ytterst rekommenderbart att inkludera detta moment till 

likartade visualiseringsprojekt. Bakningsprocessen tar dock relativt lång tid och kan 

röra sig om ett flertal timmar även med låga kvalitetsinställningar beroende på hur 

många objekt som ska genomgå ljusmappning. Därav kan man argumentera för att det 

borde finnas bättre möjligheter för att förhandsgranska det slutgiltiga resultatet. 

Det finns även problematik att ha i åtanke när man utför ljusmappning. Objekt som 

genomgår ljusmappning måste vara oföränderliga då ljussättningen och skuggning 

textureras. Detta innebär att objekts skuggning har en fast position och förändring av 

objektets position skulle ej förändra skuggningen.  

Normal maps visas endast om man använder "Deferred Lighting" som "Rendering 

Path". Detta har dock inte gjorts till denna studie eftersom antalet skapade normal 

maps var väldigt lågt och problematik med anti-aliasing uppstod vid förändring till 

detta läge. Om ytterligare tid funnits hade vidarearbete med detta gjorts. 

Ett flertal 3D-objekt får problem med fläckighet, även kallat artifacts. Detta beror 

möjligtvis på att objektens UV inte är korrekta eller att kvalitetsinställningarna för 

ljusmappningen är för låga. Det kan vara en kombination av dessa faktorer eller vara 

något annat problem med objekten. Materialet för glas reflekterar den cubemap som 

himlen består av, detta kan vara skälet till att visa glas innehåller mörka områden. 

Detta är något som kan ses i figur 16 och figur 17. 

 

 
 

Figur 16. Exempel på mörka områden på vissa fönster. 
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Figur 17. Exempel på artifacts som uppstått på byggnader. 

5.4.3 Image Effects 

De Image Effects som är implementerade förhöjer applikationens kvalité noterbart. 

Möjligheten att se en gråskalig visualisering för hur Depth of Field påverkar scenen 

underlättade förändring av dess värden eftersom man fick en direkt uppfattning om 

resultatet. Denna Image Effect ger applikationen en större känsla av djup och 

förstärker att campusområdet är centrum för uppmärksamheten genom att ha detta i 

fokus. 

Eftersom Bloom and Lens Flares ger ett drömlikt intryck kan denna effekt minska 

den realistiska uppfattningen av applikationen. Detta har dock tagits hänsyn till och 

därav är intensiteten tilldelat ett lågt värde. Parametrar för dessa Image Effects kan 

enkelt och snabbt justeras om effekterna anses vara för starka. 

Positivt med de använda effekterna utöver deras visuella effekter är att de inte 

inneburit någon märkbar försämring av bildfrekvens samt att de är väldigt 

lätthanterliga. 

5.5 Utvärdering 

Unity utvärderas som digitalt verktyg för produktion av denna typ av applikationer 

utifrån studiens resultat. 

5.5.1 Vilken grad av visuell realism kan Unity åstadkomma? 

Man kan argumentera kring att visualisering av denna typ av applikationer bör 

innehålla en hög grad av realism eftersom objekten har reella motsvarigheter. 

Majoriteten av visualisering måste åstadkommas utanför Unity, dock finns möjlighet 

att förhöja kvalitén genom enkla tillägg som exempelvis Image Effects. 

Unity skulle möjligtvis kunna tillhandahålla shaders som tillåter 

realtidsreflektioner samt inkludera fler materialval liknande de möjligheter som finns i 

Maya eller 3ds Max. Emellertid finns möjlighet att programmera egna shaders och 

använda dessa i Unity. Man kan därmed argumentera för att det är möjligt att 

åstadkomma väldigt hög visuell kvalité och att detta till störst del begränsas av 

användarens egna färdigheter. 

5.5.2 Finns det sätt för att åstadkomma lämplig bildfrekvens? 

Unity tillhandahåller ett antal verktyg för att tillåta så god bildfrekvens som möjligt. 

Exempelvis de redan omnämnda verktygen ljusmappning, batching och LOD. Denna 

studie hanterar inte tillräckligt många objekt för att det ska orsaka problem för 

bildfrekvensen. Det skedde dock en märkbar förbättring av bildfrekvens med ca 30 

bilder per sekund vid användning av lightmaps istället för att låta applikationen 

rendera ljussättningen i realtid. Figur 18 är en skärmdump från Unity som visar 
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statistik av applikationen. Estimeringen av förbättring av bildfrekvensen baseras på 

observation av denna statistik under körning av applikationen. När ljussättningen av 

scenen skedde i realtid istället för lightmaps var applikationens bildfrekvens mellan ca 

70-100. 

Statisk batching av all geometri har genomförts, dock i huvudsyfte att möjliggöra 

ljusmappning. Endast objekt som är tilldelade samma material kan genomgå batching 

tillsammans. Det är därav rekommenderbart att så många objekt som möjligt delar 

material om antalet objekt är högt. 

Man kan argumentera för att det finns tillräckliga medel för att åstadkomma en 

lämplig bildfrekvens även om scenen innehåller ett högt antal objekt. Enligt [32] anses 

en bildfrekvens mellan 30 till 60 FPS vara acceptabelt. Utifrån egna erfarenheter 

uppfattas dock 30 FPS som aningen lågt och det rekommenderas att eftersträva minst 

60 FPS för en realtidsapplikation. 

 

 
 

Figur 18. Skärmdump från Unity som visar statistik från applikationen. 

5.5.3 Finns verktyg för realistisk visualisering av vegetation och miljö? 

Den vegetation som går att framställa via det inbyggda verktyget i Unity är ej 

tillfredsställande angående visuell realism (se figur 19). Resultatet blir väldigt platt 

och pixligt. För att kunna använda det inbyggda vegetationsverktyget krävs det att 

man har ett s.k. terrain-objekt. Det går inte att använda en egen modell som skapats i 

t.ex. Autodesk Maya eller 3ds Max som terräng där man kan få ut vegetation vilket 

gör hela verktyget extremt olämpligt att använda. Denna olämplighet framträder 

speciellt när det rör sig om visualisering av en reell miljö eftersom gräs, träd och vägar 

etc ska tilldelas specifika positioner. 

 Däremot finns det diverse olika plugins samt shaders såsom "Volumectric Grass" 

och "Advanced Foliage Shader" som kostar pengar som har många smarta lösningar 

och som ger ett mycket bättre resultat när det kommer till realism än det existerande 

verktyget i Unity. 
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Figur 19. Bild som visar exempel på resultat av gräs som gjorts genom användning av 

vegetationsverktyget i Unity [33]. 

 

5.5.4 Saknar Unity önskvärd funktionalitet för denna typ av produktion? 

Som tidigare nämnt borde fler val av shaders och material finnas tillhands för att ge 

ytterligare möjligheter för fotorealistisk visualisering. Dessutom skulle 

förhandsgranskning och tidsestimering av ljusmappning vara ett positivt tillägg för att 

underlätta arbete med detta. 

Man kan argumentera för att det borde finnas fler förval i form av färdig 

ljussättning, himmel etc som skulle kunna innehålla ett flertal valmöjligheter för att 

tillfredsställa de flesta scenarierna inom visualisering. Samt borde det finnas möjlighet 

att framställa GUI via ett mer automatiserat system istället för att behöva 

programmera majoriteten av detta manuellt. Detta skulle kunna göras genom att ha 

GUI-element som GameObject och på ett mer direkt sätt ha möjlighet att påverka 

dessa eller förinställda mallar som lätthanterligt kan förändras. 

5.6 Hur skiljer sig 3D-modellering för realtidsrendering jämfört med 
andra format av visualisering? 

Polygonmängd är något som alltid måste tas hänsyn till eftersom alla projekt 

innehåller en tidsbegränsning och polygonmängden av ett objekt är relaterat till 

renderingstid. Detta är dock något som bör understrykas inför 3D-modellering av 

objekt som ska användas för realtidsrendering då applikationens bildfrekvens är av 

stor betydelse för upplevelsen. Utöver detta kan Unity endast behandla triangulära 

polygoner. Detta har dock ingen påverkan på arbetsflöden vid modelleringen eftersom 

modellens mesh automatiskt förändras vid importering. Det är möjligtvis 

rekommenderbart att triangulera 3D-objekt inför exportering eftersom Unity inte 

tillåter redigering av modeller utifall fel skulle uppstå. 

 



 

  28             

 

5.6.1 Z-Fighting 

Som resultat av att vissa 3D-modeller är uppbyggda med överlappande delar uppstod 

problematik i form av flimmer i Unity. Detta problem kallas "Z-Fighting" och uppstår 

när ett flertal 3D-objekt överlappar och har liknande z-värde [34]. Problemet 

åtgärdades genom att delvis förändra 3D-modellerna så de inte överlappade samt 

förändrades kamerans värde för Near Clip Plane. Det är rekommenderbart att ha detta 

problem i åtanke när man skapar 3D-modeller för realtidsrendering och därmed 

undvika att ha överlappande 3D-objekt. 

6. Slutsats 

Den manuella 3D-modelleringen som gjorts för denna studie är väldigt tidskrävande. 

En av Högskolans byggnader och omgivning tog ca 3 till 5 dagar att färdigställa. Detta 

är dock givetvis relaterat till det tillgängliga materialet som finns att utgå ifrån, den 

nivå av precision som eftersträvas samt skickligheten av grafikern. Emellertid är detta 

moment nödvändig för att kunna producera ett resultat som är av hög kvalité och 

minimalt prestandabelastande. Vid 3D-modellering av en större stad är det 

rekommenderbart att vara ett större antal personer som utför detta arbete. Dessutom 

finns det aspekter av 3D-modellering för realtidsrendering att ta hänsyn till i form av 

använda begränsad polygonmängd och att undvika överlappande geometri. 

Unity är ett hållbart verktyg för produktion av denna typ av applikation. I den stora 

bemärkelsen innehåller programmet det mesta av den funktionalitet som är önskvärd 

för denna typ av produktion. Det slutgiltiga visuella resultatet begränsas till störst del 

av användarens egna färdigheter men det finns sätt i Unity att förhöja applikationens 

visuella kvalité. Unity tillhandahåller även tillräcklig goda sätt att åstadkomma 

lämplig bildfrekvens som kan anses lämpligt för denna typ av applikation. Det 

inbyggda verktyget för visualisering av vegetation i Unity är bristfälligt för denna typ 

av produktion och rekommenderas ej att användas. Utöver detta handlar programmets 

möjliga brister primärt om att dess funktionalitet skulle kunna förbättras samt att fler 

förval för visualisering och förenkling av arbete med GUI skulle kunna 

implementeras.  
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Ordlista 

Här beskrivs meningen av begrepp, termer och ord som inte förklaras i huvudtexten 

eller som bör förklaras ytterligare. 

 

Anti-aliasing - Används i denna studie som Image Effect för att förhindra 

trappstegseffekt, m.a.o. åstadkomma kantutjämning. 

 

Artifacts - Nämns i sammanhang som handlar om ljusmappning. Innebär oönskade 

visuella inslag som exempelvis mörka fläckar. 

 

Bloom and Lens Flares - En typ av Image Effect som skapar linsbrytning och lyster. 

  

Collider - En applicerbar komponent som resulterar i möjlighet för kollision av andra 

objekt med collider. Kan exempelvis användas för att förhindra användaren att gå 

genom väggar eller falla genom marken. 

 

Depth of Field (DOF)- Skärpedjup i scenen som orsakas av en Image Effect som 

applicerats till orbit-kameran.  

 

Edge - Kant av polygon. En kvadrat består av fyra edges. 

 

FPS - Förkortning av frames per second och har samma innebörd som bildfrekvens. 

 

GameObject - Alla objekt i Unity benämns som GameObject och är vanligtvis en 3D-

modell. Det finns dock möjlighet att skapa ett tomt GameObject som innehåller 

möjlighet för positionering, rotering, skalning och applicering av diverse colliders etc. 

Ett GameObject kan även vara en grupp av objekt. 

 

GUISkin - Ett skript som tillåter enkel redigering av attribut hos GUI-element. 

Exempelvis finns möjlighet att definiera bakgrundstextur av olika GUI-element. Dessa 

attribut gäller för alla GUI-element som tilldelas GUISkin. 

 

Graphical User Interface (GUI) - Gränssnitt bestående av tvådimensionell overlay 

grafik. Används bl.a. för att åstadkomma meny och valmöjligheter. 

 

Image Effects - Färdiga skript som medföljer Unity Pro och är applicerbara till 

kameror. Dessa skript har olika visuella skärmeffekter och några av dessa beskrivs i 

huvudtexten. 

 

Mesh - Polygonnät av 3D-modell. Beskriver ett 3D-objekts uppbyggnad. 

 

Minimap -En overlay effekt som beskriver användarens position i förhållande till 

dennes omgivning. Används vanligtvis i spelsammanhang. 

 

Parent - Typ av hierarki mellan objekt. Förändring av objekt som är av typen parent 

har påverkan på objekt som är lägre i dess hierarki. 

 

Plugin - Mjukvara som används för att lägga till specifik funktionalitet till ett existerande 

program. 

  

Shader- Används i datorgrafik bl.a. för att åstadkomma skuggning av 3D-objekt. 

 

SkyLight - Valmöjlighet för ljusmappning via Lightmapping Extended. Scenen ljussätts 

utifrån färgen på himlen och ger därmed ett realistiskt resultat för utomhusscener.  



 

  30             

 

Referenser 

[1] J. A. Stevens, “Visualization of Complex Automotive Data,” Comput. Graph. Appl. IEEE, vol. 

27, no. 6, pp. 80–86, Nov. 2007. 

[2] Z. Zhang, J. Fang, and R. Jing, “Interactive Visualisation of 3D City Models Based on 

Adaptive Streaming of 3D-GIS Data,” in Information Assurance and Security, 2009. IAS ’09. 

Fifth International Conference on, 2009, vol. 2, pp. 417–420. 

[3] J. Royan, P. Gioia, R. Cavagna, and C. Bouville, “Network-Based Visualization of 3D 

Landscapes and City Models,” Comput. Graph. Appl. IEEE, vol. 27, no. 6, pp. 70–79, Nov. 

2007. 

[4] T. Rhyne, “Computer games’ influence on scientific and information visualization,” Computer 

(Long. Beach. Calif)., vol. 33, no. 12, pp. 154–159, Dec. 2000. 

[5] F. Tsai, T.-A. Teo, L.-C. Chen, and S.-J. Chen, “Construction and visualization of photo-

realistic three-dimensional digital city,” in Urban Remote Sensing Event, 2009 Joint, 2009, pp. 

1–7. 

[6] A. R. A. Rasam, N. A. Hamid, M. Z. A. Hamid, I. Maarof, and A. M. Samad, “3D 

photorealistic modeling of university building using Digital Close Range Photogrammetry,” in 

Control and System Graduate Research Colloquium (ICSGRC), 2013 IEEE 4th, 2013, pp. 147–

151. 

[7] Y. Gan, J. Weng, Z. Sui, and X. Ji, “Fast constructing large scale city 3D building scene based 

on 2D building outline,” in Geoinformatics, 2010 18th International Conference on, 2010, pp. 

1–4. 

[8] J. L. Perdomo, M. F. Shiratuddin, W. Thabet, and A. Ananth, “Interactive 3D visualization as a 

tool for construction education,” in Information Technology Based Higher Education and 

Training, 2005. ITHET 2005. 6th International Conference on, 2005, pp. F4B/23–F4B/28. 

[9] N. Cornelis, K. Cornelis, and L. Van Gool, “Fast Compact City Modeling for Navigation Pre-

Visualization,” in Computer Vision and Pattern Recognition, 2006 IEEE Computer Society 

Conference on, 2006, vol. 2, pp. 1339–1344. 

[10] A. M. Samad, S. M. Hussein, M. S. Karnadi, S. N. Bohari, A. M. Suldi, and I. Maarof, “Web 

GIS solution and 3D visualization towards sustainability of Georgetown as world heritage 

site,” in Signal Processing and its Applications (CSPA), 2012 IEEE 8th International 

Colloquium on, 2012, pp. 210–215. 

[11] Y. Zhao, C. Yan, X. Zhou, Q. Zhu, S. Wang, and W. Guo, “The research and development of 

3D urban geographic information system with Unity3D,” in Geoinformatics 

(GEOINFORMATICS), 2013 21st International Conference on, 2013, pp. 1–4. 

[12] S. Presland, B. Farrimond, P. Hazlewood, and A. Oddie, “Creating Complex Interactive 3D 

Visualisations of Naval Battles from Natural Language Narratives,” in Developments in E-

systems Engineering (DESE), 2010, 2010, pp. 113–118. 

[13] S. Wang, Z. Mao, C. Zeng, H. Gong, S. Li, and B. Chen, “A new method of virtual reality 

based on Unity3D,” in Geoinformatics, 2010 18th International Conference on, 2010, pp. 1–5. 



 

  31             

 

[14] S. R. Flack and J. B. McGhee, “3-D Computer Visualisation and Animation in Clinical Care,” 

in ACM SIGGRAPH 2007 Educators Program, 2007. 

[15] L. Zhang, L. Li, Y. Zheng, and R. Clark, “3D-visualization of CT images under IDL 

environment,” in Signal Processing Proceedings, 2000. WCCC-ICSP 2000. 5th International 

Conference on, 2000, vol. 2, pp. 869–872 vol.2. 

[16] D. Luebke, B. Watson, J. D. Cohen, M. Reddy, and A. Varshney, Level of detail for 3D 

graphics. 2003. 

[17] P. Cignoni, C. Montani, C. Rocchini, and R. Scopigno, “A General Method for Preserving 

Attribute Values on Simplified Meshes,” in Visualization’98. Proceedings, 1998, pp. 59–66. 

[18] “Texture mapping - Wikipedia, the free encyclopedia.” [Online]. Available: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Texture_mapping. [Accessed: 11-Apr-2014]. 

[19] “Normal mapping - Wikipedia, the free encyclopedia.” [Online]. Available: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Normal_mapping. [Accessed: 11-Apr-2014]. 

[20] “Unity - Render Texture.” [Online]. Available: 

http://docs.unity3d.com/Documentation/Components/class-RenderTexture.html. [Accessed: 

11-Apr-2014]. 

[21] “Unity - Image Effect Reference.” [Online]. Available: 

https://docs.unity3d.com/Documentation/Components/comp-ImageEffects.html. [Accessed: 

11-Apr-2014]. 

[22] “Unity - Draw Call Batching.” [Online]. Available: 

https://docs.unity3d.com/Documentation/Manual/DrawCallBatching.html. [Accessed: 11-Apr-

2014]. 

[23] A. Iones, A. Krupkin, M. Sbert, and S. Zhukov, “Fast, realistic lighting for video games,” IEEE 

Comput. Graph. Appl., vol. 23, no. 3, pp. 54–64, 2003. 

[24] S. Boeykens, “Unity for Architectural Visualization,” 2013. 

[25] “Unity - Lightmapping In-Depth.” [Online]. Available: 

http://docs.unity3d.com/Documentation/Manual/LightmappingInDepth.html. [Accessed: 11-

Apr-2014]. 

[26] “Unity - GUI Scripting Guide.” [Online]. Available: 

http://docs.unity3d.com/Documentation/Components/GUIScriptingGuide.html. [Accessed: 14-

Apr-2014]. 

[27] W. Goldstone, Unity Game Development Essentials. 2009. 

[28] “Unity Script Reference:” [Online]. Available: 

http://docs.unity3d.com/Documentation/ScriptReference/index.html. [Accessed: 11-Apr-2014]. 

[29] “Unity - Terrain Engine Overview.” [Online]. Available: 

http://docs.unity3d.com/Documentation/Components/script-Terrain.html. [Accessed: 17-Apr-

2014]. 



 

  32             

 

[30] “[CG Textures] - Textures for 3D, graphic design and Photoshop!” [Online]. Available: 

http://www.cgtextures.com/. [Accessed: 11-Jun-2014]. 

[31] “Creating a Basic MiniMap in Unity 3D - Part1.” [Online]. Available: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZuV9Xlt-l6g. [Accessed: 16-May-2014]. 

[32] “Frame rate - Wikipedia, the free encyclopedia.” [Online]. Available: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Frame_rate#Video_games. [Accessed: 11-Jun-2014]. 

[33] “Image - TinyPic - Unity vegetation.” [Online]. Available: 

http://sv.tinypic.com/view.php?pic=2d5snb&s=5#.U5ranyiVzjk. [Accessed: 13-Jun-2014]. 

[34] “Z-fighting - Wikipedia, the free encyclopedia.” [Online]. Available: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Z-fighting. [Accessed: 27-May-2014].  

 


