Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
Katedra Automatyki

P RACA MAGISTERSKA

KONCEPCJA SILNIKA GRAFIKI 3D WYKORZYSTUJACEGO
˛
D IRECT X 10 I DEFERRED SHADING

H UBERT RUTKOWSKI

P ROMOTOR :
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ABSTRACT
Thesis describes how deferred and forward shading in DirectX 10 have been implemented.
DirectX 10 is one of the newest versions of this API from Microsoft, that can be used to
render realtime 3D graphics. Deferred shading is a method of shading pixels, in which
writing geometric and ligting information are seperated in two phases.
In first phase, geometry information for every visible object is written to a render
target, called G-Buffer. In second phase, lights are rendered in screen space, pixel shaders
sample the G-Buffer and calculate the color of pixel. This approach has numerous advantages over traditional forward rendering, namely performance when rendering many
lights and easier to manage shader infrastructure. Unfortunately it has also a few drawbacks, mostly the lack of easy antialiasing and transparency support.
Strengths and weaknesses of both approaches have been discussed in great detail. To
measure and compare their peformance characteristics, profiling has been done using real
life test maps. Results are commented and potential optimizations have been mentioned.
Screen space visual effect "bloom" has been implemented. History of computer graphics,
different approaches to rendering and lighting have been covered. All the tools used in
thesis (Blender, Assimp, .obj file format) have been described.

Chwieje si˛e lew, upada w mrok
chwytaja˛ go demony
Szkarłatne skrzydła pr˛eży smok
przez czarny wiatr niesiony
Rycerze wiecznym legli snem
bo srogi bój ich strudził
A w gł˛ebi gór, dalekich hen
szkarłatny rój si˛e budzi
Godzina smoka! Trupi chłód
strach krwawym łypie okiem
Godzina smoka! Struchlał lud
Któż oprze si˛e przed smokiem...
Robert Erwin Howard,
„Godzina Smoka”
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1.

Wprowadzenie

1.1. Cele pracy
W niniejszej pracy opisane zostały uwarunkowania i szczegóły techniczne tworzenia silnika o
kodowej nazwie Antwerp, służacego
˛
do wyświetlania interaktywnych symulacji graficznych czasu rzeczywistego. Silnik Antwerp, dalej w skrócie zwany silnikiem graficznym, ma być w stanie wyświetlać
na ekranie sceny z duża˛ ilościa˛ dynamicznych świateł.
Do tego celu wykorzystany b˛edzie DirectX 10, b˛edacy
˛ jedna˛ z nowszych wersji tego SDK1 firmy Microsoft przeznaczonego dla programistów. Umożliwia on efektywny dost˛ep do niskopoziomowych zasobów komputera i zapewnia wsparcie sprz˛etowe wielu operacji, które w ten sposób moga˛ być optymalnie
wykorzystane do tworzeniu wymagajacych,
˛
multimedialnych aplikacji czasu rzeczywistego. Programista
pisze kod korzystajacy
˛ z wysokopoziomowych funkcji, podczas gdy DirectX zajmuje si˛e komunikacja˛ z
różnorododnymi kartami graficznymi czy dźwi˛ekowymi.
DirectX jest dost˛epny do użytku za darmo (choć bez dost˛epu do kodu źródłowego), na platformach
Windows i Xbox; każda jego nowa odsłona jest domyślnie dołaczana
˛
do kolejnych wersji Windows.
Istnieje też open-sourcowa implementacja w Wine2 na systemy Linux. Z punktu widzenia programisty,
DirectX to zestaw interfejsów programistycznych, na który w wersji 10 składaja˛ si˛e podsystemy takie
jak:
• Direct3D - renderowanie grafiki trójwymiarowej;
• Direct2D - rysowanie grafiki dwuwymiarowej;
• XACT - odgrywanie dźwi˛eków (zastapił
˛ DirectSound);
czy też dłużej niezalecane do użycia:
• DirectInput - obsługa urzadzeń
˛
wejścia: myszki, klawiatury, joysticka, kierownicy itp.
• DirectPlay - komunikacja sieciowa;
• DirectShow - odtwarzanie filmów.
Każdy z podsystemów może być używany niezależnie od innych, moga˛ być również używane różne
wersje jednocześnie np. DirectInput 8 oraz DirectPlay 9. W swojej pracy używam tylko Direct3D 10.
Silnik Antwerp ma wykorzystywać cieniowanie odłożone (ang. deferred shading). Jest to relatywnie
nowa koncepcja, która co prawda teoretycznie znana jest już od końca lat 80 ubiegłego wieku, jednak
w praktyce znalazła zastosowanie dopiero w połowie pierwszej dekady 21 wieku. Główna jej przewaga
tkwi w znacznie wi˛ekszej ilości świateł na scenie, które moga˛ być obsługiwane bez znaczacego
˛
spadku
wydajności, w stosunku do „tradycyjnej” metody renderowania wprzód/wprost (ang. forward rendering).
1

Source Development Kit - zestaw do tworzenia oprogramowania
Wine jest implementacja˛ WinAPI dla środowiska X11. Zapewnia kompatybilność oprogramowania z Windows dzi˛eki
udost˛epnieniu alternatywnych bibliotek DLL
2
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1.1. Cele pracy

Ilustracja 1.1: Killzone 2 firmy Guerilla, przykład gry wykorzystujacej
˛ deferred shading
(źródło: http://www.giery.eu/gra/killzone-2)

Standardowe silniki graficzne wykorzystuja˛ forward rendering, do którego sa˛ przystosowane
wszystkie aktualne karty graficzne i interfejsy programistyczne. Ta dobrze znana i zbadana technika,
naturalna i oczywista dla programistów, niestety posiada duża˛ wad˛e: słabo radzi sobie z wi˛eksza˛ ilościa˛
świateł. Wynika to m.in. z tego iż jej wydajność zależy niemal kwadratowo od ilości świateł i obiektów
na scenie, światło wpływajace
˛ na niewielki kawałek obiektu powoduje konieczność uwzgl˛ednienia go
dla wszystkich wierzchołków i pikseli, pojawiaja˛ si˛e też znaczne komplikacje z pisaniem shaderów.
Zazwyczaj aplikacje wykorzystujace
˛ forward rendering sa˛ w stanie efektywnie obsłużyć do kilkunastu
świateł. Powyżej tej liczby wydajność spada na tyle, że nie możemy mówić o czasie rzeczywistym (min.
30 klatek na sekund˛e).
Celem niniejszej pracy nie jest wymyślenie nowej techniki czy rozwiazania,
˛
a pokazanie w jaki
sposób można połaczyć
˛
istniejace
˛ technologie i koncepcje, aby stworzyć silnik graficzny zdolny do renderownia na ekranie skomplikowanych, bogatych scen, z duża˛ ilościa˛ dynamicznych świateł. W ramach
pracy wykonane zostana˛ nast˛epujace
˛ czynności:
• Badania istniejacej
˛ literatury, nauka teorii renderowania;
• Poznanie DirectX 10 i Shader Model 4;
• Poznanie deferred i forward renderingu, opisanie ich zalet i wad;
• Implementacja w DirectX 10 silników graficznych forward i deferred shading;
• Implementacja przezroczystości i ew. innych efektów specjalnych;
• Opisanie optymalizacji, testy wydajnościowe;
• Opisanie wyników testów, wyciagni˛
˛ ecie wniosków.
Autor ma nadziej˛e, że wiedza zdobyta w trakcie zgł˛ebienia tematu w różnych źródłach i doświadczenie
uzyskane podczas pisania własnej implementacji, spisane w formie wysoce skoncentrowanej w niniejszej
pracy, okaża˛ si˛e pomocne dla innych badaczy studiujacych
˛
podobna˛ tematyk˛e.

1.2. Struktura i organizacja pracy
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1.2. Struktura i organizacja pracy
Praca magisterska składa si˛e z 6 rozdziałów. Pierwszy to wst˛ep, który opisuje motywacje autora
do zgł˛ebiania takiego tematu oraz cele jakie sobie postawił, wyjaśnia terminologi˛e i zawiera niniejszy
przewodnik po treści pracy. Rozdział drugi pokrótce opisuje histori˛e grafiki komputerowej ze szczególnym uwzgl˛ednieniem rozwoju technik oświetlenia, a także aktualny stan na rok 2011 i tendencje na
przyszłość. W rozdziale trzecim opisuj˛e zmiany w DirectX 10, wyjaśniam na czym polega forward i
deferred shading, wypunktowuj˛e ich zalety i wady, a także objaśniam dlaczego wybrałem ta˛ technologi˛e (DirectX) i technik˛e (deferred shading) do swojej pracy. Rozdział czwarty zawiera opis mojej implementacji algorytmu cieniowania odłożonego, efektu bloom i technik optymalizacji wraz z ważnymi
fragmentami kodu źródłowego, zaś piaty
˛ to testy wydajnościowe i jakościowe, objaśnienie ich metodyki
i dyskusja o wynikach. Rozdział szósty i ostatni, podsumowuje co zostało zrealizowane, co nie wyszło,
a także kierunki badań na przyszłość realizowane przez badaczy na świecie jak i potencjalne punkty
zaczepienia dla osoby chcacej
˛ rozwinać
˛ koncepcje przedstawione w niniejszej pracy.

1.3. Terminologia
Dla ustalenia uwagi zdefiniujmy podstawowe poj˛ecia:
rendering - proces rysowania w pami˛eci karty graficznej kolorowych kształtów, które nast˛epnie wyświetlane sa˛ na ekranie monitora
renderer - warstwa oprogramowania która dostarcza karcie graficznej dane do przetworzenia na piksele
silnik graficzny - rozbudowana biblioteka umożliwiajaca
˛ renderowanie grafiki 3d
shader - krótki program cieniujacy
˛ wykonywany na procesorze karty graficznej (GPU) dla każdego
wierzchołka lub każdego piksela, obliczajacy
˛ kolor na podstawie zakodowanego równania oświetlenia
równanie oświetlenia - sposób w jaki obliczany jest wpływ źródeł światła, rzucanych cieni, efektów
atmosferycznych, specjalnych itp. na kolor danego piksela. Najbardziej znanym i rozpowszechnionym jest cieniowanie Blinna-Phonga; inne znane to np. Oren-Nayar czy Cook-Torrens [1]
framebuffer - bufor ramki/bufor koloru; miejsce w karcie graficznej gdzie przechowywane sa˛ dane o
kolorze pikseli które b˛eda˛ wyświetlone na ekranie monitora
tekstura - dwuwymiarowy obraz rastrowy, wykorzystywany w procesie texture mappingu, czyli nakładania tekstury na model 3d z wykorzystaniem koordynatów tekstur (ang. texture coordinates)
render target - tekstura która może być miejscem docelowym renderingu
W tej pracy szczególnie cz˛esto b˛eda˛ wykorzystywane terminy:
forward rendering - tradycyjne podejście do renderowania, światła wpływajace
˛ na dany obiekt sa˛
uwzgl˛edniane bezpośrednio na etapie renderowania geometrii
deferred - odłożone; ogólne określenie; w przypadku grafiki komputerowej określa przesuni˛ecie etapu
tradycyjnie realizowanego w pewnym miejscu potoku renderowania, na dalszy
deferred rendering - ogólna nazwa na zbiór algorytmów wykorzystujacych
˛
cieniowanie odłożone; dowolna cz˛eść procesu renderowania może zostać odłożona np. oświetlenie
deferred shading - klasyczne podejście odłożonego cieniowania, technika renderowania działajaca
˛ w
przestrzeni ekranu, dzielaca
˛ zapisywanie geometrii do tekstury oraz oświetlanie jej

1.4. Wykorzystane narz˛edzia
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Ze wzgl˛edu na zbyt duża˛ do spisania w jednym miejscu ilość angielskich terminów i skrótów, b˛eda˛
one tłumaczone przy pierwszym pojawieniu si˛e, w tekście lub przypisach. Wiele poruszanych tematów
i koncepcji posiada teori˛e i praktyk˛e zbyt rozbudowana˛ do opisana w tak krótkiej pracy. Dlatego autor
był zmuszony je opuścić i założyć, że czytelnik posiada pewna˛ podstawowa˛ wiedz˛e z dziedziny programowania, szczególnie programowania grafiki 3D i shaderów. Zakładana jest również znajomość j˛ezyka
angielskiego, który w informatyce ma status lingua franca.

1.4. Wykorzystane narz˛edzia
Implementacja silnika Antwerp powstała w całości w j˛ezyku C++ na platformie Windows. Napisana
została w popularnym środowisku programistycznym (IDE) i kompilatorze w jednym: Visual Studio 2008
Pro, którego darmowa˛ wersj˛e każdy student może używać dzi˛eki programowi MSAA (Microsoft Academic Alliance), działajacemu
˛
również na AGH i wydziale EAIiE. Tak jak pisze we wst˛epie, wykorzystano
Direct3D 10 do komunikacji z karta˛ graficzna.˛
Tworzenia okna i pobierania wejścia z klawiatury i myszki działa poprzez WinAPI. Do tworzenia i
eksportu modeli 3d w formacie .obj, użyto programu Blender 2.56 i nowszych. Import modeli do aplikacji wykonywała biblioteka Assimp 2.0.863 (wi˛ecej informacji w sekcji 4.5 na stronie 59). Shadery zostały
napisane w j˛ezyku HLSL 4.0. Debugowanie ich oraz podsystemu graficznego dokonano w darmowych
programach PIX oraz GPU PerfStudio 2, udost˛epnianych przez Microsoft i AMD/ATI dla programistów grafiki. Wykorzystano 3 klasy obsługi kamery w DirectX, autorstwa Adama Sawickiego, b˛edace
˛
dodatkiem do jego artykułu [2].
Praca magisterska powstała w edytorze LYX 1.6.9 i 2.0, który wykorzystuje popularny system składania tekstu LATEX. Wykorzystano klas˛e aghdpl autorstwa dr hab. Marcina Szpyrki i dr inż. Grzegorza
Nalepy, dostosowana˛ do edytora Lyx przez dr Konrada Kułakowskiego. Kod źródłowy silnika i źródła
pracy, przechowywano, zabezpieczano i wersjonowano na repozytorium Subversion.

Ewolucja, teraźniejszość i przyszłość grafiki 3D

2.

2.1. Krótka historia świata grafiki 3D
Za poczatek
˛ grafiki komputerowej można umownie przyjać
˛ rok 1961, gdy doktorant Massachusetts
Institute of Technology, Ivan Sutherland, jako cz˛eść swojej pracy dyplomowej stworzył pióro świetlne
oraz rewolucyjny na tamte czasy program Sketchpad. Działał on na komputerze Lincoln TX-2 i wyświetlał obraz w grafice wektorowej. Sketchpad umożliwiał takie operacje, jak definiowanie figur, przenoszenie ich na ekranie poprzez przeciaganie
˛
piórem, kopiowanie, obracanie i skalowanie ich, a pod wzgl˛edem technicznym, obsługiwał obcinanie obrazu do wielkości ekranu (clipping), przybliżanie i oddalanie
widoku, menu kontekstowe czy modelowanie hierarchiczne. Można to uznać za moment rewolucji, ponieważ Sutherland w zupełnie nowej dziedzinie wiedzy, wprowadził jednocześnie tak wiele różnych
koncepcji i technologii.
Zapytany „Jak mogłeś napisać pierwszy interaktywny program graficzny, pierwszy nie-proceduralny
j˛ezyk programowania, pierwszy programowy system orientowany obiektowo, wszystko w jeden rok?”
Ivan Sutherland odpowiedział: „Well, I didn’t know it was hard.” (Cóż, nie wiedziałem że to jest t‘rudne)

Ilustracja 2.1: Ivan Sutherland z systemem Sketchpad (źródło: http://design.osu.edu/carlson/history/ID797.html)

W latach 70 grafika komputerowa dalej była na bardzo podstawowym poziomie, jednak ośrodki
naukowe w pocie czoła produkowały teorie, które miały si˛e przydać wiele lat później. Wówczas ludzie
tacy jak Edwin Catmull, Phong Bui-Toung, James Blinn, Benoit Mandelbrot, Henri Gouraud, Alvy Ray
Smith czy Martin Newell, skupieni głównie wokół Uniwersytetu w Utah1 , wymyślili koncepcje Z bufora,
mapowania tekstur, kanału alpha, modelu oświetlenia Gourauda i Phonga, mapowania nierówności i
otoczenia, płatów Beziera czy wizualizacji fraktali [3]. Wtedy zdigitializowany przez Martina Newella,
powstał pierwszy relatywnie skomplikowany model testowy dla systemów renderujacych,
˛
słynny czajnik
z Utah (ilustracja 2.2).
1

www.computerhistory.org/revolution/computer-graphics-music-and-art/15
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2.1. Krótka historia świata grafiki 3D

Również firmy sprz˛etowe nie próżnowały - ważnym momentem była zamiana wyświetlaczy wektorowych na rastrowe. Dotychczas komputery (typu mainframe) znajdowały si˛e jedynie w uniwersytetach
i centrach badawczych, z powodu swojej wielkości i ceny. W tamtym czasie pojawił si˛e mikroprocesor
(Intel 4004) i zastosowano go w modelach komputerów przeznaczonych na rynek konsumencki. Komputery zacz˛eły powoli być używane wśród domowych użytkowników i wykorzystywane do rozrywki. Na
poczatku
˛ lat 70, Nolan Bushnell założył firm˛e Atari, która wyprodukowała Ponga - pierwsza˛ gr˛e komputerowa˛ co zdobyła rozgłos i popularność mas. Zapoczatkowała
˛
ona rynek gier, majacy
˛ w przyszłości być
dużym, wymagajacym
˛
klientem grafiki 3D. W 1973 miała miejsce pierwsza konferencja SIGGRAPH,
która do dzisiaj jest najważniejszym corocznym wydarzeniem w branży grafiki komputerowej.

(a) Prawdziwy czajnik (źródło: www.de.wikipedia.org)

(b) Wersja z nałożonym efektem (źródło: www.charleycarlat.com)

Ilustracja 2.2: Czajnik z Utah, to jeden ze standardowych modeli testowych w grafice komputerowej

W latach 80 kontynuowany był trend badań naukowych: wymyślono techniki z rodziny oświetlenia
globalnego (ang. ray tracing, radiosity, photon mapping), doskonalono przechwytywanie ruchu aktora
(ang. motion capture), zrozumiano problem aliasingu i opracowano anti-aliasing. Grafik˛e komputerowa˛
zacz˛eto stosować w praktyce, również w branży filmowej. Pierwszym ważniejszym filmem tego typu
był Tron, zawierajacy
˛ 20 minut czystego CGI (Computer Generated Imagery). Jednak ze wzgl˛edu na
nieznane terytorium i nowe technologie, filmowcy musieli zmierzyć si˛e duża˛ liczba˛ problemów technicznych i organizacyjnych, które odstraszyły innych twórców na pewien czas. W 1982 powstała firma
Silicon Graphics (SGI), która sprzedawała pot˛eżne stacje robocze do grafiki 3d, przeznaczone dla profesjonalnych zastosowań.
W tym czasie w popularnych programach i grach najcz˛eściej używana była grafika 2D, jako że sprz˛et
dost˛epny dla przeci˛etnego konsumenta był jeszcze zbyt słaby, by obsłużyć 3D w czasie rzeczywistym.
Wykorzystywano wi˛ec dwuwymiarowe obrazki w niskiej rozdzielczości a binarna˛ przezroczystość osia˛
gano tzw. color keyingiem (piksele o pewnym ustalonym kolorze sa˛ pomijane). W kartach graficznych
standardem była technologia VGA (Video Graphics Array) umożliwiajaca
˛ wyświetlanie obrazu w 16 lub
256 kolorach (4 lub 8 bitów na kolor), w rozdzielczości do 800x600 pikseli, choć typowo stosowana była
320x240.
Jej nast˛epca, SVGA (Super VGA) zwi˛ekszył gł˛ebi˛e kolorów do 24 bitów (8 bitów na poszczególne
kanały koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego) a także dost˛epne rozdzielczości. W tych czasach
karta graficzna służyła jedynie jako urzadzenie
˛
do komunikacji z monitorem oraz miejsce do przechowywania danych obrazu do wyświetlenia w nast˛epnej klatce. Grafika była rysowana przez procesor
główny, który miał możliwość operowania bezpośrednio na zawartości bufora ramki karty graficznej.
Było to bardzo wygodne i elastyczne, gdyż teoretycznie umożliwiało zaprogramowanie dowolnego
efektu; w praktyce jednak obcia˛żenie procesora tym zadaniem (do którego nie był wyspecjalizowany)
nakładało duży narzut i nie pozwalało tworzyć zaawansowanej grafiki. Koniecznościa˛ były agresywne
optymalizacje wszystkich operacji graficznych, a mimo to takie podstawowe efekty jak obracanie i
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skalowanie obrazków były szczytem marzeń. Najwi˛ekszy i najważniejszy wpływ na wyglad
˛ aplikacji
mieli artyści tworzacy
˛ grafik˛e 2D, w stylu który później został nazwany pixel art.

Ilustracja 2.3: Metal Slug, gra z lat 90 z pi˛ekna˛ grafika˛ pixel art
(źródło: http://arcade.svatopluk.com/snk/metal_slug_3/)

Od poczatku
˛ lat 90 wzrastało zainteresowanie grafika˛ 3D. W 1992 firma SGI udost˛epniła na otwartej
licencji bibliotek˛e OpenGL (Open Graphics Library, wcześniej IRIS GL), która ułatwiała tworzenie trójwymiarowych aplikacji poprzez przej˛ecie na siebie komunikacji z karta˛ graficzna˛ różnych producentów.
Programista nie musiał si˛e zajmować szczegółami sprz˛etowymi, używał jednego, ustandaryzowango,
przenośnego interfejsu (API). Dodatkowo takie skomplikowane procesy jak rasteryzacja czy mapowanie
tekstur były gotowe do użycia, nie trzeba było ich pisać samemu. Jednak w tych czasach OpenGL2 był
implementowany programowo i nie posiadał wsparcia sprz˛etowego, przez co wydajność tego rozwiaza˛
nia była porównywalna do renderowania grafiki przy użyciu własnor˛ecznie napisanego i dobrze zoptymalizowanego kodu. Ze wzgl˛edu na fakt, iż skomplikowana scena 3D może zawierać dziesiatki
˛ tysi˛ecy
trójkatów
˛
które musza˛ być renderowane ponad 30 razy w ciagu
˛ sekundy aby zapewnić płynna˛ animacj˛e,
to algorytmicznie proste dla kilku trójkatów
˛
zadanie, staje si˛e obliczeniowo trudne i sam procesor jest
niewystarczajacy.
˛
Rozpoznajac
˛ zapotrzebowanie na rynku, w 1996 roku firma 3DFx zacz˛eła sprzedaż pierwszego akceleratora grafiki 3d - Voodoo Graphics. Była to dodatkowa karta rozszerzeń, która choć wspomagała
renderowanie grafiki 3D, musiała być podłaczona
˛
do zwykłej karty graficznej odpowiedzialnej za grafik˛e
2D. Voodoo Graphics wprowadziła sprz˛etowo wspomagany framebuffer (bufor ramki) z 4 MB RAM oraz
jednostk˛e teksturujac
˛ a.˛ Przej˛ete zadania były wykonywane przez wyspecjalizowane sprz˛etowe układy,
znacznie szybsze w tym co robia.˛ Odcia˛żyły one procesor w tak znacznym stopniu, że mogł si˛e efektywnie zajać
˛ innymi zadaniami. Zapewniło to skokowy wzrost jakości grafiki, pod warunkiem iż dana
aplikacja została zaprogramowana w taki sposób, że wspierała akcelerator 3DFx poprzez API Glide.
Pomysł 3DFx z akceleratorem grafiki okazał si˛e strzałem w dziesiatk˛
˛ e: ze wzgl˛edu na wysoki stosunek otrzymywanej jakości do ceny, konsumenci kupowali akceleratory do swoich PCtów a twórcy gier
wykorzystywali ich moc, stale wprowadzajac
˛ nowe efekty graficzne i polepszajac
˛ jakość. Do producen2

http://www.opengl.org/about/overview/
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tów takich rozwiazań
˛
szybko dołaczyły
˛
firmy ATI, Nvidia, Matrox, S3 czy Intel; w warunkach ostrej
konkurencji rozpoczał
˛ si˛e wielki wyścig technologiczny który trwa do dziś.

Ilustracja 2.4: Super Mario 64, jedna z najlepiej ocenianych gier wszechczasów
(źródło: http://unrealitymag.com/index.php/2009/02/23/ten-of-the-coolest-super-mario-64-hacks/)

Tymczasem w roku 1994 narodziła si˛e alternatywna platforma komputerowej rozrywki - w Japońskich firmach powstały nowoczesne konsole do gier, czyli wyspecjalizowane urzadzenia
˛
do grania,
przewyższajace
˛ wówczas komputery osobiste w jakości generowanej grafiki. Rynkowe starcie nastapiło
˛
mi˛edzy Sega˛ Saturn i Sony Playstation. W 1996 nieco opóźnione Nintendo wydało konsol˛e Nintendo
64 (ilustracja 2.4), która dzi˛eki m.in. antyaliasingowi, korekcji pespektywy czy filtrowaniu tekstur
produkowała najlepsza˛ w owym czasie grafik˛e 3D z wszystkich konsol.
W tym samym roku na komputery osobiste klasy 486 i Pentium I, ukazała si˛e przełomowa gra - Quake. Ta „strzelanka” z perspektywy pierwszej osoby autorstwa Id Software, jako pierwsza wykorzystywała prawdziwe trójwymiarowe modele (zamiast dwuwymiarowych prerenderowanych obrazków) oraz
poziomy do zwiedzania. John Carmack, główny programista silnika graficznego Quake, zaimplementował również oświetlenie wierzchołkowe (w tym lightmapy3 ) i teksturowanie. W efekcie tych wszystkich
poprawek, Quake wygladał
˛ zdecydowanie bardziej „realistycznie” od gier wykorzystujacych
˛
technik˛e
scanline (np. Duke Nukem 3D, Doom). Niedługo po debiucie, ukazała si˛e specjalna wersja GLQuake
(ilustracja 2.5), wykorzystujaca
˛ podzbiór OpenGL akcelerowany przez technologi˛e 3DFx. W niej to
Quake wspierany Voodoo Graphics najlepiej pokazywał swoja˛ przewag˛e nad konkurencja:
˛ wyższe rozdzielczości, wygładzanie tekstur, odbicia, przezroczysta˛ wod˛e a także uproszczone cienie.
Równolegle rozwijała si˛e inna gał˛eź grafiki 3d - offline, czyli nie obliczanej w czasie rzeczywistym.
Grafika tego typu najcz˛eściej tworzona jest przy użyciu algorytmów śledzenia drogi jaka˛ przebywaja˛
pojedyńcze fotony od źródła światła do oka obserwatora (np. ray tracing, photon mapping). Umożliwia
osiagni˛
˛ ecie najwyższego poziomu realizmu za cen˛e czasu obliczeń, czasami liczonego w godzinach lub
nawet dniach na klatk˛e. Z tego wzgl˛edu grafika offline wykorzystywana jest w poważnych programach
do modelowania (np. 3D Studio Max, Maya, Softimage), które sa˛ używane m.in. podczas tworzenia
efektów specjalnych do filmów. W momencie gdy pojawiły si˛e takie profesjonalne narz˛edzia, na poważnie wrócono do pomysłu użycia grafiki komputerowej w kinie.
3

http://en.wikipedia.org/wiki/Lightmap
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(a) GLQuake (źródło: http://www.fevrierdorian.com/blog/)

(b) Duke Nukem 3D (źródło: www.pcgames.de/)

Ilustracja 2.5: Quake, hit i przełom w grafice 3D autorstwa ID Software, oraz jego rywal

Do połowy lat 90 ukazały si˛e takie kamienie milowe kinematografii jak Toy Story, Pak Jurajski czy
Terminator 2, udowadniajac
˛ przydatność CGI w filmach. Niedługo potem historia zatoczyła koło i filmowcy mogli dodać coś od siebie do grafiki. Z firmy Lucasfilms oddzieliło si˛e studio Industrial Light
& Magic zajmujace
˛ si˛e efektami specjalnymi, z którego z kolei odłaczyła
˛
si˛e grupa ludzi tworzaca
˛ je
za pomoca˛ grafiki komputerowej. Tak powstała firma Pixar, która z biegiem czasu zaj˛eła si˛e produkcja˛
własnych filmów animowanych 3D. Jeden z jej pracowników, Pat Hanrahan stworzył technologi˛e Renderman (1990), która dawała artystom nieznana˛ wcześniej kontrol˛e nad procesem cieniowania, a która
wiele lat później miała stać si˛e inspiracja˛ dla powstania j˛ezyków cieniujacych
˛
czasu rzeczywistego, takich jak Cg czy GLSL.
Na jednym z etapów technologicznego wyścigu producentów kart, firma Rendition w modelu Verite
połaczyła
˛
kart˛e graficzna˛ z akceleratorem, integrujac
˛ chipsety grafiki 2d i 3d, co przyczyniło si˛e m.in.
do zmniejszenia kosztów i uproszczenia architektury. Około roku 1999, Nvidia w Geforce 256 wprowadziła sprz˛etowy T&L (Transformation & Lighting), czyli akcelerowane wykonywanie transformacji
wierzchołków do przestrzeni ekranu oraz wyliczanie oświetlenia. W tych modelach kart graficznch akceleracja miała miejsce dzi˛eki wysoce wyspecjalizowanym układom sprz˛etowym. Działały one w jeden
określony sposób i programiści mieli niewielka˛ możliwość sterowania ich zachowaniem. W praktyce,
byli ograniczeni do jednego modelu oświetlenia z parametrami, 8 świateł na scenie, kilku predefiniowanych operacji łaczenia
˛
tekstur itp. Jednak trend w branży w kolejnych latach zmierzał ku udost˛epnieniu
jak najwi˛ecej możliwości konfigurowania, a wreszcie wyewoluował do idei programowania kart graficznych.
W efekcie pojawiły si˛e shadery - krótkie programy wykonywane w karcie graficznej, wpierw jako
opcjonalne rozszerzenia API graficznych (np. NV_register_combiners w OpenGL udost˛epniał podobna˛
funkcjonalność), później już cz˛eść API (w DirectX pierwszy raz w wersji 8). Poczatkowo
˛
shadery pisało
si˛e w wyspecjalizowanym j˛ezyku assemblerowym, przykład:
// deklaracja rodzaju shadera, vs wskazuje na Vertex Shader
vs_4_0 // druga cz˛
eść na wersj˛
e (4.0)
// deklaracja tablicy stałych (uniforms)
dcl_constantbuffer cb0[11], immediateIndexed
// deklaracja wartości zmiennych dla każdego wierzhołka
dcl_input v0.xyzw
dcl_input v1.xyz
8 // wartości zwracane
9 dcl_output_siv o0.xyzw , position
10 dcl_output o1.xyzw
1
2
3
4
5
6
7
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13
14
15
16
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
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// rejestry tymczasowe
dcl_temps 1
// wykonuje mnożenie macierzy przez wektor
dp4 o0.x, v0.xyzw, cb0[0].xyzw
dp4 o0.y, v0.xyzw, cb0[1].xyzw
dp4 o0.z, v0.xyzw, cb0[2].xyzw
dp4 o0.w, v0.xyzw, cb0[3].xyzw
// negacja znaku
mov r0.xyz, -cb0[10].xyzx
// iloczyn skalarny
dp3 r0.x, r0.xyzx, v1.xyzx
// ogranicza wielkość od dołu (0)
max r0.x, r0.x, l(0.000000)
// mnoży wektor przez stała˛
mul o1.xyzw, r0.xxxx, l(1.000000, 0.000000, 1.000000, 0.500000)
ret // koniec shadera, wartość końcowa w rejestrze o1

Shader ten wykonuje obliczenie oświetlenia rozproszonego per-vertex metoda˛ Blinna-Phonga. Jednak aby si˛e tego dowiedzieć trzeba posiadać wiedz˛e o tym szczególnym j˛ezyku assemblerowym, o modelach oświetlenia, a także poświ˛ecić czas na gruntowne przeanalizowanie kodu źródłowego. Również
napisanie takiego programu od zera, wymaga wiedzy o niskopoziomowych szczegółach potoku graficznego, r˛ecznego zarzadzania
˛
rejestrami itp. co jest mało intuicyjne i łatwo o bład.
˛
Można zauważyć, że to identyczna sytuacja do pisania w assemblerze na procesor główny. W przypadku CPU, już w latach 80 popularność świ˛eciły j˛ezyki (uważane ówczesnie za) wysokiego poziomu,
tj. C i C++. Ze wzgl˛edu na wygod˛e, prostot˛e, szybkość pisania i zyski z tego wynikajace,
˛ na przełomie
wieku wi˛ekszość programistów pisała w j˛ezykach jeszcze wyższego poziomu: Java, C#, ObjectiveC,
Delphi. Popularne stały si˛e j˛ezyki interpretowane: Perl, Python, Visual Basic, a w technologiach internetowych: Javascript, PHP, Ruby.
Podobna ewolucja nastapiła
˛
w metodach programowania GPU - bardzo szybko powstały j˛ezyki wysokiego poziomu: HLSL, GLSL, Cg. Wzorowały si˛e na j˛ezykach z rodziny C, ze wzgl˛edu na duża˛ znajomość tej składni wśród koderów i uproszczenie nauki nowego j˛ezyka, tak że programista mógł skupić si˛e
na specyficznych właściwościach shaderów. Oto przykład programu HLSL/Cg o działaniu identycznym
jak powyższy:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

// parametry dla każdego wierzchołka
struct VertexShader_input
{
float4 position: POSITION;
float4 color: COLOR;
}
// kolor wynikowy
struct VertexShader_output
{
// przetransformowana do układu świat-widok-projekcja
float4 position: POSITION;
}
void VS_Forward(VertexShader_input input, VertexShader_output output)
{
VertexShader_output out;
out.position = mul (input.position, wvp_matrix);
float diffuse = max(0, dot( -light_dir, input.normal));
out.color = input.color * diffuse;
}
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Można rozpoznać tradycyjne zmienne, definicje struktur, komentarze, operatory, wywołania funkcji,
wykorzystanie białych spacji. Istnieje ogromna różnica w zrozumiałości na korzyść w porównaniu do
wersji asemblerowej, nawet w przypadku osoby która nie zna si˛e na programowaniu grafiki. Również
osoby znajace
˛ ta˛ dziedzin˛e doceniaja˛ wi˛eksza˛ zrozumiałość, co przekłada si˛e na: łatwość i szybkość
pisania, debugowania, elastyczność, a efekty (dosłownie) najlepiej widać na ekranie (ilustracja 2.6).

Ilustracja 2.6: Przykładowa scena w Cry Engine 3 (źródło: CryTek)

Trzy pierwsze generacje shaderów (1.0, 2.0, 3.0) umożliwiały programowanie shadera wierzchołków
i pikseli; zmieniały si˛e tylko możliwości takie jak długość programu, ilość odczytów tekstur, wsparcie
dla instrukcji warunkowych (statycznych i dynamicznych) oraz p˛etli. Pierwsza˛ prawdziwa˛ zmiana˛ jakościowa˛ był Shader Model 4.0, który ujednolicił architektur˛e shaderów wierzchołków i pikseli, usunał
˛
ograniczenie długości programów, a także wprowadził nowy etap - shader geometrii, mogacy
˛ dynamicznie dodawać nowe wierzchołki do potoku. Poczawszy
˛
od wersji SM 4.0, a wi˛ec DirectX 10, shadery
wysokiego poziomu sa˛ jedynym sposobem na tworzenie shaderów; nie można ustawić shadera assemblerowego.
Kolejna, piata
˛ wersja wersja Shader Model, również wprowadziła nowe rodzaje shaderów: compute,
do uogólnionych obliczeń na karcie graficznej (patrz: sekcja 2.4.1 na stronie 15), oraz hull i domain, do
sterowania sprz˛etowa˛ tesselacja˛ (zwi˛ekszeniem szczegółowości modelu poprzez podział trójkatów).
˛
Opisana do tej pory historia koncentruje si˛e na technikach, metodach, technologiach i kartach graficznych wykorzystujacych
˛
forward rendering, jako najlepsze, standardowe rozwiazanie
˛
na komercyjnym
rynku grafiki 3d czasu rzeczywistego. Równocześnie w ośrodkach akademickich, centrach badawczych
dużych korporacji i garażach młodych wynalazców, powstawały różnorodne koncepcje i pomysły na
kolejny przełom w grafice 3d. Jedna˛ z takich koncepcji był deferred rendering.

2.2. Krótka historia deferred renderingu
Pierwszy raz pomysł na rozłożenie procesu oświetlenia sceny na dwa etapy został przedstawiony w
roku 1988 przez Micheala Dearinga [4] na SIGGRAPH. Mimo tego, że artykuł nie zawiera wyrażenia
deferred rendering, przedstawiona idea jest ta˛ sama˛ która aktualnie zdobywa popularność [5]. W 1990
roku Takafumi i Takahashi na użytek algorytmów renderowania obrazu w przestrzeni ekranu wspierajacych
˛
różne style renderowania, wymyślili koncepcj˛e bufora geometrii przechowujacego
˛
w przestrzeni
ekranu właściwości powierzchni [6], która idealnie pasuje do odłożonego renderowania.
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W 1992 roku Steven Molnar pokazał jak zwi˛ekszyć wydajność renderowania złożonych scen wykorzystujac
˛ sieć zrównoleglonych jednostek cieniujacych,
˛
działajacych
˛
w przestrzeni ekranu (ang. screen/image space) [7], również wykorzystujac
˛ deferred shading. W szerokim świecie jednak koncepcje te
nie były używane i musiało minać
˛ ponad 10 lat aby sobie o nich przypomniano.

Ilustracja 2.7: StarCraft II, długo oczekiwana gra firmy Blizzard wykorzystuje deferred shading
(źródło: www.miastogier.pl/galeria,pc,1943.html)

Jednym z powodów ich unikania były niemożliwe do spełniania na ogólnodost˛epnym sprz˛ecie wymagania, ze wzgl˛edu na zapotrzebowanie na moc obliczeniowa˛ wypełniania pixeli (ang. fillrate), ilość
pami˛eci karty graficznej oraz możliwość dowolnego programowania jednostki cieniujacej.
˛
Szybki rozwój technologii zniósł ten problem i umożliwił zastosowanie deferred shadingu w grafice czasu rzeczywistego już na poczatku
˛ XXI wieku. Trzeba wymienić tu przede wszystkim pojawienie si˛e Shader
Model 2 i 3, a także obsług˛e MRT przez karty - już DirectX 9 umożliwił jednoczesny zapis do wi˛ecej
niż jednego bufora koloru.
Pozostało jeszcze przekonać do deferred shadingu programistów. Podczas Game Developers Conference 2004, miały miejsce dwie prezentacje które przetarły szlaki, pokazały developerom możliwości i
zainspirowały ich do użycia go we własnych produkcjach. Odpowiedzialni za to sa:
˛ Shawn Hargreaves
z Climax i Mark Harris z Nvidii [8], oraz Rich Geldreich, Matt Pritchard z Ensemble Studios i John
Brooks z Blue Shift [9].
Dzi˛eki takim prezentacjom i szerzeniu wiedzy w internecie, deferred shadingu i metod pochodnych
zacz˛eto używać w komercyjnych grach komputerowych w połowie ostatniej dekady. Zacz˛eło si˛e od gry
S.T.A.L.K.E.R [10] na PC i Killzone 2 na Playstation 3 [11]. W kolejnych latach, dołaczyły
˛
do tego
4
grona znane komercyjne produkcje: Little Big Planet, Uncharted: Drake’s Fortune, Halo 3 [ ], Starcraft
II [12], Resistance 2 [13], Frostbite 2 engine, Cry Engine 3 [14], silnik Unity5 , a z mniej znanych Tabula
Rasa [15], Torque 3D czy Leadwerks Engine [16].

4
5

http://www.eurogamer.net/articles/digitalfoundry-halo-reach-tech-interview
http://unity3d.com/support/documentation/Components/RenderTech-DeferredLighting.html
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2.3. Krótka historia DirectX
Poczatki
˛ DirectX si˛egaja˛ roku 1994 gdy tworzono system Windows 95. Ponieważ firmie Microsoft
zależało na tym, aby użytkownicy kupowali ich nowy system, jednym z czynników do tego zach˛ecaja˛
cych miały być nowoczesne gry komputerowe. Jednak developerzy byli niech˛etni do tworzenia gier na
platform˛e Windows, ponieważ nowy system chronił pami˛eć i uniemożliwiał im dost˛ep do niskopoziomowych zasobów komputera. Windows miał zapewniać abstrakcj˛e, uproszczenie kodu i przenośność.
Założeniem było uniemożliwienie niskopoziomowego dost˛epu, aby programiści nie musieli i nie chcieli
kontaktować si˛e bezpośrednio ze sprz˛etem. Pierwsze si˛e udało, drugie nie bardzo, ponieważ dużym minusem tego podejścia było znaczne zmniejszenie wydajności.
Inaczej przedstawiała si˛e sytuacja z używanym od lat systemem DOS, który umożliwiał bezpośredni
dost˛ep do sprz˛etu. Pod pewnym wzgl˛edem ułatwiało to programowanie a gry były szybkie, wi˛ec tworzono je dalej właśnie w ten sposób. Jednak aby zach˛ecić developerów do wybrania Windows, w Microsoft rozpocz˛eto projekt biblioteki multimedialnej DirectX, która miała dorównać lub przewyższyć
wydajnościa˛ wcześniejsze rozwiazania.
˛
Ponieważ możliwość rozrywki elektronicznej na poziomie była
priorytetetem, już Windows 95 zawierał DirectX 1.0, a później w szybkim tempie do roku 2000 powstało
sześć kolejnych wersji.

Ilustracja 2.8: Logo DirectX 10 (źródło: Microsoft)

Najwi˛ekszym konkurentem Direct3D, podsystemu graficznego DirectX, był i nadal jest OpenGL,
wówczas podopieczny SGI, aktualnie zarzadzany
˛
przez konsorcjum Khronos. Ze wzgl˛edu na przenośność mi˛edzyplatformowa,˛ otwarty kod źródłowy i brak monopolu dużej firmy, cz˛este dodawanie rozszerzeń funkcjonalności przez producentów kart graficznych a także taki fakt, jak używanie go we wszystkich kolejnych grach Id Software przez guru grafiki komputerowej Johna Carmacka, OpenGL cieszył
si˛e przez długi czas wi˛eksza˛ popularnościa.˛
Jednak poczawszy
˛
od wersji 8.0, Direct3D zaczał
˛ być poważnie traktowany również w branży twórców gier, głównie w wyniku cz˛estych uaktualnień i dużego wsparcia przez Microsoft, a z drugiej strony
zaniedbania implementacji OpenGL w Windows. Ważnym powodem było także opanowania rynku przez
Windows, który uzyskał status platformy dla graczy wi˛ec deweloperzy przestali si˛e martwić o przenośność. W ten sposób Direct3D stał si˛e najcz˛eściej wykorzystywanym API graficznym w połowie pierwszej dekady XXI wieku.

2.4. Aktualny stan grafiki 3D i tendencje na przyszłość
Grafika komputerowa powszechnie i na poważnie jest używana od kilkanastu lat. Znaczace
˛ jest, że
˛ komputery czy
w tak krótkim czasie potrafiła zmienić wielu aspektów naszego życia, podobnie jak prad,
internet. Standardowo wykorzystywana jest w wizualizacjach medycznych, inżynieryjnych, architektonicznych i biznesowych, projektowaniu typu CAD (ang. Computer Aided Design) w m.in. przemyśle
samochodowym i lotniczym, różnorodnych badaniach naukowych, ale także w lotniczych i wojskowych
symulatorach, fotografii, grach, telewizji i filmach.
Właśnie gry komputerowe, mimo że służace
˛ głównie celom rozrywkowym (nie liczac
˛ gier edukacyjnych, treningowych i tzw. serious games), okazały si˛e bardzo dużym i chłonnym rynkiem - poczawszy
˛
od
roku 2005 o rocznych przychodach na świecie wi˛ekszych od przemysłu filmowego [17]. Co ważniejsze
w kontekście grafiki komputerowej, w dużym stopniu gry komputerowe poprzez konkurencj˛e mi˛edzy firmami deweloperskimi i rosnace
˛ oczekiwania graczy, wymuszały rozwój algorytmów i sprz˛etu, na czym
korzystaja˛ wszyscy użytkownicy komputerów.
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2.4.1. Sprz˛et (hardware)
Zgodnie z prawem Moore’a6 , b˛edacego
˛
uogólniona˛ konsekwencja˛ silnej konkurencji na rynku, sprz˛et
o możliwościach jakie jeszcze kilka lat wcześniej dost˛epne były wyłacznie
˛
dla ośrodków naukowych i
agencji wojskowych, dziś cenowo jest osiagalny
˛
dla przeci˛etnej osoby. Prawo to przez 30 lat obowia˛
zywało w przypadku procesorów dla komputerów PC, ostatnio sprawdza si˛e również w przypadku kart
graficznych. W wyniku tego dzisiejsi konsumenci moga˛ za niewielkie pieniadze
˛
kupić nowoczesna˛ kart˛e
o ogromnej mocy obliczeniowej. Spójrzmy na statystyki - karty graficzne używane przez graczy z portalu
Steam (ponad 30 milionów osób, [18]) maja˛ najcz˛eściej takie parametry:

• 512-1024 MB pami˛eci DDR3 lub DDR5
• maksymalna obsługiwana rozdzielczość pulpitu 1920 x 1080 pikseli, czyli tzw. High Definition
• 23% kart wspiera DirectX 11, 68% DirectX 10, tylko pozostałe 7% nie wspiera co najmniej DirectX 10
• 59% kart to produkty Nvidii, 32% ATI, 6% Intela
Inne statystyki [19], dotyczace
˛ całego rynku komputerowego a nie specyficznej grupy graczy, mówia˛ że
firmy ATI (przej˛eta przez AMD) oraz Nvidia posiadaja˛ wyłaczność
˛
na rynku dedykowanych kart graficznych. Natomiast jeśli spojrzeć całościowo i uwzgl˛ednić karty zintegrowane z płyta˛ główna˛ nieoczekiwanie okazuje si˛e, że firma Intel, znany producent procesorów, sprzedaje najwi˛ecej kart graficznych
ogółem (55% rynku, 24% ATI, 19% Nvidia w roku 2010).

Ilustracja 2.9: Przyrost wydajności CPU i GPU (źródło: www.many-core.group.cam.ac.uk/)

Potrzeby poważnych aplikacji sa˛ duże i ciagle
˛ rosna.˛ Już w 1992 Steven Molnar [7] pisał:
„Dla przykładu, aby wyrenderować scen˛e zawierajac
˛ a˛ 100 000 poligonów, odświeżana˛
na 30 Hz, przetwarzanie geometrii potrzebuje około 350 milionów operacji zmiennoprzecinkowych na sekund˛e, a rasteryzacja wymaga około 750 milionów operacji na liczbach całkowitych i 450 milionów odczytów z framebuffera (zakłada połaczone
˛
trójkaty
˛ cieniowane
3
metoda˛ Gourauda o powierzchni 50 pixeli, /4 pikseli poczatkowo
˛
widoczne; uwzgl˛ednia
czyszczenie ekranu o rozdzielczości 1280 x 1024)”
6
Empiryczna obserwacja „moc obliczeniowa komputerów podwaja si˛e co 18-24 miesi˛ece” - Gordon Moore, jeden z założycieli firmy Intel.
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Aby sprostać takim wymaganiom, dzisiejsze nowoczesne karty posiadaja˛ przeci˛etnie 2 miliardy tranzystorów co w połaczeniu
˛
z superskalarna˛ architektura˛ i gł˛ebokimi potokami, przekłada si˛e na 2 TFLOPSy
operacji na liczbach zmiennoprzecinkowych pojedyńczej precyzji, 150 GB/s przepustowości pami˛eci, 50
GTexeli/s i 20 GPixeli/s operacji; dla porównania przeci˛etne 4 rdzeniowe procesory główne z roku 2010
maja˛ 700 milionów tranzystorów7 i 300 GFLOPsów.
Wydajność procesorów graficznych rosła w ogromnym tempie (Ilustracja 2.9), szybszym nawet niż
przewiduje prawo Moore’a, ze wzgl˛edu na możliwość wprowadznia równoległości obliczeń na duża˛
skal˛e, a cena malała ze wzgl˛edu na ekonomi˛e skali [20]. Z tego powodu, rosnaca
˛ szybkosć powszechnie
dost˛epnych kart graficznych wywołała pytania czy można ja˛ wykorzystać w inny sposób niż tylko do
rysowania pi˛eknych obrazów.

Ilustracja 2.10: Asus Ares to 2x Radeon HD 5870, łacznie
˛
4GB RAM typu GDDR5, cena ok. 2000zł
(źródło: www.itc.ua)

Odpowiedzia˛ jest GPGPU (General Purpose Graphics Programming Unit) - czyli udost˛epnienie
ogromnej mocy obliczniowej nowoczesnych kart graficznych do wykonywania obliczeń nie zwiazanych
˛
z grafika.˛ Skorzystać na tym moga˛ obliczenia biologiczne (np. badania kodu DNA) i medyczne (np.
szukanie lekarstwa na AIDS), fizyczne, inżynieryjne, matematyczne, kryptograficzne czy zawsze głodne
na moc obliczeniowa˛ prognozowanie pogody. Poczatkowo
˛
programiści wykorzystywali sztuczki aby nagiać
˛ standardowy potok graficzny do swoich potrzeb. Coraz nowsze generacje Shader Model ułatwiały
to, jednak w dalszym ciagu
˛ było to sztuczne i mało intuicyjne.
Z tego powodu powstały biblioteki ułatwiajace
˛ pisanie programów na karty graficzne w bardziej
standardowy sposób - CUDA firmy Nvidia, OpenCL grupy Khronos czy DirectCompute autorstwa Microsoft. Obliczenia akcelerowane kartami graficznymi to dynamicznie rozwijajaca
˛ si˛e dziedzina, a możliwości i przyszłość tej technologii najlepiej zobrazuje fakt, iż 3 z 5 najszybszych superkomputerów na
świecie, w tym aktualny lider Tianhe-1A z Chin, wykorzystuje karty GPGPU (dokładniej: Nvidia Tesla).
Jakkolwiek karty graficzne sa˛ szybkie obliczeniowo, trapi je czas dost˛epu do pami˛eci. Odczytanie
zawartości bufora ramki albo innych zasobów trzymanych na karcie, wymaga opróżnienia kolejki przetwarzanych danych (a nowoczesne GPU maja˛ bardzo gł˛ebokie potoki) i przesłania ich przez wolne magistrale do pami˛eci systemowej. Ograniczenie to jest problemem i wpływa w pewnym stopniu na możliwości wykorzystania - programiści staraja˛ si˛e pisać kod który tylko wysyła nowe dane i przetwarza je
na karcie, nie odczytuje wyników na procesorze. Taki jednokierunkowy sposób przetwarzania utrudnia
implementacj˛e niektórych algorytmów.
Pami˛etajmy również iż architektury obu jednostek sa˛ radykalnie inne i specjalizuja˛ si˛e w innych
zadaniach. Tradycyjne procesory główne sa˛ znacznie lepiej przystosowane do radzenia sobie z w kodzie
7

źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/Transistor_count
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z wieloma rozgał˛ezieniami, działaniami na pojedyńczych elementach i losowymi dost˛epami do pami˛eci.
W zastosowaniach tego typu najszybsze karty graficzne (np. Asus Ares, ilustracja 2.10) musiałyby
oddać palm˛e pierszeństwa.
Od roku 2007 głośno było o platformie Larabee firmy Intel. Miał to być wysoce współbieżny procesor, b˛edacy
˛ czymś pomi˛edzy zwykłym procesorem głównym a karta˛ GPGPU. Larabee miał posiadać
nawet 48 rdzeni, z których każdy mógłby wykonywać operacje typu SIMD (Single Input Multiple Data)
aż na 16 argumentach. Oprócz masowej wielowatkowości
˛
(co podobno jest przyszłoscia˛ informatyki,
vide [21] ), główna˛ zaleta˛ byłaby jego pełna programowalność w tradycyjnych j˛ezykach systemowych
(C/C++) i architekturze x86, co umożliwiłoby efektywne i łatwe obliczanie dowolnych algorytmów grafiki komputerowej na procesorze.
W opracowaniu [22] Intel wymienia takie techniki i algorytmy, trudne do uzyskania na dzisiejszych
GPU a relatywnie proste w Larabee, jak efektywne pobieranie zawartości render targetów, przezroczystość niezależna od kolejności, nieregularny Z buffer czy wreszcie ray tracing w czasie rzeczywistym.
W ten sposób historia programowania grafiki zatoczyłaby pełne koło: od procesora działajacego
˛
bezpośrednio na buforze ramki, przez nieprogramowalna˛ kart˛e graficzna,˛ akcelerator, kart˛e graficzna˛ programowalna˛ shaderami, z powrotem do generalnego procesora. Jednak opóźnienia w produkcji oraz rozczarowanie poczatkowymi
˛
wynikami sprawiło, że układ Larabee nie znajdzie si˛e w produkcji na rynek
masowy, a jedynie HPC (High Performance Computing) jako konkurencja dla linii Nvidia Tesla.

Ilustracja 2.11: Konsole tzw. nowej generacji (źródło: Sony, Nintendo i Microsoft, opracowanie własne)

Kolejna generacja konsol zapowiadana jest na lata 2012-2013. Jako pokazuje przykład konsol ostatniej generacji (Playstation 3, Xbox 360, Wii), niekoniecznie te z najpot˛eżniejszym sprz˛etem i z grami
o najładniejszej grafice sprzedaja˛ si˛e najlepiej. Wii mimo swojej słabości technicznej, dzi˛eki nowemu
urzadzeniu
˛
Wiimote pozwalajacemu
˛
sterować grami ruchami r˛eki, zdobyło rzesze nabywców wśród niedzielnych graczy (ang. casual gamers), dla których nowinki graficzne sa˛ mało ważne. Natomiast Playstation 3, najsilniejsza obliczeniowo konsola, z uwagi na ukierunkowanie na tzw. hardcorowych graczy8 ,
których jest o wiele mniej, a także ze wzgl˛edu na swoje możliwości była droższa, poczatkowo
˛
spotkała
si˛e z dużo mniejszym sukcesem komercyjnym.
W obliczu takich faktów, można przypuszczać że kolejna generacja konsol, b˛edzie daleko bardziej
konserwatywna jeśli chodzi o nowe, drogie technologie graficzne. Nintendo zapowiedziało wydanie nast˛epcy Wii, o kodowej nazwie Project Cafe, na rok 2012 i już wiadomo że b˛edzie to konsola niewiele
pot˛eżniejsza od Playstation 3. Sony zapowiada nast˛epc˛e Playstation 3 najwcześniej na rok 2013, Microsoft jak dotad
˛ milczy.

8
Sa˛ to ludzie grajacy
˛ w poważne, trudne, cz˛esto brutalne gry, bardzo poświ˛eceni swojej pasji, cz˛esto inwestuja˛ w nia˛ duże
zasoby pieni˛eżne (głównie w sprz˛et komputerowy), dla których ważna w grach jest ładna grafika.
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2.4.2. Oprogramowanie (software)
Od poczatku
˛ istnienia branży gier komputerowych, do szczególnego post˛epu grafiki czasu rzeczywistego przyczyniały si˛e gry typu FPS (ang. First Person Shooter). Tworzenie takich gier jest wdzi˛eczna˛
okazja˛ na rozwijanie algorytmiki, ponieważ gracze oczekuja˛ od nich coraz wi˛ecej i wi˛ekszych przeciwników, dynamiczniejszych walk, jeszcze bardziej niesamowitych scenerii. Sa˛ również gotowi zainwestować w drogi sprz˛et aby cieszyć si˛e rozrywka˛ w wysokiej rozdzielczości z wszystkimi detalami. Dzi˛eki
temu programiści moga˛ popuścić wodze fantazji i stworzyć coś naprawd˛e zaawansowanego i wymagajacego,
˛
rozwijajac
˛ technologi˛e.
Firmami z branży gamedev9 , które szczególnie zasłużyły si˛e na tym polu, sa˛ CryTek, Id Software i
Epic Games. Swój bezpośredni wkład w rozwój grafiki czasu rzeczywistego wnosza˛ również naukowcy
z oddziałów badawczych Nvidii i ATI. Wymyślane sa˛ kolejne odmiany i udoskonalenia tradycyjnych algorytmów renderowania, oświetlenia (forward, deferred), antyaliasingu, tesselacji, efektów specjalnych,
przeróżne optymalizacje itp.
Post˛ep odbywa si˛e też na polu interfejsów graficznych. DirectX 10 został wydany w roku 2007 (sekcja 3.1.1); w 2009 edycja DirectX 11, wprowadziła Shader Model 5, a w nim m.in. nowe rodzaje shaderów, tesselacj˛e, DirectCompute (czyli obsługa GPGPU), wsparcie dla programów wielowatkowych.
˛
Od tego czasu Microsoft milczy i nawet w przybliżeniu nie sa˛ znane nowości i zmiany które nastapi
˛ a˛ w
DirectX 12.
Z drugiej strony, dotychczas troch˛e zapóźniony OpenGL, w ostatnich 2 latach uzyskał w szybkim
tempie kilka wersji (3.1 - 4.2), o jakościowych zmianach. Rozwini˛eto w nim własnościowy j˛ezyk shaderów GLSL, działanie na systemach wbudowanych, współprac˛e z OpenCL, instancing, poprawiono
antialiasing i multisampling, wprowadzono dwa nowe etapy shaderów do tesselacji oraz jeszcze jeden,
odpowiednik geometry shadera - przypomina to nowości Direct3D 10/11. Usuni˛ete również przestarzałe
możliwości, takie jak paleta kolorów, tryb bezpośredni, funkcje fixed pipeline, oraz zwi˛ekszono wydajność i udost˛epniono bardziej wydajne rozwiazania
˛
(instanced arrays, instanced geometry shader, timer
query). Można wnioskować, że grupa Khronos poprzez OpenGL ma ambicj˛e poważnie powalczyć z Direct3D o miano najlepszego API do programowania grafiki.

(a) Wyłaczony
˛

(b) Właczony
˛

Ilustracja 2.12: Efekt Depth Of Field, skupiony na człowieku (źródło: własne)

Mimo że grafika na której skupia si˛e ta praca, jest trójwymiarowa, do jej generowania bardzo
pomocne sa˛ algorytmy przetwarzania obrazu dwuwymiarowego. Określa si˛e je mianem efektów post
process, bowiem wykonywane sa˛ po wyrenderowaniu sceny, na teksturze z zawartościa˛ bufora ramki.
Można wśród nich wymienić efekty o takich obco brzmiacych
˛
nazwach, jak bloom (rozświetlenie,
9

Game Developement industry.
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sekcja 4.4.1), HDR/tone mapping10 , Depth of Field (gł˛ebia widzenia - rozmazuje obiekty nie b˛edace
˛ w
„centrum skupienia kamery”; ilustracja 2.12), Screen Space Ambient Occlusion11 , czy light shafts/god
rays 12 . W pewnym stopniu zaliczaja˛ si˛e do nich także heat haze (falowanie powietrza nad rozgrzanymi
obiektami) i deferred shading. Duża˛ zaleta˛ efektów post process jest fakt, iż ich wydajność nie zależy od
skomplikowania sceny, a jedynie od rozdzielczości ekranu.
Developerzy staraja˛ si˛e myśleć przyszłościowo i na nietuzinkowe sposoby. Mega texturing, wymyślony i zaimplementowany przez Johna Carmacka na potrzeby terenu w grze Enemy Territory: Quake
Wars, umożliwia wykorzystywanie tekstur o rozdzielczości kilkadziesiat
˛ tysi˛ecy pikseli w szerokości i
wysokości (nawet kilkadziesiat
˛ GB na tekstur˛e). Dzi˛eki niej, każdy piksel może być unikalny - graficy
moga˛ dodać dowolna˛ ilość detali na powierzchni, nie sa˛ ograniczeni do powtarzania tej samej małej tekstury na dużym terenie. Ta˛ ide˛e rozwini˛eto do postaci virtual texturing, który oprócz terenu, pozwala na
użycie tak dużych tekstur również dla budynków i postaci.
W podobnym kierunku, użytkujacym
˛
gigantyczne ilości danych, poszedł angielski Lionhead z technologia˛ mega models. Graficy w jednym narz˛edziu tworza˛ geometri˛e świata, która może liczyć miliardy
trójkatów,
˛
oraz jednocześnie go „teksturuja”.
˛ Uwalnia to artystów od konieczności uv-unwrappowania13
każdego pojedyńczego modelu, tworzenia tekstury w osobnym programie do grafiki 2D, a nast˛epnie składania terenu z instancji tych modeli. Jednak aby wspierać takie ilości danych, wymagane sa˛ specjalne
sposoby edycji i unikalne narz˛edzia [23]. Ponieważ virtual texturing i mega models to własnościowe,
zaawansowane technologie opracowane przez prywatne firmy, przez długi czas pozostana˛ one używane
jedynie przez autorów oraz nielicznych ludzi którzy je wylicencjonuja.˛

(a) Mega Meshes (źródło: Lionhead)

(b) Virtual Texturing (źródło: ID Software)

Ilustracja 2.13: Nowoczesne technologie w grafice komputerowej

Aby artystów w swoich fantazjach nie ograniczały narz˛edzia, dopracowywane i regularnie wydawane sa˛ kolejne edycje pakietów do tworzenia grafiki 3D. Tradycyjne programy-kombajny, umożliwiajace
˛ wykonanie praktycznie dowolnego zadania, to Maya, 3D Studio Max, Cinema 4D, Softimage XSI,
ale także aktywnie rozwijany open-sourcowy Blender.
W ostatnich latach dodatkowo pojawiła si˛e nowa kategoria programów, specjalizujacych
˛
si˛e w modelowaniu obiektów o bardzo dużych ilościach trójkatów,
˛
przypominajaca
˛ zasada˛ rzeźbienie w glinie
(ang. sculpting). Najbardziej znane programy tego typu to Zbrush i Mudbox; wykorzystywane sa˛ do tzw.
hi-poly modellingu na potrzeby filmów (bezpośrednie wykorzystanie), oraz nowoczesnych gier (wygenerowanie mapy normalnych na potrzeby modelu w niższej rozdzielczości).
10

HDR rendering - technologia generowania sceny w grafice trójwymiarowej, której efektem jest renderowanie świata z
realistycznym oświetleniem, przy użyciu szerszego niż normalnie zakresu jasności oświetlenia (Wikipedia PL)
11
SSAO - tworzenie lokalnych cieni od obiektów znajdujacych
˛
si˛e blisko piksela, w przestrzeni ekranu.
12
Promienie słoneczne malowniczo przenikajace
˛ przez chmury.
13
UV-unwrapping: proces rozkładania i dopasowywania tekstury 2D do modelu 3D.
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W pakietach do renderingu offline, algorytmy ray-tracingu i global illumination sa˛ ch˛etnie wykorzystywane dla zapewnienia scenie realistycznego wygladu.
˛
Pojawiaja˛ si˛e próby ustandardyzowania
niektórych etapów pipeline’u assetów (potoku zasobów), przykładem jest Collada - przenośny i otwarty
format przechwywania danych o modelu 3D, oparty na XML. Spotkał si˛e z mieszanymi reakcjami ze
strony branży, ze wzgl˛edu na problemy w wykorzystaniu go w praktyce.
Równie ciekawy jak kontrowersyjny, jest pomysł na użycie cloud computingu w grach. Idea˛ jest
umożliwienie renderowania grafiki po stronie chmury obliczeniowej. Wyrenderowany w ten sposób obraz jest przesyłany internetem do odbiorcy, który potrzebuje jedynie prostego terminala zdolnego wyświetlać obraz i odbierać wejście. Dzi˛eki generowaniu obrazu po stronie dostawcy, może on wykorzystać
dobrze si˛e skalujac
˛ a˛ moc chmury (farmy serwerów) przy niskim koszcie.
Użytkownik zyskuje m.in. najwyższa˛ jakość grafiki i brak konieczności regularnego kupowania lepszego sprz˛etu aby grać w najnowsze gry (co wi˛ecej, nie jest potrzebny nawet komputer - wystarczy
telewizor i pad podłaczony
˛
do małego urzadzenia
˛
dostarczonego przez producenta), a także pełna˛ multiplatformowość, ponieważ gry nie sa˛ już na stałe przydzielone do jednej platformy. Producent zaś zyskuje
brak konieczności dystrybucji aplikacji w tradycyjnych sklepach i możliwość wprowadzenia modelu biznesowego pay-on-demand (podobnego jak przy wypożyczaniu filmów czy telewizji satelitarnej).
Zalety takiego rozwiazania
˛
sprawiaja˛ że jest to ciekawa i przyszłościowa koncepcja. Ograniczenia
techniczne, jakimi sa˛ przepustowość internetu, opóźnienie w przesyłce danych, a także artefakty kompresji obrazu, z biegiem czasu b˛eda˛ traciły na znaczeniu. Na chwil˛e obecna˛ w USA działaja˛ już systemy
wcielajace
˛ ta˛ ide˛e w życie: OnLive i Gaikai.

3.

Podstawy teoretyczne

3.1. DirectX 10
To pakiet do tworzenia multimedialnych aplikacji, najcz˛eściej czasu rzeczywistego. Został udost˛epniony przez Microsoft w lutym roku 2007 i pozytywnie (choć nie bez zastrzeżeń) przyj˛ety przez środowisko programistów. Jego głównym podsystemem jest Direct3D, b˛edacy
˛ pośrednikiem w komunikacji z
karta˛ graficzna˛ podczas renderowania grafiki 3D.

3.1.1. Charakterystyka i zmiany w stosunku do wcześniejszych wersji
Jedna˛ z ważniejszych z nich było usuni˛ecie „capability bits”, czyli zestawu zmiennych logicznych i
liczbowych informujacych
˛
o tym jakie sa˛ możliwości karty graficznej. Były one używane do testowania
czy dana karta graficzna wspiera konkretny efekt lub technik˛e, aby w zależności od wyniku ustawić nieco
inna˛ ścieżk˛e renderingu. Umożliwiało i skłaniało to do wspieranie konfiguracji sprz˛etowych o skrajnie
różnych możliwościach. Dzi˛eki temu gracze z nowoczesnymi kartami mogli grać z właczonymi
˛
wszystkimi efektami w wysokich rozdzielczościach. Gracze ze starymi kartami, co prawda musieli wi˛ekszość
efektów powyłaczać,
˛
jednak przynajmniej mogli cieszyć si˛e płynna˛ gra.˛ Wydawca był zadowolony ponieważ gra była dost˛epna dla wi˛ekszej ilości użytkowników, dłużej dotrzymywała kroku jakościa˛ grafiki
a wi˛ec dłużej mogła być sprzedawana.
Cen˛e za to płacił developer poprzez komplikacj˛e kodu. Nawet w optymistycznym przypadku, gdy
dana zmiana ścieżki renderujacej
˛ był niezależa od innych, dwukrotne zwi˛ekszenie ilości kodu do napisania i przetestowania na różnych kartach graficznych, było co najmniej irytujacym
˛
utrudnieniem. Innym
problemem były bł˛edy pojawiajace
˛ si˛e na bardzo specyficznej konfiguracji sprz˛etowej, które wymagały
wielu testów a także kupowania komponentów tylko do tego celu.
W DirectX 10 rozwiazano
˛
problem z różnorodnościa˛ możliwości kart graficznych, po prostu
eliminujac
˛ ja˛ - Microsoft wprowadził gwarantowany minimalny zestaw funkcjonalności, który każda
karta reklamowana jako zgodna z DirectX 10 musi wspierać z rozsadn
˛ a˛ pr˛edkościa.˛ Dzi˛eki temu można
było zrezygnować z capability bits i tworzyć jedna˛ wersj˛e ścieżki renderowania, podobnie jak to si˛e
robi na konsolach. Jedynie naprawd˛e sprz˛etowo wymagajace
˛ elementy, takie jak np. MSAA1 moga˛ być
opcjonalne.
Nastapiła
˛
zmiana logiki sterownika środowiska graficznego Windows Display Driver Model, a konkretnie: wyeliminowanie możliwości tzw. straty urzadzenia.
˛
W poprzednich wersjach DirectX programiści musieli uwzgl˛edniać ryzyko, że wszelkie zasoby które załadowali do pami˛eci, moga˛ zostać
w dowolnym momencie z niej skasowane. Najcz˛eściej działo si˛e to podczas przełaczania
˛
si˛e na pulpit
(alt+tab) przy programie działajacym
˛
na pełnym ekranie oraz przełaczaniu
˛
komputera w stan uśpienia.
Aby temu zaradzić, należało wychwycić to zdarzenie i ponownie załadować odpowiednie zasoby. Nie
było to najprostsze do obsłużenia, powodowało wiele bł˛edów i było jedna˛ z ważniejszych wad DirectX w
stosunku do OpenGL (który nie traci zasobów ze wzgl˛edu na inny model zarzadzania
˛
nimi). W DirectX
10 ten problem został wyeliminowany. Druga˛ ważna˛ zmiana˛ w zarzadzaniu
˛
zasobami, jest wirtualizacja
pami˛eci karty graficznej - jeśli zabraknie na niej miejsca, transparentnie dla programisty zasoby b˛eda˛
1

MSAA - Multi Sample Anti-Aliasing, pełnoekranowy antialiasing przez wielopróbkowanie bufora gł˛ebokości
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umieszczone w dużo pojemniejszej, choć niestety też wolniejszej, pami˛eci systemowej2 . Ponieważ pami˛eć systemowa jest wirtualizowana przez system, jeśli jej również zabraknie, ostatecznie zasoby moga˛
być umieszczone na dysku. Jedynym ograniczeniem jest ilość przestrzeni adresowej.
Dziesiata
˛ wersja DirectX to Shader Model 4. Wprowadzono w nim m.in. nowy etap pomi˛edzy vertex i pixel shaderem - geometry shader, którego unikalna˛ cecha˛ jest możliwość dynamicznego dodawania
wierzchołków bez pośrednictwa procesora głównego, bezpośrednio na karcie graficznej. Zunifikowano
architektur˛e j˛ezyków cieniujacych,
˛
dost˛ep przez nie do zasobów i stałych (shader constants) - HLSL 4.0
umożliwia wykorzystywanie tej samej składni i tych samych instrukcji w vertex, geometry i pixel shaderze, co upraszcza nauk˛e czy choćby kopiowanie kodu. W czasie działania zaś dynamicznie przypisuje
nieużywane jednostki do pomocy innym, nie istnieje już podział na jednostki normalnie zajmujace
˛ si˛e
wierzchołkami czy pikselami, shadery sa˛ totalnie zunifikowane. Dzi˛eki czemu zwi˛eksza si˛e wydajność a
niektóre układy na karcie nie sa˛ bezczynne.
W celu uproszczenia sterowników kart graficznych, usuni˛eto domyślna˛ ścieżk˛e renderowania (ang.
fixed function pipeline) ze standardowym modelem oświetlenia, mgła˛ itp. które można było jedynie konfigurować. Aby napisać nawet najprostszy program 3d, trzeba wykorzystać samodzielnie napisane shadery
- to zapewnia najwi˛eksza˛ elastyczność, wymaga jednak też wi˛ecej wiedzy. Co wi˛ecej, Shader Model 4
specjalnie nie udost˛epnia możliwości pisania shaderów w assemblerze, wymaga użycia j˛ezyka wysokiego poziomu takiego jak HLSL.
Z innych zmian w API Direct3D, można wymienić usuni˛ecie alpha testu, płaszczyzn przyci˛ecia, palet
kolorów, point sprite’ów, wachlarzy trójkatów
˛
(ang. triangle fans). M.in. z tych powodów Direct3D 10
nie jest kompatybilne wstecz. Z drugiej strony mamy brak limitu ilości instrukcji shadera, operacje na
prawdziwych typach całkowitoliczbowych i wi˛ecej funkcji biblioteki standardowej HLSL.

(a) Wersja DX9

(b) Wersja DX10

Ilustracja 3.1: Porównanie różnic w Microsoft Flight Simulator X (źródło: Microsoft)

Podsumowujac,
˛ w DirectX 9 i wcześniejszych, wyst˛epowały komplikacje, wymuszajace
˛ pisanie
przez programist˛e dodatkowego kodu, niezwiazanego
˛
z bezpośrednim zadaniem. Wprowadzone w DirectX 10 zmiany, spowodowały że nowy kod jest łatwiejszy do napisania i debugowania, ale rówież
szybszy sam w sobie. Dzi˛eki przeprojektowaniu funkcji sterujacych
˛
wykonaniem, zmniejszono narzut
zwiazany
˛
z obsługa˛ geometrii wysyłanej do karty przez procesor [24]. W efekcie można spodziewać
si˛e zwi˛ekszonej wydajności oraz jakości obrazu. Warto jednak wspomnieć, że porównania takie jak
widoczne na ilustracji 3.1 sa˛ pewnym nadużyciem, ponieważ z pomini˛eciem pewnych wyjatków
˛
(np.
geometry shader), podobne wizualnie efekty można uzyskać w obu interfesjach. Różnica tkwi w ilości
czasu i wysiłku jaki trzeba poświ˛ecić na napisanie kodu, na korzyść DirectX 10. W wi˛ekszości przypadków zmiany nie sa˛ tak drastyczne, a obrazki przygotowane przez Microsoft przede wszystkim służa˛
kampanii marketingowej.
2

podobne zachowanie wyst˛epowało w Direct3D 9, ale tylko dla zasobów puli D3DPOOL_MANAGED
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3.1.2. Słabe punkty
Ze wzgl˛edu na zmiany w sterowniku graficznym, DirectX 10 wymaga przynajmniej Windows Vista. System ten nie cieszył si˛e dobra˛ opinia˛ i nigdy nie zdobył popularności. Jeszcze w latach 2007-2009
najpopularniejszym systemem był Windows XP (nieobsługujacy
˛ DirectX 10), zaś kolejny po Vista, Windows 7 dopiero zaczynał zdobywać popularność.
Co wi˛ecej, jako konsekwencja ujednolicenia możliwości kart graficznych, złamano obowiazuj
˛ ac
˛ a˛
dotad
˛ kompatybilność wstecz na poziomie sprz˛etowym. Aby uruchomić aplikacj˛e korzystajac
˛ a˛ z DirectX
10, potrzebna jest karta wspierajaca
˛ ten standard. Jednak w 2007 gdy on si˛e ukazał, zgodne z nim karty
graficzne były drogie i mało dost˛epne. Firmy nie mogły wykorzystać nowego API, gdyż statystyczny
klient nie posiadał systemu lub karty graficznej wspierajacych
˛
DirectX 10.
Dlatego programiści cz˛esto zmuszeni byli tworzyć dwie oddzielne ścieżki renderujace
˛ dla DirectX
9 i 10, co oczywiście znaczaco
˛ komplikowało implementacj˛e podsystemu graficznego. Jednak od roku
2010 sprz˛et graficzny obsługujacy
˛ DirectX 10 jest na tyle powszechny (sekcja 2.4.1 na stronie 14), że w
przypadku gier nie przeznaczonych na rynek budżetowy (ang. casaul games), można bezpiecznie pisać
tylko jeden renderer.
Kolejny warunek: użytkownik musi mieć zainstalowany pakiet uruchomieniowy (DirectX Redistributable) w wersji co najmniej odpowiadajacej
˛ tej w której został skompilowany; jednak nie jest to unikalne dla wersji 10, lecz obowiazuj
˛ ace
˛ w całej linii DirectX.

3.1.3. Dlaczego wybrano DirectX 10 na potrzeby pracy
Powodów było kilka:
• Przez dłuższy czas deferred shading był ciekawostka,˛ której nie dało si˛e zastosować w komercyjnych projektach. Ogólne problemy algorytmu3 : brak antialiasingu, rendering obiektów półprzezroczystych, duże zapotrzebowaniem na pami˛eć i pr˛edkość wypełniania pikseli, oraz szczególne
w Direct3D 9, takie jak MRT (ang. Multiple Render Targets) w ilości co najwyżej 4, mały wybór
formatów powierzchni (brak tekstur zmiennoprzecinkowych), brak dost˛epu do bufora gł˛ebokości
jako tekstury do odczytu - były poważna˛ przeszkoda˛ w jego stosowaniu.
Dopiero zmiany wprowadzone w wersji 10 DirectX rozwiazuj
˛ ace
˛ problemy wymienione w poprzednim zdaniu, poprawiajace
˛ jakość tworzonego kodu (sekcja 3.1.1), oraz pojawienie si˛e generacji kart graficznych o wi˛ekszych możliwościach sprawiły, że deferred rendering stał si˛e realna˛
alternatywa˛ dla forward renderingu, dost˛epna˛ dla przeci˛etnego studia developerskiego. Pisanie deferred renderera w Direct3D 9 byłby istotnie trudniejsze, a pomijajac
˛ możliwość uruchamiania
aplikacji na starszym sprz˛ecie (co nie jest wymaganiem tej pracy) i wi˛eksza˛ ilość dokumentacji i
przykładów, nie posiada on żadnych istotnych zalet. Z tego wzgl˛edu jest oczywiste dlaczego nie
wybrano DirectX 9 lub wcześniejszych.
• Tak jak jest napisane w sekcji 3.1.1, wersja 10 DirectX różni si˛e w znacznym stopniu od 9; można
nawet powiedzieć że wprowadza rewolucyjne zmiany. Natomiast DirectX 11 różni si˛e już w znacznie mniejszym stopniu od wersji 10; wyst˛epuja˛ zmiany jakościowe, jednak nie w takiej ilości i nie
tak ważne dla stosunkowo niewielkiego projektu jak implementacja klasycznego deferred shadingu, żeby miały istotne znaczenie. Również nauka wersji 11 byłaby trudniejsza - w momencie
kiedy planowano pisanie pracy, DirectX 11 dalej był nowościa,˛ nie miał takiej ilości dokumentacji i przykładów jak DirectX 10, a karty graficzne go obsługujace
˛ były rzadsze i droższe. Z tego
powodu DirectX 11 również nie byłby najlepszym wyborem dla potrzeb tej pracy.
• Nie zdecydowałem si˛e na OpenGL, alternatywne API do komunikacji z karta˛ graficzna,˛ ponieważ
nie miałem do tej pory styczności z DirectX i chciałem go poznać. Z wyjatkiem
˛
jednego projektu
na zaliczenie przedmiotu na 4 roku (edytor terenu w DirectX 9), przez cała˛ swoja˛ karier˛e programisty pisałem tylko w OpenGL. Niezbyt rozsadne
˛
jest ograniczanie si˛e do jednej technologii;
3
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kompetentny programista powinien posiadać praktyczne rozeznanie możliwości jakie istnieja˛ na
rynku aby do konkretnego projektu móc wybrać najlepiej pasujac
˛ a.˛
W tym przypadku można nawet powiedzieć mocniej: nieznajomość DirectX była moja˛ pi˛eta˛ Achillesowa˛ w branży gier, gdzie DirectX jest od kilku lat najbardziej rozpowszechniony i stanowi pewnego rodzaju standard. Kilka miesi˛ecy sp˛edzone programujac
˛ tylko w DirectX jakiś nietrywialny
algorytm, jest najlepszym sposobem na zapoznanie si˛e w praktyce z tym SDK.
Z tych wszystkich powodów w pracy zdecydowałem si˛e na użycie DirectX 10.

3.2. Potok renderujacy
˛
Aby zrozumieć proces renderowania wprost i odłożonego, ich wady i zalety, najlepiej przypomnieć
sposób w jakim powstaje obraz na monitorze [20]. Typowy potok przetwarzania w kartach graficznych
przedstawiony jest na ilustracji 3.2.

Ilustracja 3.2: Wysokopoziomowy potok przetwarzania w DirectX 10 (źródło: DirectX SDK)

Dane do karty graficznej sa˛ przesyłane z pami˛eci systemowej - w DirectX zebraniem i uporzadko˛
waniem tych danych zajmuje si˛e etap o nazwie Input Assembler. Aplikacja podczas startu tworzy bufory
wierzchołków i indeksów, wypełnia je danymi po czym „zamyka” do dalszej edycji, w wyniku czego
moga˛ zostać jednorazowo4 skopiowane do pami˛eci karty. W czasie działania programista podaje tylko
zakres wartości w buforze indeksów, które maja˛ zostać wyrenderowane. Karta graficzna uzyskuje do nich
bezpośredni dost˛ep i „wyłuskuje” je do dalszej obróbki. W Vertex Shaderze tak wybrane wierzchołki
dla modeli 3D sa˛ mnożone przez macierz World-View-Projection, zawierajac
˛ a˛ transformacj˛e punktu z
lokalnej przestrzeni modelu do przestrzeni okna (clip space). Na tym etapie również uwzgl˛ednia si˛e
oświetlenie w uproszczonych modelach np. Gouarada.
4

Istnieje możliwość modyfikacji buforów które zostały stworzone z odpowiednia˛ flaga,˛ nawet wielokrotnie w klatce, wia˛że
si˛e to jednak z pewna˛ niemała˛ strata˛ wydajności z powodu przesyłania danych przez wolna˛ magistral˛e łacz
˛ ac
˛ a˛ pami˛eć procesora
z pami˛ecia˛ karty graficznej.
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Nowościa˛ w DirectX 10 jest etap geometry shadera, który jako jedyny jest w stanie dynamicznie
tworzyć dodatkowe wierzchołki bezpośrednio na karcie, w zależności od poprzednich. Typowo wykorzystuje si˛e go do tworzenia włosów krótkich i długich, futra oraz efektów czasteczkowych.
˛
Nast˛epnie tak przetransformowane, z przestrzeni 3D do płaskiego układu współrz˛ednych okna, matematyczne figury (punkty, odcinki i trójkaty)
˛ musza˛ zostać przypisane do konkretnych punktów monitora.
Najcz˛eściej wykorzystuje si˛e algorytm rasteryzacji, czyli zamiany kształtów wektorowych na dwuwymiarowa˛ siatk˛e o skończonej rozdzielczości punktów, nazywanych pikselami (terminologia DirectX) lub
fragmentami (terminologia OpenGL). Przykład rasteryzacji widoczny jest na ilustracji 3.3

Ilustracja 3.3: Wynik rasteryzacji odcinka, łuku i wielokata
˛ zamkni˛etego (czarne kreski) widoczny jako niebieskie
pola
(źródło: www.pl.wikipedia.org/wiki/Rasteryzacja)

Proces rasteryzacji nast˛epuje oddzielnie dla każdego kształtu podstawowego (ang. primitve); bezpośrednio po nim, dla każdego obliczonego piksela wykonywany jest Pixel Shader. Odpowiedzialny on
jest za obliczenie koloru danego piksela, najcz˛eściej w oparciu o próbkowanie tekstury, oraz równanie
oświetlenia w modelach które licza˛ je dla każdego piksela jak np. Phong 5 .
Na etapie w DirectX 10 nazwanym Output Merger, tak obliczony piksel przechodzi jeszcze kilka
testów, np. gł˛ebokości (czy znajduje si˛e przed pikselem o takich samych współrz˛ednych, aktualnie zapisanym w buforze ramki) lub obcinanie do ekranu (ang. clipping), oraz operacji jak color i alpha blending.
W nowoczesnych kartach i interfejsach graficznych, wi˛ekszość tych etapów można dostosować do własnych potrzeb w szerokim zakresie. Ostatecznie, jeśli piksel nie został wyeliminowany do tej pory, jego
kolor zapisywany jest do bufora ramki a gł˛ebokość do Z buffera. 6

3.3. Renderowanie wprost (forward rendering)
Jest to tradycyjne podejście, które uwzgl˛ednia światła na etapie renderowania modeli. Do karty graficznej wysyłane jest żadanie
˛
narysowania danego modelu, definiowanego poprzez: list˛e wierzchołków,
połaczeń
˛
mi˛edzy nimi (bufor indeksów), normalnych, współrz˛ednych tekstur, informacji o kolorze rozproszenia (ang. diffuse) i odbicia (ang. specular) materiału itp., a także o pozycji obserwatora i świateł.
Dane te sa˛ uwzgl˛edniane na różnych etapach renderingu.
5
Zamiast jego liniowej interpolacji wzdłóż trójkata
˛ jak model Gouarada, która najcz˛eściej wykorzystuje kolory ustawione
dla wierzchołków.
6
Choć i tu można zmodyfikować potok, aby np. tylko zapisywał sama˛ gł˛ebokość.
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Najłatwiej zrozumieć to b˛edzie na praktycznym przykładzie: vertex shader typu single pass (wyjaśnienie terminu w sekcji 3.3.2 na stronie 28), liczacy
˛ oświetlenie dla świateł kierunkowych modelem
Blinna-Phonga.
Na listingu poniżej wpierw widać definicj˛e struktury materiału powierzchni, oraz zmienne jednorodne (uniform), czyli majace
˛ ta˛ sama˛ wartość dla wszystkich wierzchołków dla danego wywołania
renderujacego
˛
model. W środku znajduje si˛e struktura Light_Directional przechowujaca
˛ dane dla światła kierunkowego, oraz tablica tych świateł - w tym przykładzie jej wielkość jest stała,˛ ograniczajac
˛ a˛
sztywno ilość świateł wpływajacych
˛
na wierzchołek. Na koniec typowe w shaderach struktury odpowiadajace
˛ za odbieranie oryginalnego oraz przesyłanie dalej przetransformownego i oświetlonego wierzchołka:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

struct Material
{
// komponenty koloru
float3 ambient;
float3 diffuse;
float3 specular;
float3 emissive;
};
Material material;
// macierz world-view-projection
float4x4 wvp_matrix;
float3 eye_pos; // pozycja kamery
float3 global_ambient;
float shininess;
// ----------------------------------------// światło kierunkowe
struct Light_Directional
{
float3 direction;
};
static const int MAX_LIGHTS_DIR = 3;
// tablica świateł kierunkowych
Light_Directional lights_dir[MAX_LIGHTS_DIR];
// ----------------------------------------// dane o wierzchołku dla vertex shadera
struct VS_in
{
float4 position : POSITION;
float3 normal : NORMAL;
};
// dane przesyłane przez nas, z vertex do pixel shadera
struct VS_out_PS_in
{
float4 position: SV_POSITION;
float4 color: TEXCOORD0;
};
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Funkcja pomocnicza obliczajaca
˛ oświetlenie diffuse i specular dla światła kierunkowego:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

void PhongDirLighting( Light_Directional light,
float3 vertex_pos, float3 vertex_normal,
float3 eye_pos, float shininess,
out float3 diffuse_result,
out float3 specular_result
)
{
float3 L = -light.direction;
float diffuse_term = max( dot(vertex_normal, L), 0 );
diffuse_result = light.color * diffuse_term;
float specular_term = 0;
if (diffuse_term > 0)
{
float3 V = normalize( eye_pos - vertex_position );
// wektor połówkowy mi˛
edzy światłem a kierunkiem patrzenia
float3 H = normalize( L + V);
specular_term = pow( max( dot(vertex_normal, H), 0), shininess );
}

15
16
17
18
19
20
21
22
23

specular_result = light.color * specular_term;
}

Ostatni jest właściwy vertex shader. Iteruje on po wszystkich światłach, dla każdego oblicza wpływ
oświetlenia na wierzchołek (vertex_in) i na koniec sumuje je, wraz z oświetleniem globalnym (ambient):
1
2
3
4
5
6
7
8

void VS_ForwardLights( VS_in vertex_in, out VS_out_PS_in _out)
{
_out.position = mul (vertex_in.position, wvp_matrix);
float3 ambient = material.ambient * global_ambient;
float3 out_diffuse_light, out_specular_light;
float3 diffuse_sum = 0, specular_sum = 0;

9
10
11
12
13
14

for (int i = 0; i < MAX_LIGHTS_DIR; ++i)
{
PhongDirLighting( lights[i], vertex_in.position.xyz,
vertex_in.normal, eye_pos, shininess,
out_diffuse_light, out_specular_light);

15
16
17
18
19
20
21
22
23

diffuse_sum += out_diffuse_light;
specular_sum += out_specular_light;
}
float3 diffuse = material.diffuse * diffuse_sum;
float3 specular = material.specular * specular_sum;
_out.color.xyz = material.emissive + ambient + diffuse + specular;
}

Forward rendering silnie wia˛że światła z geometria˛ co jest jego mocna˛ i słaba˛ strona:
˛
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3.3.1. Zalety forward renderingu
Ponieważ forward rendering to najbardziej intuicyjny i rozpowszechniony sposób renderowania który
poznaja˛ wszyscy (szczególnie poczatkuj
˛ acy)
˛
programiści grafiki, jego mocna˛ strona˛ jest istnienie najwi˛ekszej ilości materiałów do nauki. Z faktu popularności i najwi˛ekszej ilości użytkowników, wynika iż
wokół niego prowadzona była najwi˛eksza liczba badań naukowych i stworzono najwi˛ecej komercyjnych
produktów. Jest wi˛ec duża szansa, że cokolwiek zechcemy zrobić, zostało to już opisane w literaturze i
można wykorzystać czyjaś
˛ prac˛e, zamiast wymyślać koło od nowa.
Renderowanie wprost sprawuje si˛e najlepiej w zastosowaniach, w których wymagane jest co najwyżej kilka świateł jednocześnie na ekranie. Za takie można uznać sceny na zewnatrz
˛ pomieszczeń (outdoor) gdzie akcja toczy si˛e za dnia, oświetlone światłem słonecznym które modeluje si˛e najszybszymi
światłami kierunkowymi. W takiej sytuacji nie ma sensu używać wielu lokalnych świateł, bowiem przy
oświetleniu dziennym i tak byłyby słabo widoczne.
Forward rendering nie posiada żadnych szczególnych wymagań wobec sprz˛etu. Działa nawet na „antycznych” kartach majacych
˛
tylko fixed function pipeline, bowiem nie potrzebuje wysoce programowalnych jednostek cieniujacych
˛
(shaderów). Obsługuja˛ go nawet telefony komórkowe czy inne urzadzenia
˛
mobilne z podstawowym wsparciem dla grafiki 3D.
Natywnie wspiera przezroczystość obiektów i można wykorzystać dla nich te same shadery. Jedyne
co trzeba zrobić to odłożyć renderowanie przezroczystych obiektów na koniec i posortować je w kolejności od najdalszego do najbliższego do kamery.
Ponieważ końcowy kolor pikseli obliczany jest dla każdego obiektu indywidualnie, w naturalny sposób można każdemu z nich przypisać inny shader.
Wreszcie, jest to standardowe podejście do oświetlenia, rozwijane od lat 70 ubiegłego wieku, do
którego dostosowana i zoptymalizowana jest ścieżka przetwarzania wszystkich komercyjnych kart graficznych. Przykładowo: firmy Nvidia i ATI wykonały ogrom pracy badawczej nad algorytmami eliminacji aliasingu - dzi˛eki niej można wykorzystywać bardzo efektywne sprz˛etowo wspomagane MSAA
(ilustracja 3.4), przy niewielkim koszcie czasowym.

Ilustracja 3.4: Gra Batman: Arkham Asylum z wyłaczonym
˛
(góra) i właczonym
˛
(dół) antyaliasingiem 8x, różnice
widać szczególnie na kraw˛edziach
(źródło: www.tweaktown.com)
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Niestety, podobnie jak wi˛ekszość rzeczy w informatyce, renderowanie wprost posiada swoje wady,
z których najwi˛eksze zwiazane
˛
sa˛ z oświetleniem sceny.

3.3.2. Wady forward renderera: światła
Forward rendering wymusza w momencie renderowania obiektu uwzgl˛ednianie każdego światła na
niego wpływajacego.
˛
Z opisu w sekcji 3.2 wynika, że jedynym miejscem gdzie obliczany jest kolor piksela, jest pixel shader 7 . W nim należy wi˛ec umieścić kod obliczajacy
˛ wpływ każdego ze świateł b˛eda˛
cych „w pobliżu” piksela. W uproszczeniu można powiedzieć, że trzeba dokonać iteracji po wszystkich
pobliskich światłach, sumujac
˛ ich wpływ. Można to zrobić w jednym, lub kilku krokach.
W przypadku renderowania wiele-przebiegowego (multi pass), na każdy obiekt pojedynczo „nakładane” sa˛ światła z właczonym
˛
blendingiem addytywnym (dodawanie koloru pikseli). Skutkuje to pesymistyczna˛ złożonościa˛ renderowania sceny O(n · m), gdzie n to liczba obiektów a m ilość świateł, wi˛ec
jest to algorytm o złożoności podobnej do nielubianej kwadratowej. Geometria danego obiektu musi być
m razy przesyłana i analizowana w potoku karty graficznej, co jest oczywistym duplikowaniem obliczeń
i z uwagi na relatywnie niska˛ przepustowość jednostek T&L, może być waskim
˛
gardłem wydajności.
Decyzja o tym które światła wpływaja˛ na które obiekty musi być dokonana przez procesor główny.
Wreszcie, światło musi zostać uwzgl˛ednione dla każdego wierzchołka i piksela (potencjalnie
skomplikowanego modelu), nawet jeśli wpływa jedynie na jego niewielka˛ cz˛eść; w przypadku skrajnym
- 1 wierzchołek i 1 piksel. Z tych powodów podejście to jest słabo skalowalne w nowoczesnych produkcjach które posiadaja˛ znaczna˛ ilość modeli o dużej ilości wierzchołków, a także chciałby posiadać
jak najwi˛eksza˛ ilość świateł. Przykład renderowania modelu barbarzyńcy metoda˛ multi pass, dla dwóch
świateł, widoczny jest na ilustracji 3.5 na sasiedniej
˛
stronie.
Alternatywnie można starać si˛e zminimalizować ilość przebiegów i wykonać wszystko w jednym
(single pass). Jest to wartościowa optymalizacja, ponieważ unikane jest wielokrotne przetwarzanie w
całym potoku renderujacym
˛
(szczególnie output merger, vertex i pixel shaderze) tych samych wierzchołków. Jednak pojawia si˛e wtedy konieczność stworzenia wielu wersji shaderów, z których każdy
uwzgl˛ednia inna˛ liczb˛e różnorodnych świateł, i ustawienie odpowiedniego shadera dla danego modelu.
W tym momencie warto przypomnieć, iż jednocześnie może być ustawiony tylko jeden vertex i
tylko jeden pixel shader, który musi samodzielnie obliczyć wszystko co trzeba. Jest to problematyczne,
˛ obiektu, np. posiabowiem dany shader musi obsługiwać wszystkie czynniki które wpływaja˛ na wyglad
danie lub nie oświetlenia typu specular, teksturowanie, animacj˛e z kośćmi w vertex shaderze (skinning),
wspomniane różne rodzaje świateł. Single pass również ci˛eżko zintegrować z algorytmami rzucajacymi
˛
cienie [8]

7
W niektórych, coraz rzadszych przypadkach, również vertex shader, za cen˛e niższej jakości spowodowanej interpolacja˛
koloru wzdłuż trójkata.
˛
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(a) Bez świateł

(b) Światło z lewej

(c) Światło z prawej

(d) Oba światła

Ilustracja 3.5: Multipass rendering dla 2 świateł reflektorowych (źródło: własne)
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Przykład: shader dla obiektu ze skinningiem i teksturowaniem, ale bez speculara i mapowania normalnych, dla jednego światła kierunkowego, jednego punktowego i dwóch reflektorowch. Zupełnie odr˛ebny shader musi być skompilowany dla parametrów jak wyżej, ale dla trzech zamiast dwóch świateł
reflektorowych. Jeszcze inny dla parametrów jak w pierwszym przykładzie, ale bez teksturowania. Łatwo zauważyć, że nast˛epuje wykładnicza eksplozja kombinacji, choć na szcz˛eście nie dotyczy to samych
świateł, dzi˛eki możliwości umieszczenia ich w tablicy jak w listingu 3.3 na stronie 25. W pseudokodzie
można by przedstawić to nast˛epujaco:
˛
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

float3 diffuse_sum = 0,
specular_sum = 0;
// ---------------------- światła kierunkowe
for (int i = 0; i < MAX_LIGHTS_DIR; ++i)
{
PhongLighting_Dir( dir_lights[i], vertex_data, eye_pos,
out_diffuse_light, out_specular_light);
diffuse_sum += out_diffuse_light;
specular_sum += out_specular_light;
}
// ---------------------- światła punktowe
for (int i = 0; i < MAX_LIGHTS_POINT; ++i)
{
PhongLighting_Point( point_lights[i], vertex_data, eye_pos,
out_diffuse_light, out_specular_light);
diffuse_sum += out_diffuse_light;
specular_sum += out_specular_light;
}
// ---------------------- światła reflektorowe
for (int i = 0; i < MAX_LIGHTS_SPOT; ++i)
{
PhongLighting_Spot( spot_lights[i], vertex_data, eye_pos,
out_diffuse_light, out_specular_light);
diffuse_sum += out_diffuse_light;
specular_sum += out_specular_light;
}
// w diffuse_sum i specular_sum znajduje si˛
e kolor oświetlonego piksela

Niestety na sprz˛ecie nie obsługujacym
˛
Shader Model 4 i 3, dynamiczne porównania sa˛ drogie, nie ma
p˛etli i można natknać
˛ si˛e na limit instrukcji, wi˛ec wracamy do punktu wyjścia. Tworzac
˛ duży silnik 3D,
r˛eczne pisanie takich shaderów staje si˛e praktycznie niemożliwe ze wzgl˛edów czasowych, możliwości
popełnienia bł˛edów i problemów w utrzymaniu spójności przy zmianach.
W single pass problemy te rozwiazuje
˛
si˛e generalnie na jeden z dwóch sposobów [25, 26], lub ich
mieszank˛e:
1. Stworzenia tzw. uber shadera, czyli pojedyńczego shadera który uwzgl˛ednia wszystkie kombinacje. Zmiana jego zachowania i wybranie odpowiedniej ścieżki nast˛epuje w czasie działania apli-
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kacji, wykorzystujac
˛ dynamiczne (co jest rzadko wykorzystwane, bowiem wia˛że si˛e z duża˛ strata˛
wydajności - karty graficzne nie lubia˛ porównań w shaderach) lub statyczne (nie wymagaja˛ dodatkowego przetwarzania, dost˛epne od Shader Model 2) instrukcje warunkowe. Wada˛ jest duże
rozbudowanie i skomplikowanie kodu takiego shadera, które wpływa na trudność dodania nowej
funkcjonalności lub zmiany istniejacej.
˛

2. Alternatywnym podejściem jest tzw. multi shader: generowanie osobnego fizycznego shadera dla
każdej kombinacji. Można tu wymienić dwie metody, subtraktywna˛ i addytywna.˛ W pierwszej,
podobnie jak w uber shaderze, rozpoczynamy od shadera-wzorca zawierajacego
˛
wszystkie kombinacje. Na starcie aplikacji do takiego shadera podawane sa˛ parametry (cz˛esto jako makra preprocesora #define, uwzgl˛ednianie instrukcjami #if, #ifdef) i dla potrzebnych przypadków
kompilowane sa˛ osobne shadery.
W metodzie addytywnej nast˛epuje składanie shadera z niewielkich cz˛eści (bloczków), z których
każdy odpowiada za jedna˛ konkretna˛ funkcjonalność. Pierwszy bloczek może zajmować si˛e teksturowaniem, drugi liczeniem oświetlenia Blinna-Phonga, trzeci animacja˛ wierzchołkowa.˛
˛
W praktyce podejście multi shader można zaimplementować jako fragmenty kodu odwołujace
si˛e do zmiennych o ustalonych nazwach, a w przypadku narz˛edzi do wizualnego tworzenia shaderów dla artystów, bezpośrednio wykorzystać stworzony przez nich graf. Ułatwieniem jest, iż
kompilator HLSL jest bardzo efektywny w usuwaniu nieużywanego kodu oraz optymalizacjach
przestawiania kodu, wi˛ec oryginalny wygenerowany kod nie musi być najwyższej jakości. Niestety posiadanie wielu fizycznie różnych shaderów negatywnie wpływa na wydajność, ponieważ
przełaczanie
˛
shaderów jest kosztowne.

Jakkolwiek opisane problemy da si˛e rozwiazać,
˛
co widać po współczesnych grach (ilustracja 2.6), nie jest
to łatwe. Wprost przeciwnie, mimo post˛epu technologii i algorytmów grafiki 3D, wcia˛ż trzeba tworzyć
sprytna˛ implementacj˛e systemu shaderów dla oświetlenia (potencjalnie piszac
˛ naprawd˛e wiele dodatkowego, nietrywialnego kodu), a jednak wydajność znacznie spada po przekroczeniu progu 8-10 świateł
na scenie. „W praktyce wykorzystywane sa˛ rozwiazania
˛
hybrydowe, badź
˛ po prostu ogranicza si˛e ilośd
świateł wpływajacych
˛
na każdy model i stosuje algorytm jednoprzebiegowy.”[27]
Ostatnia wada zwiazana
˛
z oświetleniem w forward renderingu: shadery dla świateł punktowych i
reflektorowych, sa˛ dużo droższe niż dla kierunkowych (tabela 3.1). Niestety światła kierunkowe maja˛
ograniczone zastosowanie a w scenach w pomieszczeniach zamkni˛etych najcz˛eściej nie ma naturalnych
kierunkowych źródeł światła (takich jak słońce), za to potrzeba jest wiele świateł prawdziwie lokalnych.
W takich przypadkach forward rendering działa najmniej optymalnie.
Typ światła
Kierunkowe
Punktowe
Reflektorowe
Powierzchniowe

Szacunkowa ilość instrukcji
20
38
46
48

Tablica 3.1: Porównanie kosztu świateł (źródło: [1])
Technika˛ bardzo cz˛esto stosowana˛ do zapewnienia złożonego oświetlenia, sa˛ lightmapy, czyli tekstury z zapisana˛ informacja˛ o światłach, rzutowane na otoczenie. Umożliwiaja˛ stworzenia dowolnie
skomplikowanego oświetlenia, które b˛edzie działało na każdym sprz˛ecie z jednakowa˛ pr˛edkościa.˛ Ich
minusy to: statyczność, duże zapotrzebowanie na pami˛eć i miejsce na dysku, musi powstać program je
wypalajacy
˛ (tworzacy),
˛
a samo wypalanie jest zazwyczaj długim procesem. Trzeba pami˛etać o zapewnieniu tego, że lightmapa wpływa również na obiekty dynamiczne.
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Aby uniezależnić si˛e od wymienionych problemów, pod koniec lat 80-tych wymyślono deferred shading, a także różne jego warianty (zobacz sekcj˛e 6.3 na stronie 82). Nie jest to fundamentalnie nowy i
inny sposób renderowania jak np. metody śledzenia promieni (ray tracing), a raczej sprytna refaktoryzacja p˛etli renderujacej
˛ która przenosi oświetlenie do przestrzeni obrazu.
Istnieja˛ implementacje deferred shadingu m.in. na platformy PC, Mac, konsole poprzedniej (Playstation 2, Xbox - [9]) i najnowszej generacji (Playstation 3, Xbox 360). W swojej pracy zaimplementowałem
wersj˛e klasyczna,˛ taka˛ jak opisana w [28] i [29]. Optymalizacje opisałem w rozdziale 5.4.

3.4.1. Charakterystyka deferred shadingu
Deferred shading wykorzystuje istniejacy
˛ potok renderowania, w tym metod˛e rasteryzacji, jednak
odkłada obliczanie oświetlenia z etapu rasteryzacji każdego oddzielnego obiektu na później, aż do momentu gdy znane b˛eda˛ piksele które naprawd˛e wpływaja˛ na ostateczny obraz. Mówiac
˛ dokładniej: deferred shading dzieli proces renderowania na dwie fazy: geometrii i oświetlenia.
Faza geometrii
Dla każdego obiektu, zapisywany jest zestaw informacji o pikselach jego powierzchni b˛edacych
˛
najbliżej kamery, do render targetów kolektywnie zwanych G-Buforem (Geometry Buffer). Po zakończeniu
fazy geometrii w G-Buforze znajduja˛ si˛e dane o całej zrasteryzowanej scenie, które wykorzystane b˛eda˛
podczas oświetlenia. Minimalnie sa˛ to [30]:
• Pozycja piksela w przestrzeni świata/ gł˛ebokość w przestrzeni ekranu;
• Normalna do powierzchni;
• Kolor diffuse tekstury bez oświetlenia (tzw. albedo).
Dodatkowo cz˛esto używa si˛e:
• Siła i mi˛ekkość rozbłysku (specular);
• Indeks materiału.
Ze wzgl˛edów wydajnościowych bardzo ważne jest aby minimalizować ilość danych oraz render targetów
w których b˛eda˛ przechowywane, a także dobrze zaplanować umieszczenie danych w render targetach.
Warto zaplanować format G-Bufora jak najwcześniej, bowiem jego zmiana wia˛że si˛e z koniecznościa˛
wprowadzenia poprawek w shaderach wypełniania i świateł.
Przykład formatu G-Bufora z Killzone 2 jest na ilustracji 3.6. Widoczne jest użycie 4 render targetów
formatu RGBA8 (8 bitów na każdy z komponentów koloru + alfa) oraz jeden przechowujacy
˛ gł˛ebi˛e w
24 bitach i wartość stencil (bufora szablonu) w 8 bitach. Łacznie
˛
zajmuja˛ około 36 MB dla niestandardowej8 rozdzielczości 1820*1024 użytej w tej grze. Niektóre dane sa˛ upakowane, np. normalne maja˛
składowane koordynaty XY zamiast XYZ, pozycja w przestrzeni świata odtwarzana jest z gł˛ebokości i
współrz˛ednych 2D przestrzeni ekranu; wyjaśnienie takich operacji znajduje si˛e w sekcji „Optymalizacje
specyficzne dla deferred shadingu” w rozdziale 5.4.3
Dodatkowo moga˛ być przechywywane dowolne dane jakie b˛eda˛ potrzebne dla shaderów oświetlenia,
np. identyfikator obiektu który wygenerował dany piksel. Zależy to od zapotrzebowania na operacje które
8

„Obsługujemy rozdzielczość która choć z mniejsza˛ pionowa˛ ilościa˛ linii, wyświetla ich 1080. Jest to szczególnie ważne
dla ludzi którzy maja˛ 1080i lub używaja˛ starszych modeli HDTV, ponieważ pionowe rozciaganie
˛
z 720p może wywołać rozmycie obrazu, które jest bardzo widoczne, szczególnie w trybie przeplotu (interlace). Tryb którego używamy nie powoduje tego
problemu i jest troszk˛e „ci˛eższy” niż 720p (ale nie tak jak pełny 1080p), jednak mamy wystarczajacy
˛ zapas mocy aby zapewnić stała˛ płynność animacji. A wi˛ec: nie obsługujemy 1080p, jednak dołożyliśmy starań, że nasz tryb b˛edzie wygladał
˛ dobrze
również dla tych ludzi, którzy nie maja˛ modułów rozciagaj
˛ acych
˛
w ogóle lub sa˛ słabej jakości” - Michal Valient z Guerrilla,
http://n4g.com/news/237382/killzone-2-to-support-native-1080i-resolution
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Ilustracja 3.6: G-Bufor zastosowany w Killzone 2 (źródło: [11])

maja˛ być później przeprowadzane, a jedynym ograniczeniem jest ilość pami˛eci i szybkość wypełniania
pikseli karty graficznej. Ponieważ render targety można ustawić jako zwykłe tekstury do renderingu
pełnoekranowego, możliwy staje si˛e bezpośredni podglad
˛ znajdujacych
˛
si˛e tam wartości (przykład na
ilustracji 3.7).
Listing kodu poniżej przedstawia par˛e vertex i pixel shader odpowiedzialna˛ za wypełnienie G-Bufora
z implementacji w niniejszej pracy:
struct Vertex_in
{
float4 position : POSITION ;
float3 normal
: NORMAL ;
5
float2 texcoord : TEXCOORD0 ;
6 };
1
2
3
4

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

struct Vertex_out
{
float4 position
float3 position_w
float3 normal
float2 texcoord
};
void VS_FillGbuffer (

SV_POSITION ; // przestrzeń wvp
TEXCOORD0 ;
// przestrzeń świata
TEXCOORD1 ;
TEXCOORD2 ;

in
out

Vertex_in _in ,
Vertex_out _out )

{
// przekształca
// aby umieścić
_out . position
// natomiast do
świata
_out . position_w

23
24
25
26
27
28
29

:
:
:
:

pozycj˛
e wierzchołka do przestrzeni wvp
model w odpowiednim miejscu dla potoku
= mul ( _in . position , wvp_matrix ) ;
G-Bufora zapisana zostanie pozycja w przestrzeni
= mul ( _in . position , world_matrix ) . xyz ;

// przekształć normalna˛ do przestrzeni swiata
// 0 jest potrzebne do tego aby zignorować translacj˛
e w macierzy
_out . normal
= mul ( float4 ( _in . normal , 0 ) , world_matrix ) ;
_out . texcoord
= _in . texcoord ;
}

Pixel shader wykorzystuje Multiple Render Targets do jednoczesnego zapisu do kilku render targetów:
1
2

// struktura określa wektory wyjściowe dla 3 render targetów
// zamiast jednego standardowego SV_Target0
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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struct Pixel_out
{
float4 position : SV_Target0;
float4 normal
: SV_Target1;
float4 albedo
: SV_Target2;
};
void PS_FillGbuffer( in Vertex_out _in,
out Pixel_out gbuffer )
{
gbuffer.position = float4( _in.position_w, 1);
// znormalizuj normalna,
˛ mogła przestać nia˛ być podczas
// interpolacji po powierzchni trójkata
˛
gbuffer.normal = float4( normalize(_in.normal), 1);
gbuffer.albedo = texture_diffuse.Sample(sampler_linear,_in.texcoord);
}

Potrzebny jest tylko jeden taki shader na cała˛ aplikacj˛e. Wystarczy ustawić go raz na poczatku
˛ fazy
geometrii, nie trzeba przełaczać
˛
na inny dla każdego obiektu, co jest zaleta˛ ponieważ zmiana shaderów
jest kosztowna. Dzi˛eki temu możliwa jest inna optymalizacja: zamiast sortować po shaderach i starać si˛e
minimalizować ilość ich zmian, można sortować np. po teksturach.
Faza oświetlenia
Dla każdego światła określana jest powierzchnia ekranu na która˛ wpływa. Dla światła punktowego
b˛edzie to sfera o promieniu równym wpływowi światła, dla reflektorowego stożek, dla światła kierunkowego prostokat
˛ zajmujacy
˛ cały ekran. Na tej powierzchni rysowany jest identyczny kształt przedstawiajacy
˛ zasi˛eg działania światła zrzutowany na ekran z shaderem pikseli odpowiednim dla typu światła,
ustawionym odwzorowaniem jeden-do-jednego tekseli na piksele na ekranie, oraz render targetami GBufora przypisanymi jako tekstury.
Pixel shader sampluje (pobiera) z nich dane jak pozycja 3D, normalna, kolor diffuse, i wplata je do
równania oświetlenia. Oświetlenie staje si˛e operacja˛ 2D w przestrzeni ekranu, a G-Bufor jest łaczni˛
kiem mi˛edzy fazami. Równanie oświetlenia jest dowolne, może być też standardowym modelem BlinnaPhonga .
Trzeba wyraźnie zaznaczyć że obliczane jest same cieniowanie na powierzchni obiektu, bez cienia
rzucanego przez niego - deferred shading nie wspiera tworzenia cieni bezpośrednio. Do tego trzeba
wykorzystać inna˛ wyspecjalizowana˛ technik˛e, taka˛ sama˛ jak przy forward rendering, optymalnie taka˛
która si˛e dobrze z nim łaczy
˛
np. shadow mapping [8].
Wymieni˛e teraz zalety i wady odłożonego oświetlenia, w porównaniu do podejścia renderowania
wprost.

3.4.2. Zalety deferred shadingu
Sa˛ głównie zwiazane
˛
z wydajnościa˛ renderowania scen zawierajacych
˛
wiele świateł:
• Ilość świateł wpływa liniowo, a nie kwadratowo, na wydajność aplikacji. Mówiac
˛ ściślej, złożoność algorytmiczna to O(n + m), gdzie n to liczba obiektów a m ilość świateł. Koszt wyrenderowania sceny nie zależy tak ściśle od ilości i złożoności obiektów na ekranie i wpływajacych
˛
na
nie świateł, a wydajność jest łatwiejsza do przewidzenia. Poneważ deferred shading tak dobrze si˛e
skaluje z ilościa˛ świateł, można mieć ich dużo wi˛ecej jednocześnie na ekranie. Sa˛ to ilości rz˛edu
dziesiatek,
˛
setek a w niektórych przypadkach nawet tysi˛ecy [31] (nie rzucajacych
˛
cieni) świateł,
co jest nie do pomyślenia w forward renderingu. Dokładne dane o wydajności implementacji zrobionej na potrzeby niniejszej pracy znajduja˛ si˛e w rozdziale 5.
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(a) Gł˛ebokość

(b) Normalne w przestrzeni widoku

(c) Albedo

(d) Pole wektorowe ruchu

(e) Mi˛ekkość rozbłysku

(f) Intensywność rozbłysku

Ilustracja 3.7: Podglad
˛ danych w rendertargetach G-Bufora zastosowanego w Killzone 2 (źródło: [11])

• Koszt światła zależy od jego rzeczywistej wielkości na ekranie - im mniejszy obszar wpływu, tym
mniej pixel shaderów jest uruchamianych i tym mniejszy jego koszt. To prowadzi do nieoczekiwanego efektu, gdzie jedno światło kierunkowe, renderowane jako pełnoekranowy prostokat,
˛ może
być wielokrotnie wolniejsze niż kilka małych świateł punktowych renderowanych jako geometria
rzutowanej sfery. W przypadku forward renderingu jest dokładnie na odwrót.
• Każdy piksel oświetlany jest przez dane światło tylko jeden raz. Obliczenia cieniowania wykonywane sa˛ tylko dla tych pikseli, które na pewno b˛eda˛ widoczne na ekranie. Nie jest liczone oświetlenie dla pikseli, które i tak nie b˛eda˛ widoczne gdyż znajduja˛ si˛e za innymi. Wynika to z działania na
poziomie dwuwymiarowego obrazu, przechowujacego
˛
tylko jeden piksel b˛edacy
˛ najbliżej kamery.
Wydajny sprz˛etowy Z buffer ma w tym swój ważny udział. [28]
• Każdy trójkat
˛ obiektu rysowany jest tylko jeden raz - jeśli wykorzystany jest MRT. Potrzebny
wtedy jest tylko jeden przebieg renderowania geometrii dla całej sceny. Jeden przebieg obowiazuje
˛
również jeśli wykorzystuje si˛e algorytmy rzucania cieni, normal mapping czy paralax mapping.
Nawet bez MRT, można minimalizować ilość render targetów w G-Buforze, aby potrzeba było jak
najmniej wielokrotnych przebiegów renderowania tej samej geometrii. Zwalnia si˛e w ten sposób
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znaczna˛ przepustowość jednostek T&L. Oszcz˛edność ta˛ można wykorzystać wysyłajac
˛ w ciagu
˛
sekundy wi˛ecej trójkatów,
˛
aby karta mimo wszystko miała co robić. Dzi˛eki g˛estszej siatce, osiaga
˛
si˛e wyższa˛ jakość obrazu przy podobnej wydajności. [28].
• Ponieważ wszystkie obliczenia operuja˛ na powierzchni tekstury składajacej
˛ si˛e z pikseli, całe
oświetlenie jest obliczane z dokładnościa˛ per pixel, najlepsza˛ możliwa.˛ W efekcie uzyskuje si˛e
wyższa˛ jakość obrazu końcowego w porównaniu do interpolacji światła po wierzchołkach, identycznie jak przy przejściu z oświetlenia o modelu Gouraud na Phong. W niektórych przypadkach
różnica może być naprawd˛e znaczaca.
˛
• Światła sa˛ w pełni dynamiczne, można je dodawać, usuwać, przesuwać, zmieniać ich właściwości
w czasie rzeczywistym. Nie sa˛ potrzebne żadne wcześniejsze obliczenia (ang. offline precomputations) jak np. w przypadku lightmap.
• Światła moga˛ mieć dowolny kształt, jeśli tylko programista jest w stanie napisać odpowiedni shader. Można również wykorzystać modele geometryczne stworzone przez grafików do ograniczenia
bryły cienia. [27]
Inne zalety dotycza˛ organizacji kodu, zarzadzania
˛
efektami i pisania shaderów:
• Dobrze si˛e integruje z efektami post process. Stanie si˛e to oczywiste po zauważeniu faktu, iż
sam deferred shading można uznać za efekt post process działajacy
˛ w przestrzeni ekranu. Aby
go zaimplementować, potrzebna jest obsługa funkcjonalności render-to-texture i zapisanie różnych informacji o scenie do tekstury. W drugim etapie nast˛epuje narysowanie kształtu (najcz˛eściej
prostokata
˛ lub zrzutowanej geometrii) z ustawionym pixel shaderem który wyciaga
˛ informacje z
tekstury. Coś bardzo podobnego wyst˛epuje w typowym efekcie post process. W tym kontekście
zaleta˛ deferred shadingu jest fakt, iż nie trzeba robić dodatkowych przebiegów renderowania geometrii aby uzyskać takie dane w takiej formie jeśli si˛e chce zastosować efekty postprocess , gdyż
podstawowa ścieżka powoduje wygenerowanie potrzebnych informacji.
Jako efekty post process wspierane w ten sposób można wymienić bloom (sekcja 4.4.1), gł˛ebi˛e
widzenia (ang. depth of field), mgł˛e czy korekcj˛e kolorów. Wielka˛ zaleta˛ jest bezpośredni dost˛ep
do gł˛ebi piksela w shaderze [15]. Szczególnie zyskuje na tym wolumetryczna mgła na poziomie
pojedyńczych pikseli - staje si˛e wyjatkowo
˛
prosta i szybka [32]. Dost˛ep do informacji o gł˛ebokości
pikseli sceny również pozwala na mi˛ekkie kraw˛edzie czasteczek
˛
przecinajacych
˛
inne obiekty, w
efektach czasteczkowych
˛
takich jak ogień czy dym. Ze wzgl˛edu na podobieństwo deferred shadingu do efektów post process, kod do obsługi render-to-texture oraz nakładania efektów może
zostać napisany raz a dobrze i elastycznie.
• Dobrze si˛e integruje z popularnymi technikami tworzenia cieni, szczególnie shadow map; dla świateł kierunkowych i reflektorowych trywialnie, dla punktowych wymagane jest wi˛ecej pracy[8]
• Deferred shading jest relatywnie łatwy i szybki do napisania, ze wzgl˛edu na jedna˛ ścieżk˛e renderowania która traktuje niemal wszystkie obiekty jednakowo. W przeciwieństwie do forward
renderingu, nie musi ona uwzgl˛edniać kombinacji wielu typów świateł i ustawień, wi˛ec unikana
jest konieczność pisania długich skomplikowanych uber shaderów, albo generatorów shaderów dla
metody single pass. Mniej i prostsze shadery to ułatwienie w zarzadzaniu
˛
nimi, kompilacji, ładowaniu w czasie działania i ustawianiu dla obiektów. Zajmuja˛ mniej miejsca na dysku, mniej czasu
procesora i programisty. Zapewniona jest też czysta separacja kodu shaderów: te od oświetlenia sa˛
oddzielone od tych geometrycznych (tak naprawd˛e jednego, wypełniajacego
˛
G-Buffer, vide 3.4.1
na stronie 33).
• Te samo równanie oświetlenia wykorzystywane dla wszystkich obiektów - wystarczy że dane o
pozycji, normalnej itp. znajda˛ si˛e w G-buforze, dalej traktowane sa˛ tak samo niezależnie od tego
skad
˛ pochodza.˛ Dzi˛eki temu nie ma możliwości powstania niezgodności w oświetleniu. Z drugiej
strony, ogranicza to elastyczność i jest wymienione w liście wad.
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• Wi˛ekszość pracy przejmuje na siebie karta graficzna. Jest to zgodne z trendem umieszczania jak
najwi˛ekszej ilości obliczeń (szczególnie tych dotyczacych
˛
renderowania) na GPU, które sa˛ bardzo szybkie, a umożliwieniu procesorowi zajmowanie si˛e bardziej ogólnymi, trudniejszymi do
obliczenia na karcie mechanizmami (np. fizyka, sztuczna inteligencja) i sterowaniu karta.˛

(a) Podstawowe połaczenie
˛
G-Bufora

(b) Finalny obraz z post processingiem (gł˛ebia widzenia, bloom, rozmycie ruchu, korekcja kolorów)

Ilustracja 3.8: Rezultat fazy oświetlenia (źródło: [11])

3.4.3. Wady deferred shadingu
Powyższe zalety sa˛ bardzo kuszace,
˛ jednak nic nie jest bez wad, szczególnie w informatyce. Deferred shading również posiada słabe punkty. Głównie wynikaja˛ one z przechowywania informacji o całej
scenie w dwuwymiarowej teksturze:
Brak wsparcia przezroczystości renderowanych obiektów
Ponieważ G-Buffer jest w stanie przechowywać informacj˛e tylko o jednym pikselu dla danej pozycji
na ekranie, nie sposób jest dokonać mieszania kolorów powierzchni przezroczystych 9 . Teoretycznie, w
fazie geometrii można by w dodatkowym render target zapisać informacj˛e o przezroczystości piksela.
9

Nie dotyczy to obiektów zawierajacych
˛
tylko w pełni „przezroczyste” i nieprzezroczyste piksele, używajacych
˛
testu alfa.

3.4. Cieniowanie odłożone (deferred shading)

38

Jednak problem powstałby w momencie nadejścia kolejnego piksela od obiektu leżacego
˛
przed lub za
aktualnym i dzielacym
˛
te same współrz˛edne na ekranie: wartość musiałaby zostać nadpisana albo poła˛
czona. Jednak na tym etapie nie można ich w żaden sposób połaczyć,
˛
gdyż dla np. pozycji piksela czy
normalnej, średnia arytmetyczna albo ważona nie ma sensu w tym kontekście [33]. Co prawda forward
rendering również przechowuje tylko jedna˛ wartość w buforze ramki, jednak niczemu to nie przeszkadza
dzi˛eki temu iż dla przezroczystych od razu miesza (operacja blendingu) kolor znajdujacy
˛ si˛e w buforze
ramki i nowy przychodzacy.
˛
Idealnym rozwiazaniem
˛
dla deferred shadingu, zgodnym z jego duchem, byłby depth peeling: użycie kilku G-Buforów, w ilości równej N = ilość przezroczystych obiektów, oświetlanie każdej wartstwy
osobno, posortowanie wzgl˛edem gł˛ebokości i połaczenie
˛
z tłem [34]. Niestety w ten sposob znacznie
zwi˛eksza si˛e ilość zużywanej pami˛eci - jeden dodatkowy G-Bufor na każda˛ warstwa˛ - w już i tak zużywajacym
˛
jej dużo deferred shadingu. Wi˛ecej G-Buforów oznacza też wi˛ecej mocy obliczeniowej (fill rate)
potrzebnej na wypełnanie ich danymi, w N dodatkowych przebiegach renderujacych.
˛
Z tych powodów
depth peeling nie jest wykorzystywany w popularnych aplikacjach czasu rzeczywistego. Jedna˛ możliwa˛
jego optymalizacja˛ jest wykonywanie operacji peelingu dla wielu warstw jednocześnie i sortowanie kilku
fragmentów podczas MRT. Jest to obiecujace
˛ podejście z wieloma zaletami i kilkoma słabszymi punktami, mimo to sami autorzy stwierdzili, że w przyszłości rozwój kart graficznych najprawdopdobniej
pójdzie w kierunku który nie pomoże a nawet pogorszy charakterystyk˛e wydajnościowa,˛ wi˛ec należy
szukać innych rozwiazań
˛
[35]. Bardziej skomplikowanym i wymagajacym
˛
sprz˛etowo, ale też wydajniejszym rozwiazaniem
˛
jest stworzenie bufora przechowujacego
˛
dowolna˛ ilośd warstw z użyciem list
wiazanych
˛
dla każdego piksela (ang. per pixel linked list) [27]
Najprostszym „rozwiazaniem”
˛
jest rezygnacja z obiektów półprzezroczystych, jednak nie zawsze
jest to możliwe. Można również ignorować oświetlenie dla takich obiektów - to sprawdza si˛e w przypadku efektów czasteczkowych
˛
jak eksplozje, promienie lasera czy dym, ponieważ typowo nie musza˛
być cieniowane [28]. Zdecydowanie najcz˛eściej wykorzystwane rozwiazanie
˛
problemu przezroczystości, to zwykły (forward) rendering. Po skończeniu renderowania obiektów nieprzezroczystych domyślna˛
odłożona˛ ścieżka,˛ renderowane sa˛ obiekty półprzezroczyste. Oznacza to pisanie w zasadzie całej ścieżki
renderujacej
˛ wprost, m.in. osobnej wersji shaderów świateł dla podejścia single albo multi pass, oraz
utrzymywania jej w synchronizacji ze ścieżka˛ odłożona.˛ Co wi˛ecej, ilość świateł na scenie typowo b˛edzie zbyt duża do udźwigni˛ecia dla forward renderera. Pojawia si˛e koniecznosć wybierania które b˛eda˛
uwzgl˛edniane dla danego obiektu półprzezroczystego, na podstawie metryk takich jak jasność, zasi˛eg
(promień), bliskość obserwatora, wielkość na ekranie. Jest to trudne i wymaga wielu prób i bł˛edów, a i
tak trudno zapewnić że użytkownik nie zobaczy nagle znikajacych
˛
albo pojawiajacych
˛
si˛e świateł. Nie
ma też zysków ze stosowania deferred shadingu dla obiektów przezroczystych. [28]
Warto zaznaczyć, iż również w forward renderingu obiekty półprzezroczyste przyczyniaja˛ si˛e do
pewnej komplikacji. Aby poprawnie je obsłużyć, należy rysować wszystkie obiekty bez przezroczystości (w dowolnej kolejności, jeśli właczony
˛
jest Z buffering) a nast˛epnie obiekty półprzezroczyste, w
kolejności od najdalszych do najbliższych obserwatora (w przypadku trybu mieszania innego od addytwnego). Jest to jednak komplikacja dużo mniejszego kalibru niż pisanie drugiej ścieżki renderowania z
osobnymi shaderami.
Brak sprz˛etowego antyaliasingu
Ponieważ resolve (proces łaczenia
˛
wielu próbek) wykonywany jest dla indywidualnego piksela,
sprz˛etowy pełnoekranowy antialiasing (MSAA) przez wielopróbkowanie nie działa w deferred shadingu
z takich samych powodów, dla których nie można zrobić przezroczystości przez blending - średnia pozycji piksela, gł˛ebokości czy nawet normalnych jest w tej sytuacji bez sensu [36]. Szcz˛eśliwie, na nowszych
kartach i interfejsach (DirectX 10.1, OpenGL 3.1) umożliwiono dost˛ep w shaderze do wszystkich próbek
piksela wi˛ec tam tego problemu nie ma [33].
Najnowszym podejściem do tematu jest implementowanie antyaliasingu jako efektu post process w
pixel shaderze. Firma AMD pierwsza zaczała
˛ technologia˛ MRAA (MorphoLogical Anti Aliasing), która
działa z dokładnościa˛ do piksela. Odpowiedzia˛ Nvidii było SRAA (Subpixel Reconstruction Anti Alia-
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sing), co wygładza obraz z dokładnościa˛ do subpiksela. Dodatkowo, poza buforem ramki uwzgl˛edniany
jest również Z bufor oraz dane o normalnych, dzi˛eki czemu ma lepiej rozpoznawać kraw˛edzie i jakość
ma być wyższa. SRAA powstała specjalnie dla deferred rendererów [37]. Zaleta˛ obu rozwiazań
˛
jest uniezależnienie si˛e od procesu renderingu (i wielopróbkowania) oraz przej˛ecie obliczeń przez rdzenie typu
stream, co ma skutkować wyższa˛ pr˛edkościa˛ niż MSAA a porównywalna˛ jakościa.˛ Uniezależnienie od
MSAA powoduje, iż MLAA i SRAA moga˛ być naturalnie używane w rendererach typu deferred. Co
wi˛ecej, sa˛ niezależne od silnika graficznego i renderera, można je ustawić dla dowolnej aplikacji, nawet tych które wykorzystuja˛ DirectX 9. Developer nie musi pisać tych metod, jedynie właczyć,
˛
wi˛ec
sa˛ banalnie proste w użyciu. Minusem rozwiazań
˛
antialiasingu jako efektu postprocess jest rozmywanie
wszystkiego na ekranie - również elementów które tego nie potrzebuja,˛ gdyż moga˛ być już zmi˛ekczane
innymi metodami np. tekst. Z drugiej strony, rozmywanie w przestrzeni ekranu nie działa (nie pomaga)
dla obiektów takich jak druciany płot (z przezroczystościa),
˛ gdzie zamiast jednopikselowego aliasingu,
otrzymuje si˛e również aliasing tylko rozmazany, wi˛ec bardziej widoczny.
Na starszym sprz˛ecie można zastosować bardziej pracochłonne (dla programisty) rozwiazanie
˛
i przybliżać antialiasing poprzez filtr dolnoprzepustowy, innymi słowy: rozmywanie kraw˛edzi. Jednym ze
sposobów na wykrywanie kraw˛edzi to pobieranie próbek gł˛ebokości i normalnych z 8 pikseli otacza˛ przez wierzchołki piksela.
jacych
˛
dany, określaniu jak bardzo różnia˛ si˛e od idealnej linii przebiegajacej
Otrzymana wartość jest używana przy samplowaniu końcowego bufora ramki do określenia które piksele nadaja˛ si˛e do rozmycia [10]. Ta i podobne metody, mimo że nie tak dokładne, proste i szybkie jak
subsampling w MSAA, sa˛ w stanie oszukać oko zmi˛ekczonymi kraw˛edziami [15].
Na sprz˛ecie który z jakichkolwiek powodów nie wspiera tego rozwiazania,
˛
można nie robić antyaliasingu. Gra niekiedy b˛edzie wygladała
˛
na troch˛e postrz˛epiona,˛ podobnie jak na ilustracji 3.4, ale nie
wszyscy to dostrzega˛ (szczególnie osoby z wada˛ wzroku). Na konsolach użycie telewizora zapewnia
naturalne, niewielkie zmi˛ekczenie obrazu. Wreszcie, jeszcze jednym rozwiazaniem
˛
jest oversampling „r˛eczne” renderowanie obrazu do wyższej rozdzielczości i nast˛epnie zmniejszanie do docelowej, czyli
coś podobnego do tego co robi za nas karta graficzna w MSAA [30]. Niestety zwi˛eksza to znacznie
zapotrzebowanie na ilość pami˛eci i pr˛edkość wypełniania pikseli, co już i w wersji podstawowej jest
problemem deferred shadingu.

Ilustracja 3.9: Wykrycie kraw˛edzi w S.T.A.L.K.E.R, czarne piksele oznaczaja˛ kraw˛edź (źródło: [10] )
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Duże wymagania sprz˛etowe
Przede wszystkim potrzebna jest duża ilość pami˛eci karty graficznej do przechowywania bufora
ramki (szczególnie przy wyższych rozdzielczościach). Dla przykładu, zakładajac
˛ przeci˛etne potrzeby:
format ARGB 16F (liczba zmiennoprzecinkowa 16 bitowa o zmniejszonej precyzji dla każdego kanału
koloru), gdzie jeden piksel zajmuje 64 bajty, ekran o rozdzielczości 1280x1024, 3 render targety, otrzymujemy 251 MB. Nie jest to mało, ale dzisiejsze karty dysponuja˛ 512-1024 MB RAM, a wirtualizacja
pami˛eci w DirectX 10 dodatkowo pomaga, wi˛ec niekiedy jest to do zaakceptowania. Jednak w granicznym przypadku podanym w [33], dla rozdzielczości Full HD 1950x1080, dla 4 render targetów oraz
formatu piksela ARGB 32F, uzyskujemy gigantyczna˛ ilość ponad 1 GB na sam framebuffer. Dlatego
w praktyce stosuje si˛e najrozmaitsze optymalizacje upakowujace
˛ dane w G-Buforze (sekcja 5.4.3). Dla
porównania, przy rodzielczości Full HD, forward rendering wymagałby jedynie 33 MB, dla 16 bajtów
na piksel w jednym buforze koloru.
Po drugie, najlepiej dysponować nowoczesna˛ karta˛ z duża˛ pr˛edkościa˛ wypełniania pikseli , wspierajac
˛ a˛ MRT - algorytm uruchomi si˛e bez tego, ale b˛edzie działał wolniej. Karty klasy DirectX 9 umożliwiaja˛ MRT dla 4, a DirectX 10 nawet 8 render targetów. Przydaje si˛e również wsparcie dla formatów
tekstur zmiennoprzecinkowych dla zachowania precyzji (np. wektorów normalnych) oraz ułatwienia zapisywania/odczytywania wartości.
Deferred shading jest niezbyt atrakcyjnym wyborem na starym sprz˛ecie. Gry na PC dla niedzielnych
graczy (ang. casual games), na których nie można zakładać nawet obecności Shader Model 1, sa˛ zmuszone korzystać z fixed function pipleline, na którym nie da si˛e zaimplementować deferred shadingu10 .
Na Nintendo Wii, które technologicznie trudno uznać za konsol˛e nast˛epnej (ang. next gen) czy aktualnej
generacji, nie ma shaderów, wi˛ec nie ma też deferred shadingu. Na pewno nie uruchomimy go na
telefonach komórkowych i innych popularnych urzadzeniach
˛
mobilnych. Na konsolach Playstation
3 i Xbox 360 sa˛ shadery i jest MRT, sa˛ wydawane komercyjne gry korzystajace
˛ z tej techniki. Ale
nawet taka pot˛eżna konsola jak Xbox360, posiada framebuffer o maksymalnej wadze 10 MB, wi˛ec
przy wyższych rozdzielczościach (HD) jeśli zechcemy przechować wiele informacji w GBuforze,
brakuje miejsca w pami˛eci i potrzebne sa˛ agresywne optymalizacje[38] albo podział ekranu na pół i
renderowanie każdej cz˛eści osobno.
Co ciekawe, inne wady dotycza˛ oświetlenia:
• Pojedyńczy model oświetlenia/materiału. Ponieważ deferred shading działa jako efekt post process
na dwuwymiarowym obrazie sceny, znajduja˛ si˛e w nim wymieszane w dowolny sposób piksele
od różnych obiektów, z których potencjalnie każdy mógłby chcieć być oświetlony nieco inaczej.
Jednak w najprostszej implementacji nie jest to rozgraniczane i każdy piksel na ekranie zostaje
poddany temu samemu równaniu oświetlenia. Traci si˛e w ten sposób jedna˛ z ważniejszych zalet
nowoczesnych programowalnych kart graficznych - dowolność w kształtowaniu wygladu
˛ każdego
obiektu z osobna dzi˛eki shaderom.
Można pozbyć si˛e tej wady, zapisujac
˛ w G-Buforze dodatkowo identyfikator typu światła (obok
informacji o pozycji, normalnej itp. każdego piksela), który nast˛epnie b˛edzie pobierany w fazie
oświetlenia. W zależności od wartości, używajac
˛ dynamicznych porównań w pixel shaderze wybierana b˛edzie inna ścieżka. Uzyskamy wi˛eksza˛ elastyczność za cen˛e zmniejszonej efektywności,
jednak na sprz˛ecie co najmniej Shader Model 3 dynamiczne porównania nie sa˛ już tak wolne aby
za wszelka˛ cen˛e ich unikać [8].
Druga zależność i nie-elastyczność to jeden model materiału, a przynajmniej konieczność utrzymywania w G-Buforze zbioru b˛edacego
˛
suma˛ właściwości różnych materiałów (np. standardowe
Blinna-Phonga, dodatkowe Oren-Nayara) oraz identyfikator który z nich należy użyć, co jest mało
efektywne pami˛eciowo. Podobnie jak wyżej, rozwiazaniem
˛
jest dodanie do G-Bufora identyfikatoru materiału. Jest on indeksem do dwuwymiarowej tekstury, której pierwszy indeks oznacza
rodzaj materiału, a zindeksowany w ten sposób wiersz zawiera jego właściwości dla danego pik10

Jednak najcz˛eściej nie sa˛ grami 3D, a nawet wtedy nie skupiaja˛ si˛e na grafice dla przyciagni˛
˛ ecia graczy.
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sela. Ponieważ tekstury moga˛ mieć rozmiary liczone w tysiacach
˛
pikseli, w praktyce znika limit
ilości materiałów oraz parametrów dla każdego z nich.
Dodatkowo warto zauważyć, iż w deferred shadingu wszystko musi być oświetlone per pixel, co
jednak trudno uznać za wad˛e a najwyżej teoretycznie zmniejszona˛ elastyczność.
• Tam gdzie światło, można szukać cienia. W naturze cień powstaje jako wynik braku oświetlenia,
zasłonienia źródła światła przez obiekt; w grafice komputerowej trzeba te „efekty” obsługiwać
niezależnie. Można sobie wyobrazić sytuacj˛e, gdy w scenie potrzebne jest światło nie rzucajace
˛
cienia (np. aby symulować oświetlenie typu global illumination), podobnie jak cień stworzony niezależnie od widocznych źródeł światła (np. w grze potwór b˛edacy
˛ czystym cieniem, jak w Heart
of Darkness). Deferred shading obsługuje tylko światła nie rzucajace
˛ cienia, wi˛ec nie ma specjalnego wspomagania algorytmicznego ani dużej zalety wydajnościowej11 zastosowania cieniowania
odłożonego - cienie trzeba obsługiwać tradycyjnymi metodami.
Można by wi˛ec powiedzieć, że nie jest to ani na plus ani minus wobec forward renderingu. Jednak
warto zdać sobie spraw˛e, iż deferred shading znacznie zwi˛ekszajac
˛ ilość świateł na scenie, może
również znacznie zwi˛ekszyć ilość świateł potrzebujacych
˛
cienia. W tym przypadku brak wsparcia od deferred shadingu sprawia, że ilość świateł rzucajacych
˛
cienie jest tak mocno ograniczona
jak wcześniej. Na szcz˛eście zazwyczaj nie trzeba rysować cieni dla wszystkich źródeł światła,
wystarcza˛ te od tych w danej chwili najbardziej wpływajacych
˛
na wyglad
˛ sceny.
• Nie jest łatwo sprawić, że dane światło b˛edzie wpływało tylko na wybrane obiekty sceny. [39]
Taka funkcjonalność bywa pomocna artystom do osiagni˛
˛ ecia pewnego zamierzonego efektu. W
grafice komputerowej finalny obraz cz˛esto wyglada
˛ realistycznie i naturalnie, jednak tajemnica˛
poliszynela jest że wykorzystuje si˛e wiele drobnych oszustw i sprytnych sztuczek aby osiagn
˛ ać
˛
taki rezultat. Funkcjonalność określenia które światła wpływaja˛ na które obiekty, jest łatwa do
zrealizowania w forward rendererze. Deferred shading wymaga dodania do G-Bufora kolejnego
identyfikatora (patrz: pierwsza kropka).
• Światła kierunkowe sa mało efektywne wydajnościowo, ze wzgl˛edu na konieczność renderowania
pełnoekranownego prostokata.
˛ Na szcz˛eście w zastosowaniach praktycznych rzadko pojawia si˛e
konieczność użycia wi˛ecej niż 2-3 takich świateł.
• „Problemem moga˛ być efekty, które uwzgl˛edniaja˛ self-shadowing (np. parallax occlusion mapping), gdyż dane o oświetleniu nie sa˛ znane w trakcie fazy renderingu geometrii. Self-shadowing
można obejść poprzez przekazywanie do shadera pozycji, badź
˛ kierunku najbliższego ze świateł.”
- cytat z [30]
• Problemem który w najwi˛ekszym stopniu ogranicza możliwości deferred renderera jest skończona
i niewielka ilość właściwości dla każdego piksela. [15]
• W przeciwieństwie do innych efektów post process, wszystkie render targety musza˛ mieć ta˛ sama˛
wielkość co ekran; nie ma możliwości zmniejszenia jej aby przyspieszyć pewne obliczenia, chyba
że godzimy si˛e z nieodwracalnym zmniejszeniem jakości obrazu [30].
Wreszcie, ostatnia wada jest ogólniejsza i wraca do podstaw:
• To co jest silna˛ strona˛ forward renderingu, jest słabościa˛ w tym przypadku. Inny sposób renderowania i myślenia, b˛edacy
˛ odejściem od tradycyjnego forward renderingu, sprawia że ludzie musza˛
si˛e uczyć go od zera. Jak z wszystkimi nowinkami bywa, aktualnie do deferred shadingu dost˛epnej jest mniej wiedzy i materiałów odnośnie podstaw implementacji, zaawansowanych tematów,
specjalnych efektów, debugowania i optymalizacji. Istniejace
˛ silniki musza˛ być przepisywane w
znacznym stopniu, zamiast przyrostowo dodawać nowe możliwości.
11

Pomijajac
˛ dobra˛ integracj˛e z niektórymi algorytmami np. shadow maps, opisana˛ w zaletach.
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Jednak z biegiem czasu, im wi˛ecej gier i innych aplikacji b˛edzie wykorzystywało to podejście,
tym wi˛ecej b˛edzie informacji w internecie i literaturze. Już w tym momencie można znaleźć w
sieci internetowej praktyczne materiały, również dla poczatkuj
˛ acych,
˛
np. [29] Zaś to czego nie
można znaleźć bezpośrednio, można dowiedzieć si˛e pytajac
˛ na forach internetowych. Wypowiadaja˛ si˛e na nich ludzie majacy
˛ za soba˛ implementacj˛e takiego silnika graficznego i cz˛esto pomoga˛
w konkretnych przypadkach.

4.

Realizacja

4.1. Silnik Antwerp
Jego tworzenie zacz˛eło si˛e od założenia repozytorium Subversion i projektu Visual Studio, długiej
lektury dokumentacji DirectX dostarczonej w SDK, sprawdzania przykładowych programów i szukania
materiałów w internecie. Ważna˛ inspiracja˛ były źródła istniejacych,
˛
kompletnych silników wykorzystujacych
˛
DirectX np. Humus framework 3 czy The Final Quest 7. Pierwszy napisany kod tworzył okno w
WinAPI i kontekst urzadzenia
˛
graficznego w DirectX. Nast˛epnym krokiem było rysowanie obracajacego
˛
si˛e trójkata
˛ 3d na ekranie i użycie prostego shadera. Autor chcac
˛ si˛e upewnić, że dobrze zrozumiał zasady
oświetlenia modelem Blinna-Phonga, stworzył prosta˛ implementacj˛e jednego światła kierunkowego w
forward rendererze.
Równocześnie dodano pobieranie wejścia z myszki i klawiaury, ładowanie prostych modeli zapisanych w formacie .obj biblioteka˛ Assimp (sekcja 4.5), oraz pomocnicza˛ funkcj˛e do wczytywania tekstur.
Dla przyspieszenia iteracji przy testowaniu modeli, zainspirowane rozwiazaniem
˛
istniejacym
˛
w Unity,
dodano kod sprawdzajacy
˛ czas ostatniej modyfikacji pliku zasobu na dysku - jeśli si˛e zmienił, zasób
był dynamicznie wczytywany ponownie. Dzi˛eki temu nie trzeba było ciagle
˛ restartować aplikacji aby
przetestować drobne zmiany.

Ilustracja 4.1: Poczatkowe
˛
możliwości silnika - forward rendering, światło kierunkowe i pojedyńczy model zawieszony
w pustce (źródło: własne)

Operacje matematyczne na wektorach i macierzach używały biblioteki D3DX. Wykorzystano dobrze
zaprojektowane klasy kamery z artykułu [2] które umożliwiaja˛ poruszanie si˛e w przestrzeni standardowa˛
metoda:
˛ klawisze wsad lub strzałki steruja˛ przemieszczeniem, a obroty myszka˛ kierunkiem patrzenia.
Dzi˛eki temu nawigacja po scenie była efektywna, co ułatwiło testowanie i debugowanie. Stworzono moduł timera, wykorzystujacy
˛ bardzo dokładna˛ funkcja˛ QueryPerformanceCounter(), liczacy
˛ ilość
klatek na sekund˛e (ang. Frames Per Second) i domyślnie wypisujacy
˛ je na belce okna. Powstała klasa
43
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Renderer2D rysujaca
˛ w rzucie ortogonalnym prostokaty
˛ obleczone tekstura,˛ oraz opakowujaca
˛ wypisywanie prostego tekstu na ekranie (klasa ID3DX10Font z D3DX), co również ułatwiało debugowanie.
Majac
˛ przygotwane solidne fundamenty, można było przejść do właściwej cz˛eści pracy.

4.2. Deferred shading
Algorytm został zamkni˛ety w klasie o nazwie DeferredRenderer. Enkapsuluje render targety
G-Bufora, wszystkie potrzebne shadery, pomoce dla debugowania. Na zewnatrz
˛ udost˛epnia prosty interfejs do konfiguracji, renderowania obiektów oraz ustawiania efektów postprocess.
Metody renderujace
˛ (FillGBuffer() i LightingPhase()) co klatk˛e otrzymuja˛ wektor (tablic˛e) obiektów. Struktura Object określa położenie w przestrzeni za pomoca˛ przesuni˛ecia, rotacji i
skalowania i zawiera wskaźnik do modelu, dzi˛eki czemu kilka obiektów może współdzielić wyglad,
˛
oszcz˛edzajac
˛ pami˛eć1 :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

struct Object
{
Model * model;
dxVector3 position; // world space
dxVector3 rotation; // local space
dxVector3 scale;
// aktualnie użyty jedynie kanał alfa
// dla przezroczystości w forward rendererze
ColorSmooth color;
};

Struktura Model przechowuje niskopoziomowe zasoby DirectX dla trójwymiarowego modelu. Warto
zwrócić uwag˛e na typ ModelGeometry, który po wczytania modelu z dysku przechowuje wierzchołki, normalne, koordynaty tekstur i indeksy wierzchołków, do momentu utworzenia z nich vertex i
index buforów.
1
2
3
4
5
6
7

struct Model
{
// efekt i technika z pliku .fx
ID3D10EffectTechnique * technique;
ID3D10Effect * effect;
// bufor wierzchołków i indeksów
ID3D10Buffer * vertex_buffer;
ID3D10Buffer * index_buffer;

8
9
10
11
12
13

ID3D10InputLayout * vertex_layout;
Vertex_Declaration * vertex_declaration;
bool has_texcoords; // jeśli prawda, zawiera koordynaty tekstur...
ID3D10ShaderResourceView * diffuse_texture; // i tekstur˛
e

14
15
16
17
18
19
20
21

int vertices_count, index_buffer_length;
UINT vertex_buffer_stride;
ModelGeometry geometry; // tymczasowe dane
};
1

Przykład wzorca projektowego obiekt klasy piórkowej (ang. feather weight class)
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Antwerp może być używany bez DeferredRenderera, ale nie na odwrót. Sposób użycia DeferredRenderera przedstawia si˛e nast˛epujaco.
˛ Wpierw inicjalizacja:
1
2
3
4

// uruchomienie silnika Antwerp
directx.Init();
directx.CreateWindow( Vector2i(640, 480) );
directx.ViewportSetup();

5
6
7
8
9
10

// dodanie DeferredRenderera
DeferredRenderer deferred( &directx );
if (! deferred.Initialize() )
return 1;
deferred.CreateGBuffer();
11 deferred.InitShaderVariables();
12
13
14

Renderer2D gfx2d( &directx );
gfx2d.Initialize();

W tym momencie jest on gotowy do użycia. Aby zobaczyć coś na ekranie, należy dodać światła i
obiekty:
1
2
3
4
5

DirectionalLights dir_lights; // lista świateł kierunkowych

LightDirectional dir_light;
dir_light.direction = dxVector3(1, -3.3f, 1);
dir_light.color.Set(0.2f, 0.2f, 0.2f);
6 dir_light.specular_intensity = 2;
7 dir_light.specular_shininess = 40;
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

dir_lights.push_back(dir_light);
// ... wi˛
ecej świateł
Objects objects; // lista obiektów

Object obj_monkey;
// załadowanie modelu Assimpem
LoadObject("tests/monkey.obj", obj_monkey);
18 obj_monkey.position = dxVector3(4, 3, -5);
19 obj_monkey.rotation = dxVector3(1, 0, 0);
20 obj_monkey.scale = dxVector3(1, 1, 1);
21
22
23

objects.push_back(obj_cube);

24

// ... wi˛
ecej obiektów

W tym wypadku odbywa si˛e to w kodzie, jednak relatywnie niewielkim wysiłkiem można by wczytywać list˛e świateł z pliku o prostym formacie (np XML), który byłby tworzony własnym narz˛edziem
albo wpisywany r˛ecznie. Inna˛ ciekawa˛ możliwościa,˛ jest dodanie do kodu pobierajacego
˛
zasoby wczytane przez Assimp obsługi świateł - w ten sposób cała scena mogłaby być przechowywana w jednym
zewn˛etrznym pliku, składana w pot˛eżnym edytorze 3D, uniezależniona od kodu i programisty. Niestety,
jako że .obj jest prostym formatem dla geometrii, nie obsługuje przechowywania świateł, kamery czy
efektów czasteczkowych.
˛
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Główna p˛etla aplikacji wykorzystujacej
˛ DeferredRenderer może przybrać taka˛ form˛e:
1
2
3
4
5
6

while (directx.main_loop)
{
directx.BeginFrame();
directx.ProcessDefaultKeys(); // sterowanie kamera˛
// deferred renderer
{
deffered.Clear();

7
8
9
10
11
12

// faza geometrii
deffered.FillGBuffer(objects, directx.camera.GetMatrices());
// faza oświetlenia
deffered.LightingPhase(gfx2d, directx.camera.GetMatrices(),
dir_lights, point_lights, spot_lights);

13
14
15
16
17
18

// forward render dla obiektów przezroczystych
deffered.TransparentPhase(objects, directx.camera.GetMatrices(),
dir_lights, point_lights);

19
20
21
22
23

// efekty post process
deffered.Postprocess(gfx2d);
// pokaż informacje pomocne w debugowaniu np. podglad
˛ G-Bufora
deffered.ShowDebug(gfx2d);

24
25
26
27
28
29
30
31

}
directx.EndFrame(); // wyświetl framebuffer na monitorze
while( directx.HandleMessages() ); // przetwórz komunikaty Windows
Sleep(1); // udost˛
epnij czas procesora innym programom
}

Opisz˛e teraz dokładniej niektóre z powyższych etapów, funkcji i decyzji które musiałem podjać.
˛

4.2.1. Struktura G-Bufora
Pierwszy projekt planowo był jak najprostszy, bez sprytnych optymalizacji, które zaciemniaja˛
kod i utrudniaja˛ jego debugowanie. Na optymalizacje czas jest wtedy, gdy właściwy algorytm
poprawnie działa natomiast jest zbyt wolny. Dlatego G-Bufor przedstawiał si˛e nast˛epujaco
˛ (tabela 4.1): 2 render targety o formacie DXGI_FORMAT_R32G32B32A32_FLOAT na pozycj˛e i
normalne piksela, oraz jeden DXGI_FORMAT_R8G8B8A8_UNORM na jego kolor. Pod pewnym
wzgl˛edem można uznać za cz˛eść G-Bufora również depth-stencil buffer, o standardowym formacie
DXGI_FORMAT_D32_FLOAT_S8X24_UINT (32 bity bufor gł˛ebokości i 8 bitów bufor szablonu), wykorzystywany w standardowy sposób do uniezależnienia końcowego obrazu od kolejności obiektów.
Poczawszy
˛
od DirectX 10 jest do niego bezpośredni dost˛ep2 .
Dla przechowywania pozycji i normalnej piksela, wykorzystano liczb˛e zmiennoprzecinkowa˛ 32 bitowej precyzji na każda˛ składowa,˛ co może zostać uznane za zbytek. Taka rozrzutność wynikała ze wspomnianej wcześniej niech˛eci do przedwczesnych optymalizacji. W trakcie dalszych prac, ze wzgl˛edu na
brak potrzeby dodania pól dla jakiegoś specjalnego efektu, zmiany ich zawartości (np. pozycja z przestrzeni świata do gł˛ebokości w przestrzeni widoku) albo optymalizacji wydajnościowej (np. zmniejszenie
precyzji do liczb zmiennoprzecinkowych 16 bitowych), struktura ta pozostała nie zmieniona.
2

http://bitwisegames.wordpress.com/2011/03/25/getting-direct-access-to-the-depthbuffer-in-directx10/
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pozycja w przestrzeni świata
normalna w przestrzeni świata

kolor albedo

32 bit
X
X

32 bit
Y
Y

32 bit
Z
Z

32 bit

8 bit
R

8 bit
G

8 bit
B

8 bit

Tablica 4.1: G-Bufor
Wielkość tego G-Bufora (w MB) można obliczyć ze wzoru ((2 · (4 · 32bit) + (4 · 8bit)) ·
szerokość_ekranu · wysokość_ekranu)/(1024 · 1024). Przykładowo, dla rozdzielczości 1024x768,
wynosi ona 216 MB, co jest znaczna˛ wartościa.˛ Możliwe sposoby optymalizacji opisane sa˛ w sekcji
5.4.3. W miejcach z pustymi komórkami nie sa˛ przechowywane żadne wartości. W przyszłości można w
nich umieścić dodatkowe parametry (sekcja 3.7), lub jeśli to b˛edzie niepotrzebne, wyeliminować poprzez
zmian˛e formatu na DXGI_FORMAT_R32G32B32_FLOAT. Dzi˛eki użyciu DirectX 10, format poszczególnych render targetów może si˛e różnić.

Ilustracja 4.2: Wizualizacja G-Bufora, od góry i lewej: finalny obraz, albedo, normalne i pozycje punktów w przestrzeni świata (źródło: własne)

4.2.2. Multiple Render Targets
MRT nie jest stricte wymaganiem deferred shadingu, jednak wydatnie zwi˛eksza wydajność, dzi˛eki
temu iż wystarczy jeden przebieg renderujacy. Jeśli sprz˛et nie obsługuje MRT, można próbować miniali-

48

4.2. Deferred shading

zować liczb˛e przebiegów poprzez pakowanie danych w G-Buforze, aby mieściły si˛e w jak najmniejszej
liczbie render targetów. W idealnym przypadku wszystko mieściłoby si˛e w jednym, niestety najcz˛eściej
ilość danych przekracza możliwości pojedyńczej tekstury.
Pierwszym krokiem do implementacji było stworzenie klasy opakowujacej
˛ pojedyńczy render target, czyli innymi słowy, tekstur˛e do której można renderować. Taka funkcjonalność bywa przydatna
poza samym deferred shadingiem i MRT, umożliwia wiele ciekawych efektów3 . Powstała wi˛ec klasa
RenderTarget:
1
2
3
4
5

class RenderTarget
{
public :
bool Initialize ( int width , int height , DXGI_FORMAT format ) ;
void Shutdown ( ) ;

6
7
8
9
10
11

// ustawia renderowanie do danego RT
void SetThisRenderTarget ( ID3D10DepthStencilView* depth_stencil_view ) ;
void ClearRenderTarget ( const ColorSmooth & color ) ;

12
13
14
15
16
17

// pobiera RT jako zmienna˛ tekstury dla shadera
ID3D10ShaderResourceView * GetShaderResourceView ( )
{
return shader_resource_view ;
}

18
19
20
21
22
23

// RT dla DirectX
ID3D10RenderTargetView * GetRenderTargetView ( )
{
return render_target_view ;
}

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

private :
// zasób reprezentujacy
˛
tekstur˛
e która zawiera RT
ID3D10Texture2D * render_target_texture ;
ID3D10RenderTargetView * render_target_view ;
ID3D10ShaderResourceView * shader_resource_view ;
ID3D10Device * device ;
};

MRT to po prostu kilka instancji klasy RenderTarget ustawionych razem wywołaniem DirectX. Działanie funkcjonalności Multiple Render Targets, czyli zapisywanie jednocześnie wartości do wi˛ecej niż
jednego render targeta w pixel shaderze, przetestowano w nast˛epujacy
˛ sposób:
1
2
3
4
5
6
7

struct PS_MULTIOUT
{
float4 Buffer0
float4 Buffer1
float4 Buffer2
float4 Buffer3

:
:
:
:

SV_Target0 ;
SV_Target1 ;
SV_Target2 ;
SV_Target3 ;

3
Np. w grze 3D widok z kamery przemysłowej jest zapisywany do tekstury, która nakładana na ekran telewizora, symuluje
podglad
˛ z kamery w czasie rzeczywistym.
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8
9
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};

PS_MULTIOUT PS_MRT ( in PS_MRT_IN _in )
{
PS_MULTIOUT o ;
o . Buffer0 = ( float4 ) 0 . 1 ;
o . Buffer1 = ( float4 ) 0 . 2 ;
o . Buffer2 = ( float4 ) 0 . 3 ;
16
o . Buffer3 = ( float4 ) 0 . 4 ;
17
return o ;
18 }
10
11
12
13
14
15

Aby upewnić si˛e że wartości zapisywane sa˛ jak podano, wykonano podglad
˛ działania pixel shadera
w PIXie.

4.2.3. Faza geometrii
Z zewnatrz
˛ dostarczana jest lista obiektów do wyrenderowania. G-Bufor ustawiany jest jako cel
dla MRT i czyszczony do neutralnego koloru. Nast˛epuje iteracja po wszystkich obiektach, z wyjatkiem
˛
półprzezroczystych. Jak doskonalne widać na przykładzie, na tym etapie nie sa˛ potrzebne informacje o
światłach:
1
2
3
4
5
6

void FillGBuffer ( Objects & objects , const MatrixCamera & matrixes )
{
const int RT_COUNT = 3 ;
RenderTarget * mrt [ RT_COUNT ] =
{ &gbuffer_pos , &gbuffer_nor , &gbuffer_albedo } ;
// ustaw G-Bufor
directx−>SetMRTRenderTargets ( RT_COUNT , mrt ) ;

7
8
9
10
11
12

// wyczyść G-Bufor
for ( int i = 0 ; i < RT_COUNT ; ++i )
{
ColorSmooth black ( 0 . 0f , 0 . 0f , 0 . 0f , 0 . 0f ) ;
mrt [ i]−>ClearRenderTarget ( directx−>depth_stencil_view , black ) ;
}

13
14
15
16
17
18

directx−>device−>IASetInputLayout ( fill_gbuffer_vertex_layout ) ;
// dla każdego obiektu...
for ( ObjectsItor itor = objects . begin ( ) ; itor ! = objects . end ( ) ; ++
itor )
{
if ( itor−>color . a ! = 1 . 0f )
continue ;

19
20
21
22
23
24
25
26
27

RenderObject ( *directx , *itor , matrixes , fill_gbuffer_effect ,
fill_gbuffer_technique ) ;
}
}

Funkcja RenderObject() przystosowana jest do działania z dowolnym shaderem, w tym przypadku użyto fill_gbuffer_technique który zapisuje do G-Bufora. Jego kod znajduje si˛e w
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sekcji 3.4.1. Zadaniem RenderObject() jest ustawienie danych o macierzach świata, widoku, projekcji a także połaczonej
˛
świata-widoku-projekcji, które b˛eda˛ używane w shaderze do transformacji
wierzchołków:
1

void RenderObject ( DirectXWrapper & directx , Object & obj , const MatrixCamera &
mat , ID3D10Effect * effect , ID3D10EffectTechnique * technique )

2
3
4
5
6
7

{

Batch batch ;
batch . indices_count = obj . model−>index_buffer_length ;
batch . start_index = 0 ;
// oblicz położenie obiektu w przestrzeni, jako kombinacj˛
e przesuni˛
ecia,
rotacji i skalowania
dxMatrix4 world_matrix ;
D3DXMatrixScaling (&world_matrix , obj . scale . x , obj . scale . y , obj . scale . z ) ;

8
9
10
11
12

dxMatrix4 rot ;
D3DXMatrixRotationYawPitchRoll (&rot , obj . rotation . y , obj . rotation . x , obj .
rotation . z ) ;
world_matrix *= rot ;

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

dxMatrix4 trans ;
D3DXMatrixTranslation (&trans , obj . position . x , obj . position . y , obj . position . z )
world_matrix *= trans ;
dxMatrix4 wvp_matrix = ( world_matrix ) * mat . GetViewProj ( ) ;
// ustaw macierze dla efektu
ID3D10EffectMatrixVariable * effect_matrix_var_wvp ;
effect_matrix_var_wvp = effect−>GetVariableByName ( "wvp_matrix" )−>AsMatrix ( ) ;
effect_matrix_var_wvp−>SetMatrix ( ( float* ) wvp_matrix ) ;
ID3D10EffectMatrixVariable * effect_matrix_var_w ;
effect_matrix_var_w = effect−>GetVariableByName ( "world_matrix" )−>AsMatrix ( ) ;
effect_matrix_var_w−>SetMatrix ( ( float* )&world_matrix ) ;
ID3D10EffectMatrixVariable * effect_matrix_var_v ;
effect_matrix_var_v = effect−>GetVariableByName ( "view_matrix" )−>AsMatrix ( )
effect_matrix_var_v−>SetMatrix ( ( float* )&mat . GetView ( ) ) ;
ID3D10EffectMatrixVariable * effect_matrix_var_p ;
effect_matrix_var_p = effect−>GetVariableByName ( "projection_matrix" )−>
AsMatrix ( ) ;
effect_matrix_var_p−>SetMatrix ( ( float* )&mat . GetProj ( ) ) ;

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

// jeśli model jest oteksturowany...
if ( obj . model−>has_texcoords )
{

// ustaw tekstur˛
e dla domyślnej zmiennej
ID3D10EffectShaderResourceVariable * effect_texture_var ;
effect_texture_var = effect−>GetVariableByName ( "texture_diffuse" )−>
AsShaderResource ( ) ;
effect_texture_var−>SetResource ( obj . model−>diffuse_texture ) ;
}

obj . model−>effect = effect ;
obj . model−>technique = technique ;
RenderModel ( directx , obj . model , batch , true ) ;
}
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Niskopoziomowa funkcja RenderModel() ustawia stany DirectX i wysyła właściwy rozkaz wyrenderowania modelu:
void RenderModel( DirectXWrapper & directx, Model * model,
Renderer::Batch & batch, bool indexed )
{
// ustaw stany renderingu DirectX
5
directx.device->IASetInputLayout(model->vertex_layout);
6
UINT offset = 0;
7
directx.device->IASetVertexBuffers(0, 1, &model->vertex_buffer, &
model->vertex_buffer_stride, &offset);
1
2
3
4

8
9

directx.device->IASetIndexBuffer( model->index_buffer,
DXGI_FORMAT_R32_UINT, 0 );

10
11

directx.device->IASetPrimitiveTopology(
D3D10_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLELIST);

12
13

D3D10_TECHNIQUE_DESC technique_desc;
model->technique->GetDesc(&technique_desc);

14
15
16
17
18
19

// dla każdego przebiegu zapisanego w pliku efektu ...
for (UINT p = 0; p < technique_desc.Passes; ++p)
{
model->technique->GetPassByIndex(p)->Apply(0); // 0 = unused

20
21
22
23

// w zależności od potrzeb, wyrenderuj przy pomocy indeksów
if (indexed)
directx.device->DrawIndexed(batch.indices_count, batch.
start_index, 0);
else
directx.device->Draw(batch.vertices_count, batch.start_vertex
);

24
25
26
27

}
}

4.2.4. Faza oświetlenia
Jest bardzo podobna do fazy geometrii. Nastepuje iteracja po wszystkich światłach, pogrupowanych
wg. rodzaju: wpierw renderowane sa˛ światła kierunkowe, potem punktowe i na koniec reflektorowe.
Ze wzgl˛edu na podobieństwo kodu wykorzystanego dla każdego z przypadków, przedstawiony zostanie
przykład dla najprostszego światła kierunkowego:
void LightingPhase(Renderer2D & gfx2d, const MatrixCamera & matrixes,
DirectionalLights & dir_lights,
PointLights & point_lights,
4
SpotLights & spot_lights)
5 {
6
effects->SetWorkingRenderTarget();
1
2
3

7
8
9
10
11
12

// jeśli sa˛ jakieś światła kierunkowe...
if (!dir_lights.empty())
{
// ustaw globalne zmienne shadera
SetDirectionalLightUniforms();
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13
14

// dla każdego światła...
for (DirectionalLightsItor itor = dir_lights.begin();
itor != dir_lights.end(); ++itor)
{
// ustaw zmienne shadera z parametrami innymi dla każdego
światła
SetDirectionalLightVars(itor);

15
16
17
18
19
20
21

// jeśli światło nie ma speculara wykorzystaj podstawowa˛
technik˛
e
if (itor->specular_intensity <= 0)
gfx2d.RenderQuadEffect(light_directional_effect,
light_directional_basic);
else
gfx2d.RenderQuadEffect(light_directional_effect,
light_directional_specular);

22
23
24
25

}

26
27
28

}

29
30

// ...
// jw. dla świateł punktowych i reflektorowych

Warto zauważyć wykorzystanie klasy Renderer2D, która umożliwia rysowanie na ekranie prostokatów
˛
z ustawionym pixel shaderem. Dokładnie w ten sposób zrealizowane sa˛ światła kierunkowe w
deferred shadingu. Natomiast dla światła punktowego rysowane jest przybliżenie sfery o promieniu równym promieniowi wpływu światła. Wybrane przybliżenie sfery to ikosaedr (dwudziestościan foremny,
ilustracja 4.3), generowany raz podczas startu aplikacji, z ustalonym przez użytkownika stopniem podziału. Nie potrzeba dużej ilości trójkatów
˛
aby osiagn
˛ ać
˛ odpowiednia˛ jakość oświetlenia ponieważ sam
ikosaedr nie jest wyświetlany, najważniejszy jest jego obrys.
Aby obrys był okragły,
˛
tak że na kraw˛edziach nast˛epuje płynny zanik oświetlenia, zamiast znacznie
zwi˛ekszać ilość podziałów (a w efekcie trójkatów
˛
potrzebnych do narsowania), zastosowano 1 stopień
podziału i sztuczne powi˛ekszenie promienia sfery, do momentu gdy ikosaedr w najcieńszym miejscu
nieznacznie wystawał poza promień oryginalnej sfery (a wi˛ec sfera stawała si˛e figura˛ wpisana˛ w niego) .

Ilustracja 4.3: Ikosaedr oraz figury powstałe z jego podziału (źródło: własne)

4.3. Przezroczystość
Zaimplementowana została w najbardziej rozpowszechniony sposob: po skończeniu podstawowej
ścieżki deferred, nast˛epuje dodatkowy przebieg forward, który renderuje tylko cz˛eściowo przezroczyste
obiekty:
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void TransparentPhase(Objects & objects, const MatrixCamera & matrixes,
DirectionalLights & dir_lights,
PointLights & point_lights
SpotLights & spot_lights)
5 {
6
SortObjectsBackToFront(objects);
1
2
3
4

7
8
9
10

if (!dir_lights.empty())
{
SetDirectionalLightUniforms();

11
12
13
14
15
16

for (DirectionalLightsItor light_itor = dir_lights.begin();
light_itor != dir_lights.end(); ++light_itor)
{
SetDirectionalLightVars(light_itor);
for (ObjectsItor obj_itor = objects.begin();
obj_itor != objects.end(); ++obj_itor)
{
if (itor->color.a == 1.0f)
continue;

17
18
19
20
21
22

// (*)
if (! (light_itor->Affects(obj_itor) && obj_itor->
CanAccomodateMoreLights()) )
continue;

23
24
25
26
27

dir_light_vars.color_alpha->SetFloat(itor->color.a);

28
29
30

RenderObject(*directx, *itor, matrixes,
light_directional_effect,
light_directional_forward);
}

31
32
33
34
35
36

}
// ...
// jw. dla świateł punktowych i reflektorowych
}

Jak wyjaśniono w sekcji 3.3.2, w forward rendererze uwzgl˛ednienie świateł można zrealizować na
dwa główne sposoby: single i multi pass. W pracy wybrano drugie podejście, ponieważ upraszcza organizacj˛e nakładania świateł - dla każdego obiektu wystarczy prosta p˛etla po wszystkich światłach, jak w
listingu wyżej.
Implementacja przezroczystości poprzez użycie forward renderera okazała si˛e rzeczywiście komplikacja˛ jak twierdziły inne źródła. Chociaż kod wyglada
˛ prosto, komplikacje kryja˛ si˛e w miejscu oznaczonym (*). Ponieważ forward renderer nie poradzi sobie z ilościa˛ świateł jaka˛ zawiera typowa scena
przygotowana dla deferred renderera, zachodzi konieczność dynamicznego, programowego wybrania
kilku światłeł które b˛eda˛ uwzgl˛ednione.
Po drugie, należy utrzymywać obie ścieżki renderowania w synchronizacji, aby nie dopuścić do różnic w oświetleniu obiektów przezroczystych i nie przezroczystych. W pracy zastosowano standardowe
podejście inżynierii oprogramowania: wyodr˛ebnienie wspólnej funkcjonalności na zewnatrz.
˛
W pliku
efektu zdefiniowana jest funkcja która przyjmuje parametry dla danego typu światła i oblicza wszystko
co trzeba w modelu oświetlenia. Ponieważ jest to funkcja globalna, może być wykorzystana we właściwych shaderach obu ścieżek. Przykład dla światła kierunkowego:
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Ilustracja 4.4: Przezroczyste jezioro (źródło: własne)

1
2
3
4
5
6
7
8

float4 ComputeDirectionalLightSpecular( float4 pos_data, float4
normal_data, float4 albedo_data )
{
// compute diffuse light
float NdL = max( 0, dot( normal_data.xyz, -light_direction) );
float3 diffuse = light_color.rgb;
if (NdL > 0) // dodaj specular
{
float3 L = -light_direction;
// wektor od punktu patrzenia do pixela
float3 V = normalize(camera_position - pos_data.xyz);
// wektor połówkowy mi˛
edzy kierunkiem światła i wektora patrzenia
float3 H = normalize(L + V);
float specular = pow( max( dot(normal_data.xyz, H), 0),
specular_shininess);
diffuse += specular * specular_intensity;
}

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

return float4( diffuse, 1) * NdL * albedo_data;
}

Wywoływana jest w shaderach forward i deferred. Oba sa˛ bardzo proste, zwracaja˛ wartość obliczona˛
przez powyższa˛ funkcj˛e. Różnia˛ si˛e w tym, skad
˛ czerpia˛ dane do przekazania jako parametry: deferred
sampluje G-Bufor, forward otrzymuje je z argumentów pixel shadera.
1
2
3
4

// pixel shader dla deferred renderera
float4 PS_DirectionalLightSpecular_deferred ( PS_input input ) : SV_Target
{

float4 pos_data

= gbuffer_position . Sample ( gbuffer_sampler , input . texcoord ) ;
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

float4 normal_data = gbuffer_normal . Sample ( gbuffer_sampler , input . texcoord ) ;
float4 albedo_data = gbuffer_albedo . Sample ( gbuffer_sampler , input . texcoord ) ;
return ComputeDirectionalLightSpecular ( pos_data , normal_data , albedo_data ) ;
}

// pixel shader dla forward renderera
float4 PS_DirectionalLightSpecular_forward ( PS_input_forward input ) : SV_Target
{

float4 albedo_data = texture_diffuse . Sample ( diffuse_sampler , input . texcoord ) ;
return ComputeDirectionalLightSpecular ( input . position , float4 ( input . normal , 1 ) ,
float4 ( albedo_data . xyz , color_alpha ) ;
}

// ---------------- ustawienia technik
technique10 DirectionalLightSpecular_deferred
{

pass P0
{

SetVertexShader ( CompileShader ( vs_4_0 , VS_DirectionalLight_deferred ( ) ) ) ;
SetPixelShader (
CompileShader ( ps_4_0 , PS_DirectionalLightSpecular_deferred ( ) ) // !
);

SetGeometryShader ( NULL ) ;
SetBlendState ( Additive , float4 ( 0 , 0 , 0 , 0 ) , 0xFFFFFFFF ) ;
SetDepthStencilState ( DisableDepth , 0 ) ;
}
}

technique10 DirectionalLightSpecular_forward
{

pass P0
{

SetVertexShader ( CompileShader ( vs_4_0 , VS_DirectionalLight_forward ( ) ) ) ;
SetPixelShader (
CompileShader ( ps_4_0 , PS_DirectionalLightSpecular_forward ( ) ) // !
);

SetGeometryShader ( NULL ) ;
SetBlendState ( Transparent , float4 ( 0 , 0 , 0 , 0 ) , 0xFFFFFFFF ) ;
SetDepthStencilState ( EnableDepth , 0 ) ;
SetRasterizerState ( rsCullBack ) ;
}
}

Aby upewnić si˛e czy model oświetlenia jest dobrze zsynchronizowany, najłatwiej zbliżyć kamer˛e do
obiektu i stopniowo ustawić dla niego przezroczystość - nagła skokowa zmiana wygladu
˛ pokazuje że
gdzieś nastapił
˛ bład.
˛

4.4. Efekty postprocess
Sa˛ to efekty które nie sa˛ ustawiane dla indywidualnych obiektów, a działaja˛ na gotowym obrazie.
Wskutek tego jest im najcz˛eściej wszystko jedno skad
˛ pochodza˛ piksele: od wyrenderowanej sceny 3D,
dwuwymiarowej aplikacji czy nawet zdj˛ecia. Najcz˛eściej renderuje si˛e scen˛e do tekstury, która˛ nast˛epnie nakłada si˛e na ekran jako czworokat
˛ (ang. quad), pokrywajacy
˛ go w całości, z ustawionym pixel
shaderem „mieszajacym”
˛
piksele w odpowiedni sposób. Ponieważ efekty postprocess sa˛ niezależne od

56

4.4. Efekty postprocess

stosowanej metody generowania obrazu, autor mógł współdzielić ich kod mi˛edzy forward i deferred
rendererami.
Efektów takich jest wiele (sekcja 2.4.2), w niniejszej pracy zaimplementowano tylko jeden, za to
bardzo praktyczny i polepszajacy
˛ jakość obrazu, słynny:

4.4.1. Bloom
Ekran zwykłego monitora jest bardzo ograniczony w zakresie reprezentacji kontrastu. Nie jest w
stanie ukazać różnicy mi˛edzy zwykła˛ biela˛ podkoszulka a oślepiajac
˛ a˛ jasnościa˛ słońca. Bloom4 imituje źródła o wysokiej jasności tworzac
˛ wokół nich jaśniejsze obszary, które wywołuja˛ u obserwatora
wrażenie dużo wi˛ekszej jasności. Bloom najlepiej sprawuje si˛e w rendererze wykorzystujacym
˛
HDR 5 ,
aczkolwiek nie jest to wymagane. Żaden renderer w Antwerp nie jest typu HDR, choć dzi˛eki użyciu
zmiennoprzecinkowych render targetów, pierwszy krok zostały zrobiony.
Bloom najcz˛eściej implementowany jest jako wyrenderowanie sceny do tekstury, która kopiowana
i przeskalowywana jest do drugiej tekstury wielkości dwa lub cztery razy mniejszej niż rozdzielczość
ekranu - oszcz˛edza si˛e w ten sposób znaczna˛ ilość operacji na dalszych etapach (odpowiednio, 75%
i 93%) oraz uzyskuje wst˛epne rozmycie. Nast˛epnie specjalnym shaderem dokonywane jest przefiltrowanie jej jasności (pozostawiane sa˛ tylko jasne obszary). Ostatni etap to rozmycie otrzymanej mapy
jasności w pionie i poziomie separowalnym filtrem Gaussa oraz nałożenie z addytywnym blendingiem
na oryginalny obraz sceny.

Ilustracja 4.5: Efekt bloom w produkcji Two Worlds 2 autorstwa krakowskiej firmy Reality Pump
(źródło: www.grasz.org/recenzje/two-worlds-,1,1,2643 )

Jednowymiarowa funkcja Gaussowska dana jest znanym wzorem:
G(x) = √

1
2πσ 2

x2

e− 2σ2

Jej wykres przedstawia rozkład normalny (krzywa˛ dzwonowa).
˛ W przypadku rozmywania oznacza
to że najwi˛ekszy wpływ na kolor dane piksela posiada właśnie on, nast˛epnie z szybko zmniejszajac
˛ a˛ si˛e
siła˛ jego sasiedzi.
˛
Dzi˛eki zastosowaniu takiej matematyki, uzyskuje si˛e lepsza˛ jakość niż w przypadku
zwykłego uśredniania sasiednich
˛
pikseli (box blur).
Funkcja Gaussowska jest dosyć skomplikowana i wywoływanie jej setki tysi˛ecy razy w każdej klatce byłoby druzgocace
˛ dla wydajności, nawet nowoczesnych kart graficznych. Dlatego ty4
5

Niekiedy zwany również glow
High Definition Range, szeroki zakres kolorów wykraczajacy
˛ poza wartości 0 ... 255 lub 0.0 ... 1.0
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powo dokonuje si˛e zapami˛etania wartości w dwóch tablicach. Pierwsza zawiera przesuni˛ecia koordynatów tekstur dla samplowania (sample_offsets), druga wagi sasiadów
˛
tak samplowanego
piksela (sample_weights). W kodzie powstałym na potrzeby pracy odpowiada za to funkcja
SetupGaussianBlur():
1
2

#define GAUSSIAN_BLUR_SAMPLE_COUNT 15 // promień wpływu

3
4
5
6
7
8

float sample_weights[GAUSSIAN_BLUR_SAMPLE_COUNT];
Vector2 sample_offsets[GAUSSIAN_BLUR_SAMPLE_COUNT];

void SetupGaussianBlur(float dx, float dy)
{
// pierwsza wartość obliczana r˛
ecznie
9
sample_weights[0] = ComputeGaussian(0);
10
sample_offsets[0].Set(0, 0);
11
12
13
14

// suma wag
float total_weights = sample_weights[0];
// wykonaj jedno obliczenie dla każdego z symetrycznych
for (int i = 1; i < GAUSSIAN_BLUR_SAMPLE_COUNT / 2; i++)
{
float weight = ComputeGaussian(i + 1);

15
16
17
18
19
20

sample_weights[i*2 + 1] = weight;
sample_weights[i*2 + 2] = weight;

21
22
23
24
25
26

total_weights += weight * 2;
// (***)
float sample_offset = i * 2 + 1.5f;

27
28
29
30
31
32

Vector2 delta(dx, dy);
delta *= sample_offset;
// zapisz przesuni˛
ecie dla dodatnich i ujemnych
sample_offsets[i * 2 + 1] = delta;
sample_offsets[i * 2 + 2] = -delta;

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

}
// znormalizuj list˛
e wag, tak aby sumowały si˛
e do 1
for (int i = 0; i < GAUSSIAN_BLUR_SAMPLE_COUNT; i++)
{
sample_weights[i] /= total_weights;
}
}

// oblicz jeden punkt na krzywej Gaussowskiej
float ComputeGaussian(float n)
45 {
46
float theta = 10.0f; // siła rozmycia
47
48
49

return (1.0f / Sqrt(2.0f * PI * theta)) * exp( -(n * n) / (2.0f *
theta * theta) );
}

4.4. Efekty postprocess
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Rozmycie Gausowsskie ma ciekawa˛ własność rozdzielności. Znaczy to, że można obraz rozmyć w
poziomie, a wynik tej operacji rozmyć w pionie i da to taki sam wynik jak jednoczesne rozmycie w
obu wymiarach. Natomiast ważna różnica b˛edzie w ilości obliczeń dla jednego piksela: w podejściu z
rozdziałem jest mniejsza (dokładnie: O(n)+O(m)) niż w podejściu łaczonym
˛
(O(n·m)). Dla promienia
7, oznacza to ogromna˛ różnic˛e mi˛edzy 14 a 49 próbkami tekstury w shaderze. Niekiedy potrzeba jest
kilka przebiegów rozmycia Gaussowskiego aby uzyskać bloom przenikajacy
˛ na wi˛eksza˛ odległość.

Ilustracja 4.6: Zasada działania separowalnego rozmycia Gaussowskiego (źródło: własne)

Dlatego funkcja SetupGaussianBlur() otrzymuje dwa parametry, określajace
˛ kierunek. Pixel
shader wykorzystuje stworzona˛ na procesorze tablic˛e wag i przesuni˛eć, przesłana˛ do karty graficznej
wywołaniem ID3D10EffectVectorVariable::SetFloatVectorArray():
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Texture2D diffuse;
static const int SAMPLE_COUNT = 15;
// tablice wag i przesuni˛
eć
float sample_weights[SAMPLE_COUNT];
float2 sample_offsets[SAMPLE_COUNT];
float4 PS_flat( in PS_flat_input _in) : SV_Target
{
float4 color = 0;
for( int i = 0; i < SAMPLE_COUNT; ++i )
{
// dodaj wpływ każdego piksela sasiedztwa
˛
(oddalonego o
przesuni˛
ecie), bazujac
˛ na jego wadze
float4 sampled = diffuse.Sample( sampler_linear, _in.texcoord +
sample_offsets[i] );
color += sampled * sample_weights[i];
}

16
17
18
19
20
21

return color;
}
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Innym ciekawym i wartym wspomnienia pomysłem, jest samplowanie tekstury na granicy dwóch
tekseli, przy właczonym
˛
filtrowaniu bilinearnym - dzi˛eki temu karta graficzna wykona de-facto dwa
samplowania (z uśrednieniem) w czasie jednego. W kodzie powyżej, miejsce gdzie nast˛epuje taka modyfikacja koordynatów jest zaznaczone (***).
Rozdzielenie jasności zostało dokonane w trywialny sposób: odj˛ecie od wszystkich składowych koloru pewnej ustalonej wartości, np. 0.6. Jest to proste, szybkie i działa zadziwiajaco
˛ dobrze.

(a) Bez blooma

(b) Z bloomem

Ilustracja 4.7: Porównanie różnic w aplikacji testowej (źródło: własne)

Subtelnie dodany bloom zmi˛ekcza obraz i wywołuje poczucie naturalności, którego niekiedy brakuje obrazom generowanym na komputerze. Niestety, poczatkuj
˛ acy
˛ programiści cz˛esto popełniaja˛ bład,
˛
ustawiajac
˛ zbyt duża˛ sił˛e efektu. Wtedy obraz traci na kontraście i realizmie, staje si˛e wypłowiały i
odrealniony.

4.5. Przechowywanie i wczytywanie danych modelu i sceny
Aby wyświetlić w programie skomplikowana˛ scen˛e, ładuje si˛e z dysku pliki zawierajace
˛ jej opis,
stworzone w zewn˛etrznych programach do modelowania 3D. Ponieważ istnieje co najmniej kilka dużych, popularnych programów (np. 3D Studio Max, Maya, Softimage) oraz kilkanaście mniejszych, z
których każdy rozwijał si˛e niezależnie, wi˛ekszość z nich zapisuje pliki do swojego własnego formatu.
Użycie natywnego formatu danej aplikacji do przechowywania sceny ładowanej w programie z p˛etla˛
czasu rzeczywistego, rodzi problemy takie jak:
• duża wielkość (ilość MB na dysku) ze wzgl˛edu na przechowywanie dodatkowych informacji potrzebnych do edycji, specyficznych dla danej aplikacji
• niska przenośność na różne platformy
• szybkość ładowania - konieczność pomijajania i interpretacji wielu danych
• skomplikowany format - nietrywialne parsery
Z powyższych powodów, tworzac
˛ zaawansowane aplikacje wymagajace
˛ dużej wydajności, najcz˛eściej
tworzy si˛e plugin (wtyczk˛e) do danego programu 3D w którym powstaja˛ modele. Plugin taki eksportuje
modele do własnego formatu danych zaprojektowanego przez programist˛e, przetworzonego na różne
sposoby, np. po odfiltrowaniu niepotrzebnych elementów czy w formacie binarnym możliwym do
bezpośredniego wczytania do pami˛eci. W ten sposób kosztowne przetwarzanie wykonywane jest tylko
raz, podczas zapisywania do formatu, a aplikacja może wczytać model przy minimalnej ilości operacji.

4.5. Przechowywanie i wczytywanie danych modelu i sceny
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Dla autora pracy ważniejszy od wydajności był czas uzyskania działajacego
˛
systemu i jakość implementacji, dlatego zdecydował si˛e na użycie istniejacego
˛
tekstowego formatu .obj. Jest on dobrze znany i
szeroko wykorzystywany. Oto przykład pliku definiujacego
˛
sześcian przy pomocy 8 trójkatów:
˛
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

# po z n a k u h a s h wpisywane s a˛ k o m e n t a r z e
o Cube
# wierzchołki
v 0.0 0.0 0.0
v 0.0 0.0 1.0
v 0.0 1.0 0.0
v 0.0 1.0 1.0
v 1.0 0.0 0.0
v 1.0 0.0 1.0
v 1.0 1.0 0.0
v 1.0 1.0 1.0
# u ż y c i e m a t e r i a ł u ( b r a k )
usemtl ( null )
s off
# i n d e k s y w i e r z c h o ł k ó w t w o r z a˛c y c h t r ó j k a˛ t y
f 1 7 5
f 1 3 7
f 1 4 3
f 1 2 4
f 3 8 7
f 3 4 8
f 5 7 8
f 5 8 6
f 1 5 6
f 1 6 2
f 2 6 8
f 2 8 4

Jednynie troch˛e bardziej skomplikowane sa˛ stowarzyszone z nim pliki .mtl, przechowujace informacje o materiałach:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

newmtl simple_mat
Ns 96.078431
# współczynniki dla światła typu ambient, diffuse i specular
Ka 0.000000 0.000000 0.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
# tekstura której użyć
map_Kd krolik.png

Preferowana˛ przez autora alternatywa˛ do pisania własnego loadera, było użycie istniejacej
˛ biblioteki
importu i eksportu modeli. Jedna˛ z nich jest Assimp (Asset Import library) - dost˛epna na licencji open
source, obsługujaca
˛ kilkanaście popularnych formatów (m.in. 3ds, dae, blend, obj, md3). Jej wielka˛
zaleta˛ jest możliwość użycia tego samego kodu do ładowania modeli z plików o drastycznie różnych
formatach, a także fakt, iż generalnie działa i wykonuje to co obiecuje, co nie zawsze jest prawda˛ w
przypadku innych, słabiej dopracowanych i przetestowanych bibliotek.

4.6. Sceny testowe
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Aby testy nie faworyzowały jednostronnie którejkolwiek z metod renderowania, stworzono mapy o
strukturze typowej dla dwóch głównych rodzajów scen: na zewnatrz
˛ (outdoor) i wewnatrz
˛ pomieszczeń
(indoor). Oświetlenie drastycznie różni si˛e w tych dwóch przypadkach, co b˛edzie miało wpływ na wydajność renderowania ze wzgl˛edu na użycie różnych rodzajów świateł. Starano si˛e poprzez złożoność
geometryczna˛ jak i topografi˛e oddać warunki, które można spotkać w prawdziwych zastosowaniach. W
obu scenach jest tylko jedno światło reflektorowe, które w trybie profilowania jest przyczepione do obracajacej
˛ si˛e kamery, symulujac
˛ latark˛e. Wyniki wydajnościowe znajduja˛ si˛e w nast˛epnym rozdziale w
sekcji 5.3.
Sceny zostały złożone w programie Bleder 2.59 i wyeksportowane do pliku .obj. W programie były
importowane przez bibliotek˛e Assimp i konwertowane do statycznych buforów wierzchołków i indeksów
Direct3D 10. Wykorzystano pojedyńcze darmowe obiekty autorstwa Tiziany ’TiZety’ i Daniel Steely z
serwisu The Official Blender Model Repository (http://e2-productions.com/), oraz modele anonimowych
autorów z serwisów www.blendswap.com i www.nextwavemultimedia.com/html/3dblendermodel.html.
Model samochodu został stworzony przez Piotra Złydacha z koła naukowego Shader, na potrzeby
gry tworzonej przez koło, i za jego zgoda˛ wykorzystany. Wykorzystano darmowe tesktury z serwisu
www.cgtextures.com. Złożenie sceny w całosć, poprawki w modelach i ustawienie oświetlenia to dzieło
autora.

4.6.1. Na zewnatrz
˛ - open_sky.obj
Scena przedstawia niewielkie jezioro położone wśród nagich drzew. Na brzegu jeziora zbudowana
jest wieża obserwacyjna, z drugiej zaś strony stoi kobieta. Teren oraz drzewa zostały samodzielnie stworzone przez autora.
Ustawione sa˛ dwa światła kierunkowe, które świeca˛ pod pewnym katem
˛
w stosunku do siebie; jedno
symuluje ogólne światło rozproszone (ambient), drugie niebieskie światło ksi˛eżyca. Sa˛ tylko dwa światła
punktowe, na środku i w zatoczce jeziora. Ze wzgl˛edu na mała˛ ilość świateł punktowych a relatywnie
duża˛ kierunkowych, faworyzuje forward rendering.
Statystyki: 57 obiektów, 41 039 wierzchołków, 57 764 trójkatów,
˛
czas ładowania 3.14 sekundy

4.6.2. Wewnatrz
˛ - closed_room.obj
Przedstawia pokój w drewnianym domku, w stylu lekko barokowym. Zawiera wiele drobnych modeli
- sprz˛etów domowych, oraz kilka wi˛ekszych: szafy, komody, stół, kominek, sof˛e oraz postać ludzka.˛
Podobna˛ scen˛e można by stworzyć na potrzeby wielu różnych wizualizacji.
Zawiera jedno bardzo delikatne światło kierunkowe, oraz 5 świateł punktowych w miejscu: kominka,
żyrandolu, 2 lamp na ścianach, świeczki. Ze wzgl˛edu na wi˛eksza˛ ilość świateł punktowych a mała˛ kierunkowych, faworyzuje deferred shading.
Statystyki: 64 obiekty, 12 926 wierzchołków, 11 836 trójkatów,
˛
czas ładowania: 1.55 sekundy
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Ilustracja 4.8: open_sky.obj

Ilustracja 4.9: open_sky.obj
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Ilustracja 4.10: closed_room.obj

Ilustracja 4.11: closed_room.obj

5.

Wyniki symulacyjne

5.1. Sposób testowania
Profilowanie wykonane zostało bezpośrednio w programach deferred.exe i forward.exe, wykorzystujacych
˛
odpowiednie metody cieniowania. Oba programy napisano w j˛ezyku C++, skompilowano w
wersji release w Visual Studio 2008 Pro. Przy użyciu Direct3D przesyłaja˛ indeksowana˛ geometri˛e do
renderowania i generuja˛ identyczne (lub bardzo podobne) wizualnie wyniki. Nie wykonuja˛ w czasie
działania żadnych odwołań do dysku, sieci lub innych zasobów, nie alokuja˛ również dynamicznie pami˛eci systemowej lub buforów na karcie graficznej.
Parametry komputerów testowych:
Nazwa

Procesor

Karta

Pami˛eć

H

AMD Phenom II X4
3.0 Ghz

Sapphire Radeon
HD 5670 512 MB
GDDR5

2 GB RAM DDR3
1333MHz

M

Intel Core 2 Quad Q6600
3.0 GHZ

Nvidia GeForce 8800
GTX 768 MB GDDR3
RAM

8 GB RAM DDR2

Oba komputery to stacjonarne PC, ze standardowymi dyskami HDD o pr˛edkości 7200 RPM, na
każdym zainstalowany był system Windows 7 x64. Wyłaczone
˛
były programy indeksujace
˛ zawartość
dysku, antywirusowe i tryb Debug DirectX. Zainstalowane były najnowsze sterowniki do kart graficznych.
Podczas robienia testów wyłaczona
˛
została synchronizacja pionowa (tzw. vsync, skrót od vertical
synchronization), która sprawia że karta graficzna czeka z wyświetleniem gotowej klatki obrazu aż monitor przestanie odświeżać poprzednia.˛ Generalnie vsync jest pożadany
˛
podczas zwykłego użytkowania
programów lub grania w gry, ponieważ eliminuje problem „szarpania” na ekranie. Jednak podczas testowania wydajności musi być wyłaczony,
˛
aby pozwolić na generowanie klatek z maksymalna˛ możliwa˛
pr˛edkościa.˛
Programy rozpoznaja˛ nast˛epujace
˛ rodzaje parametrów linii komend:
-s scene_name ładuje scen˛e scene_name
-r width_height ustawia rozdzielczość okna na width x height
-p jeśli jest obecne, włacza
˛ tryb profilowania
-f jeśli jest obecne, włacza
˛ pełny ekran
-d jeśli jest obecne, dodaje do sceny 25 samochodów
-b jeśli jest obecne, wyłacza
˛ bloom (bloom jest domyślnie właczony)
˛
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Zaobserwowano że sceny testowe sa˛ zbyt małym obcia˛żeniem dla nowoczesnych kart graficznych, które
bez problemu radza˛ sobie z kilkunastoma lub kilkudziesi˛ecioma tysiacami
˛
trójkatów.
˛
Aby zmierzyć
prawdziwa˛ wydajność, jeśli podano opcj˛e -d, tuż po uruchomieniu tworzonych jest w losowych miejscach 25 samochodów, z których każdy posiada 8390 wierzchołków. Daje to łacznie
˛
209 tysi˛ecy wierzchołków wi˛ecej, co znaczaco
˛ zwi˛eksza wyzwanie dla kart graficznych.
Tryb profilowania to taki, w którym w czasie 5 sekund kamera wykonuje jeden pełny obrót wokół
osi Z. W tym czasie zmienia si˛e na ekranie ilość widocznych obiektów, a ponieważ działa viewport
culling (sekcja 5.4.1), te niewidoczne nie sa˛ rysowane. Mierzony jest czas renderowania ostatniej klatki
(delta_time), której odwrotność to teoretyczna ilość klatek na sekund˛e (Frames Per Second) która˛ by
si˛e uzyskało w ciagu
˛ sekundy, gdyby każda z nich była renderowana w takim samym czasie równym
delta_time. Autor wie, iż ilość klatek na sekund˛e można łatwo źle zinterpretować 1 , jednak jest ona
powszechnie używana oraz lepiej pozwala przedstawić wyniki wydajnościowe na wykresie.
Ponieważ testowany program nie jest jedynym działajacym
˛
- system operacyjny udost˛epnia zasoby
innym procesom, wyst˛epuja˛ losowe ilości operacji na pami˛eci i dysku a także przychodzace
˛ dane z sieci
- wszystko to powoduje wachania czasu renderowania. Wykresy powstajace
˛ w przypadku zapisywania
FPS z każdej klatki osobno sa˛ bardzo „poszarpane” i niejasne. Aby wprowadzić wi˛eksza˛ stabilność i
ułatwić interpretacj˛e , wprowadzono eliminacj˛e próbek metoda˛ średniej ucinanej2 : każda sekunda była
dzielona na równe cz˛eści, trwajace
˛ np. 100 milisekund. Wszystkie klatki wyrenderowane w czasie jednej
takiej cz˛eści były sortowane rosnaco
˛ po ilości teoretycznych FPS, a nast˛epnie usuwano 20% próbek z
góry i z dołu zakresu. Dzi˛eki temu eliminowano tzw. outliers, czyli wartości wykraczajace
˛ poza średnia˛
typowa˛ dla okresu. Pozostałe wartości natomiast si˛e uśrednia i taka˛ wartość zapami˛etuje dla danej cz˛eści
sekundy.
Program wpierw tworzy okno i wczytuje wszystkie zasoby, po tym czeka jeszcze sekund˛e na „uspokojenie” karty graficznej i dopiero wtedy zaczyna liczyć wyniki. Jest tak dlatego, że w tym okresie
wyst˛epuja˛ nagłe wachania czasu renderowania, wynikajace
˛ z tworzenia i ładowania na karcie graficznej wszystkich zasobów. Uruchomienie tego samego testu ponownie skutkowało dokładnościa˛ w liczbie
klatek co do kilku, a wi˛ec powtarzalność jest bardzo wysoka. Po zakończeniu testu statystyki były zapisywane do pliku .csv o bardzo prostym formacie:
charakterystyka_testu // np Deferred closed_room 640x480
365 // uśredniona ilość klatek
332
4 ...
1
2
3

Wygodnym sposobem automatycznego przeprowadzania testów i zbierania wyników okazały si˛e
pliki .bat. Plik tego typu w systemie Windows zawiera zestaw poleceń dla powłoki systemowej, uruchamianych jeden po drugim. W tym przypadku, .bat uruchamia pliki .exe programów testowych z odpowiednimi parametrami linii komend, kopiuje plik .csv zawierajacy
˛ statystyki do katalogu benchmark/,
czeka 1 sekund˛e aby pozwolić systemowi i karcie na zwolnienie zasobów i „ustabilizowanie si˛e”, po
czym przechodzi do nast˛epnego testu. Przykład:
1
2
3
4
5
6
7
8

deferred.exe -s mgr/closed_room.obj -r 1280_900 -p
move deferred_profile_results.csv "benchmark/def_closed_1280_900.csv"
ping 1.1.1.1 -n 1 -w 1000 > NUL
// czekaj 1 sekund˛
e
forward.exe -s mgr/closed_room.obj -r 1280_900 -p
move forward_profile_results.csv "benchmark/fwd_closed_1280_900.csv"
ping 1.1.1.1 -n 1 -w 1000 > NUL
...
1
2

www.tomsdxfaq.blogspot.com/, http://www.mvps.org/directx/articles/fps_versus_frame_time.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Trimmed_mean
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5.2. Forward renderer
Wyniki z samego deferred renderera poinformuja˛ nas jedynie o jego wydajności absolutnej. Natomiast aby można było decydować o relatywnej wydajności, potrzebny jest renderer oparty na innej zasadzie renderowania, ale tworzacy
˛ identyczna˛ (lub bardzo podobna)
˛ grafik˛e. Z tego wzgl˛edu specjalnie
na potrzeby testów wydajności powstał ForwardRenderer. Wykorzystuje on metod˛e łacz
˛ ac
˛ a˛ single
i multi pass (sekcja 3.3.2), w której wyst˛epuja˛ trzy przebiegi geometrii, w każdym renderowane sa˛ łacz˛
nie wszystkie światła danego typu. W shaderze nast˛epuje iteracja po tablicy świateł i obliczenie koloru
piksela:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

// ---------------------------------------------------- forward
static const int FORWARD_LIGHTS_MAX_COUNT = 8;
float3
float3
float
float

[FORWARD_LIGHTS_MAX_COUNT];
[FORWARD_LIGHTS_MAX_COUNT];
[FORWARD_LIGHTS_MAX_COUNT];
[FORWARD_LIGHTS_MAX_COUNT];

int lights_dir_count; // właściwa liczba świateł
float4 PS_Forward_DirectionalLight( PS_input_forward input ) : SV_Target
{
float4 color_out = 0;
float4 albedo_data = texture_diffuse.Sample( smooth_sampler,
input.texcoord );
for (int i = 0; i < lights_dir_count; ++i)
{

20
21
22
23
24
25

color_out += ComputeDirLight( input.position_world,
float4( input.normal, 1),
albedo_data,
lights_direction[i], lights_color[i],
lights_specular_shininess[i],
lights_specular_intensity[i] );

26
27
28
29
30
31
32

lights_direction
lights_color
lights_specular_shininess
lights_specular_intensity

}
return color_out;
}

Aby zminimalizować możliwość powstania różnic w obrazie wynikowym na skutek użycia różnych
wzorów matematycznych do obliczenia oświetlenia, każdy z shaderów dla forward renderera wewnatrz
˛
wywołuje funkcj˛e, która używana jest również w deferred shaderze. Dodatkowo łatwiej w ten sposób
porównać wydajność, choć nie da sie wprowadzić optymalizacji specyficznych dla renderera.
1
2
3
4
5
6
7

// ---------------------------------------------------- deferred
float4 PS_Deferred_DirectionalLight( PS_input input ) : SV_Target
{
float4 pos_data = gbuffer_pos.Sample( gbuffer_sampler, input.texcoord);
float4 normal_data=gbuffer_nor.Sample( gbuffer_sampler, input.texcoord);
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float4 albedo_data=gbuffer_albedo.Sample( gbuffer_sampler, input.
texcoord);

8
9
10
11
12
13

return ComputeDirLight( pos_data, normal_data, albedo_data,
light_direction, light_color,
specular_shininess, specular_intensity);
}

Jak widać PS_Deferred_DirectionalLight() odwołuje si˛e do tej samej funkcji co
PS_Forward_DirectionalLight(), natomiast różni si˛e tym skad
˛ czerpie parametry.

5.3. Wydajność w scenach testowych
5.3.1. Test środowiskowy
Przeprowadzajac
˛ testy autor chciał znaleźć odpowiedź na nast˛epujace
˛ pytania:
1. Jak szybkie sa˛ metody deferred i forward renderingu, na tej samej mapie, przy tej samej rozdzielczości, wzgl˛edem siebie?
2. Jak w danej metodzie zmiana rozdzielczości wpływa na wydajność ?
3. Czy istnieje relatywna różnica w wydajności dla kart AMD i Nvidii?
Ad. 1 Forward i Deferred
Na mapie closed_room.obj znaczaca
˛ różnica wystapiła
˛
jedynie dla rozdzielczości 640 x 480, gdzie
deferred shading wbrew pozorom (wi˛ekszy koszt poczatkowy
˛
G-Bufora) okazał si˛e szybszy (ilustracja
5.1). Pozostałe rozdzielczości uzyskały bardzo podobne wyniki:
Wartość: średni FPS &

1280 x 900

1680 x 1050

Deferred

102

78

Forward

109

85

Ilustracja 5.1: Deferred i Forward, closed_room.obj, 640 x 480 (źródło: własne)

Dla mapy open_sky.obj sytuacja si˛e powtórzyła: deferred rendering lepiej sobie radzi w niższych
rozdzielczościach.
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Wartość: średni FPS &

640 x 480

1280 x 900

1680 x 1050

Deferred

329

105

69

Forward

302

127

109

Ad. 2 Rozdzielczości
Dla mapy closed_room.obj, konfiguracji H, przetestowano rozdzielczości :
• 640 x 480 (okno)
• 1280 x 900 (okno)
• 1680 x 1050 (natywna rozdzielczość monitora 22” LCD, pełny ekran)

(a) Deferred

(b) Forward

Ilustracja 5.2: Deferred i Forward w różnych rozdzielczościach, mapa closed_room.obj (źródło: własne)

Wyniki przedstawia ilustracja 5.2. Różnica mi˛edzy rozdzielczościa˛ najniższa˛ i średnia˛ na wykresie
wyglada
˛ na duża,˛ trzeba jednak pami˛etać iż FPS nie jest liniowy i nie wolno interpretować tego jako np.
dwukrotnego spadku wydajności. Z drugiej strony, nie ma wi˛ekszej różnicy dla rozdzielczości średniej i
najwyższej.
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Ad. 3 AMD i Nvidia
Dla mapy open_sky.obj, rozdzielczości 1280 x 900, przetestowano metody w obu konfiguracjach
H i M. W konfiguracji M, GeForce 8800 GTX jest najmocniejsza˛ karta˛ graficzna˛ z serii 8000, która
obsługiwała DirectX najwyżej w wersji 10. Karta Radeon HD 5670 jest karta˛ średniej mocy w swojej
generacji, jednak ponieważ stworzono ja˛ prawie 2 lata później niż wspomniany GeForce (co widać po
obsłudze DirectX 11) oraz posiada szybsze kości pami˛eci, porównanie wydajności obu wydaje si˛e być
sprawiedliwe. Potwierdzaja˛ to testy.
Forward renderer w obu wypadkach zachowuje si˛e na tyle podobnie (średni FPS M: 125, H: 127)
że zdecydowano si˛e pominać
˛ wykres. Natomiast deferred renderer zachowuje si˛e zupełnie inaczej (ilustracja 5.3). Geforce 8800 GTX okazał si˛e oferować znaczaco
˛ wi˛eksza,˛ i co równie ważne, stabilna˛
wydajność.

Ilustracja 5.3: Deferred renderer, H i M, open_sky.obj, 1280 x 900 (źródło: własne)

5.3.2. Test stresu
Jest to rodzaj testu w którym stale zwi˛eksza si˛e ilość obiektów i/lub świateł. Mierzac
˛ FPS można
dowiedzieć si˛e dokładnie jak dana metoda radzi sobie z różnymi ilościami danych i w którym momencie
nast˛epuje ew. załamanie wydajności. W tym przypadku, stress testy przeprowadzone były na mapie
closed_room.obj, dla rozdzielczości 800 x 600 , konfiguracji H i przypadków:

FPS&

rosnaca
˛ ilość obiektów (c1)

rosnaca
˛ ilość świateł (c2)

rosnaca
˛ ilość obiektów i świateł (c3)

Deferred

117

79

65

Forward

92

82

51

W tabeli podano średnie wartości FPS. Wydaje si˛e że zwyci˛ezca jest jasny, jednak gdy si˛e spojrzy
na wykresy (ilustracje 5.4), okazuje si˛e że to nie jest takie proste. Deferred shading uzyskał wyższa˛
średnia˛ wartość FPS głównie dzi˛eki temu iż generował cz˛este skoki do wysokich wartości. Forward
shading zachowywał si˛e natomiast bardzo stabilnie. To drugie zachowanie jest bardziej preferowane, z
tego wzgl˛edu, że brak dużych, nagłych zmian ilości FPS sprawia iż animacja jest bardziej płynna.
Co si˛e okazuje, wbrew oczekiwaniom forward rendering dużo lepiej sobie radzi gdy dodawane sa˛
światła niż obiekty. Również zaskoczeniem jest zachowanie deferred shadingu dla przypadku c2 i c3,
gdzie mimo ogromnej ilości świateł i obiektów, w sytuacji dla siebie teoretycznie najlepszej, zachowywał
si˛e tylko nieznacznie lepiej niż forward rendering.
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(a) c1

(b) c2

(c) c3

Ilustracja 5.4: Deferred vs Forward, stress testy (źródło: własne)
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5.3. Wydajność w scenach testowych

5.3.3. Efekty postprocess
Dodatkowo wykonano testy pr˛edkości działania efektu bloom na mapie closed_room.obj i rozdzielczości 1280 x 900. Tutaj zaskoczeń nie było - wyłaczenie
˛
blooma powodowało kilkunastoprocentowy
wzrost wydajności:

FPS&

bloom właczony
˛

bloom wyłaczony
˛

Deferred

116

142

Forward

134

156

Aby zaimplementować efekt bloom, trzeba wyizolować jasne punkty z obrazu do oddzielnego render
targeta, wykonać rozmycie w pionie i poziomie (sekcja 4.4.1), a na koniec nałożyć go na ekran, łacz
˛ ac
˛
z framebufferem. W ten sposób wykonuje si˛e wiele operacji w pixel shaderach, które sa˛ mocno przecia˛żone w deferred shadingu.i stanowia˛ jego waskie
˛
gardło wydajności. Stad
˛ wi˛ekszy wpływ blooma na
ilość FPS w przypadku deferred shadingu.

(a) Deferred

(b) Forward

Ilustracja 5.5: Deferred i Forward, bloom (źródło: własne)

72

5.4. Optymalizacje

5.3.4. Wnioski
Wyniki pokazuja,˛ że w przypadku wyższych rozdzielczości, forward rendering uzyskuje wyższe
średnie wartości FPS od deferred shadingu, a także zachowuje si˛e bardziej stabilnie. Deferred rendering natomiast nie okazał si˛e być znaczaco
˛ lepszym w obsłudze dużej liczby obiektów i świateł. Być
może wynika to ze skrajnie nieoptymalnego G-Bufora, braku wielu optymalizacji oraz relatywnie dużej
powierzchni (promieniu w przetrzeni świata) świateł punktowych.
Wyniki innych badaczy cz˛eściowo potwierdzaja˛ te uzyskane w pracy. Szczerbuk[33] pokazuje, że
zwi˛ekszenie rozdzielczości ekranu wpływa mocniej na deferred shading, natomiast dla mniejszych ilości trójkatów
˛
i świateł, forward rendering jest dużo bardziej optymalny. Zaś Brebion[31] uzyskał w
deferred shadingu 30 FPS przy 5000 niewielkich świateł punktowych, na Nvidia GeForce 8800 GTX w
rozdzielczości 1280 x 1024. Jego implementacja była wysoce zoptymalizowana i wydaje si˛e być bardziej
prawdziwym pokazaniem możliwości deferred shadingu.

5.4. Optymalizacje
5.4.1. Viewport culling
Standardowa optymalizacja: nie renderuje si˛e obiektów b˛edacych
˛
poza bryła˛ widzenia (ang. frustum3 ) widzenia. Teoretycznie dzi˛eki niej może nastapić
˛ przyspieszenie rysowania klatki o tyle procent,
ile stanowi ilość wierzchołków obiektów nie widoczne na ekranie. Przedstawia to rysunek poniżej; obiekt
A znajduje si˛e w obszarze frustuma wi˛ec b˛edzie narysowany; obiekt B znajduje si˛e poza tylna˛ płaszczyna˛
przyci˛ecia, wi˛ec nie b˛edzie narysowany.
Sposób działania implementacji viewport culingu zrobionej na potrzeby pracy: wyznaczany jest środek arytmetyczny wierzchołków należacych
˛
do modelu. Od tego środka szukany jest wierzchołek położony najdalej - odległość od niego do środka arytmetycznego stanowi promień sfery opisujacej
˛ dany
model. Podczas renderowania modelu nast˛epuje test czy sfera przecina si˛e z frustumem kamery; jeśli
tak, obiekt jest renderowany. Jeśli nie, oznacza to że obiekt znajduje si˛e całkowicie poza polem widzenia
i w danej klatce nie jest renderowany.

Ilustracja 5.6: Frustum culling (źródło: własne)

5.4.2. Z pre-pass
Jest to optymalizacja wymyślona przez Johna Carmacka na potrzeby gry Doom 4. Polega na tym iż
˛
zapisem
przed właściwym renderingiem, wykonuje si˛e szybki przebieg po całej geometrii z wyłaczonym
3
brak bezpośredniego odpowiednika w j˛ezyku polskim; najcz˛eściej jest to ostrosłup ści˛ety o podstawie prostokatnej
˛
lub
prostopadłościan dla rzutu ortogonalnego, niektórzy proponuja˛ termin „ści˛etosłup”
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do bufora koloru, a właczonym
˛
zapisem i porównywaniem Z bufora. Zapisuje to informacj˛e o gł˛ebokości
pikseli które znajduja˛ si˛e najbliżej kamery. Dzi˛eki temu podczas właściwego przebiegu, sprz˛etowy Z
buffer szybko odrzuca wszystkie piksele (nie b˛eda˛ dla nich uruchamiane kosztowne shadery cieniujace),
˛
z wyjatkiem
˛
tego który wcześniej zapisał gł˛ebokość.
Z pre-pass został zoptymalizowany przez producentów kart graficznych i może być użyty w forward
jak i deferred renderingu. Zaleta˛ tej metody jest to, iż nie trzeba sortować obiektów wzgl˛edem odlegości
od kamery, co może być niekiedy kosztowne.

5.4.3. Optymalizacje specyficzne dla deferred shadingu
Optymalizacja shadera świateł
Ponieważ w deferred shadingu najw˛eższym gardłem (ang. bottleneck) jest pr˛edkość wypełniania
pikseli, dlatego bardzo ważne jest minimalizowanie obszaru ekranu na który wpływa światło. Najprostsza implementacja renderuje każde z nich jako pełnoekranowy prostokat
˛ - oczywiście jest to podejście
najmniej wydajne z możliwych. W przypadku świateł kierunkowych (lub ambientu), jest to jedyne rozwiazanie
˛
- takie światło może mieć wpływ na każdy piksel na ekranie, wi˛ec tutaj nie ma możliwości
optymalizacji. Natomiast jak najbardziej można i trzeba je wykonać dla świateł punktowych i reflektorowych.
Pierwszym sposobem optymalizacji, opisanym w literaturze jako algorytm Lengyela [40], jest wyznaczenie obszaru światła przy pomocy prostokata
˛ w przestrzeni ekranu. Po znalezieniu jego wymiarów
i pozycji, sa˛ dwie możliwości: można narysować na ekranie dwuwymiarowy prostokat
˛ w rzucie równoległym (ang. orthographic) o takiej wielkości, albo narysować pełnoekranowy prostokat
˛ oraz ustawić
parametry tzw. scissor test, który sprawi że shader pikseli nie wykona si˛e poza ustawionym obszarem.
Niestety oba sposoby maja˛ dwie duże wady: skomplikowanie kodu pod wzgl˛edem matematycznym potrzebne do wyznaczenia minimalnego prostokata
˛ zawierajacego
˛
światło, oraz zdecydowanie słabe wyniki
optymalizacji. Typowe światło posiada okragły
˛ obszar wpływu, wi˛ec prostokatny
˛ obszar obcinania powoduje renderowanie wielu nadmiarowych pikseli.
Polecanym rozwiazaniem
˛
jest ustawienie shadera pixeli i renderowanie bryły reprezentujacej
˛ obj˛etość światła. Dla światła punktowego b˛edzie to sfera, dla reflektorowego stożek. W ten sposób cieniowane b˛eda˛ tylko te piksele, które znajduja˛ si˛e wewnatrz
˛ danej bryły. W pracy zastosowano ta˛ optymalizacj˛e dla świateł punktowych. Sfera jest przybliżana przez icosahedron (dwudziestościan foremny) z
jednym stopniem podziału (Ilustracja 4.3). Jeden stopień podziału, to zbyt mało aby zatuszować kanciaste kraw˛edzie. Dodatkowo, stworzony algorytmu podziału sfery jest niepoprawny: dzieli on trójkaty,
˛
zamiast kraw˛edzie, co powoduje powstawanie wybrzuszeń na kraw˛edziach. Jednak po zwi˛ekszeniu promienia sfery o 14%, przy pozostawieniu promienia attenuacji (zaniku światła) o tej samej wartości, cieniowane sa˛ wszystkie piksele należace
˛ do „prawdziwego” źródła światła. Różnicy nie widać, w grafice
komputerowej cz˛esto si˛e robi takie oszustwa4 . Niestety, ze wzoru na pole koła π(r + 0.14r)2 wynika że
takie powi˛ekszenie skutkuje o 29.96% wi˛ekszym czasem przetwarzania niż w przypadku idealnej sfery.
Optymalizacja wielkości G-Bufora
Normalna˛ piksela w G-Buforze w przestrzeni świata można przechowywać w formacie XYZ, gdzie
każdy kanał to liczba zmiennoprzecinkowa 32 bitowa b˛edaca
˛ składowa˛ trójwymiarowego wektora. Ponieważ wektor taki jest znormalizowany (opisuje kierunek na jednostkowejpkuli), można jedna˛ ze składowych wyliczyć z przekształconego wzoru na długość wektora z = ± 1 − x2 − y 2 Potencjalnym
problemem jest iż równanie to zwraca wartość o nieznanym znaku, wi˛ec teoretycznie trzeba poświ˛ecić
jeden bit na przechowywanie go, co byłoby mało praktyczne. Okazuje si˛e jednak, że wystarczy zamienić
przestrzeń w której przechowywane sa˛ normalne na przestrzeń widoku, aby wszystkie trójkaty
˛ skierowane przodem do kamery miały wartość Z o takim samym znaku.
Składowanie normalnej w formie dwóch wartości daje pewna˛ oszcz˛edność miejsca, z drugiej strony
zwi˛eksza liczb˛e operacji wykonywanych w pixel shaderach, chyba że zastosuje si˛e tablicowanie wartości
4

http://jcoluna.wordpress.com/2011/02/07/xna-4-0-light-pre-pass-shedding-the-light/
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normalnych w teksturze [32].
Podobnie jak dla normalnych, również pozycj˛e piksela można przenieść do przestrzeni widoku. Przechowuje si˛e wtedy zamiast trzech, tylko jedna˛ liczb˛e - odległość od kamery. Odpowiada to sposobowi
działania bufora Z, i na sprz˛ecie który umożliwia ustawienie Z bufora jako tekstury do odczytu w shaderze pikseli (np. Xbox, DX 10 i 11), można do tego wykorzystać własnie jego. W innym wypadku
wartości takie sa˛ przechowywane jako cz˛eść G-Bufora.
Aby z gł˛ebokości piksela w przesterzeni kamery i jego pozycji w przestrzeni ekranu (wiersz, kolumna), uzyskać pozycj˛e w przestrzeni świata, należy użyć matematycznych przekształceń [41].
Czyszczenie ekranu
Przypadkiem autor odkrył ciekawa˛ sztuczk˛e: w deferred rendererze, wykonujac
˛ czyszczenie bufora
koloru na poczatku
˛ klatki podaje si˛e wartość. Typowo jest to kolor czarny (0,0,0,0), jednak można również podać dowolna˛ inna˛ np. (0.1, 0,0,0). Ponieważ do tej wartości b˛eda˛ nast˛epnie dodawane kolory
ocieniowanych pikseli, poczatkowa
˛
wartość b˛edzie wpływała na ostateczny wyglad
˛ całego ekranu. Delikatna zmiana kanału niebieskiego pozwoli na ochłodzenie, czerwonego na ocieplenie obrazu a zielonego
na nadanie wygladu
˛ jak w filmach Matrix.
Nie jest to nic nowego: podobny efekt można uzyskać bardzo prostym efektem post process, który
rysuje na koniec pełnoekranowy prostokat
˛ z shaderem mieszajacym
˛
piksele w buforze koloru z poża˛
danym kolorem. Jednak przewaga odkrytego sposobu jest taka, iż jest praktycznie darmowy, ponieważ
czyszczenie ekranu jest obowiazkowe.
˛
Podobna sztuczka jest niemożliwa w rendererze typu forward.
1
2
3
4
5
6
7
8

void BeginFrame()
{
// czyszczenie buforów
// tutaj można podać dowolny kolor
ColorSmooth clear_color(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);
if (!use_effects)
{
directx->ClearColorBuffer(clear_color); // czyści framebuffer
directx->ClearDepthStencil(D3D10_CLEAR_DEPTH, 1.0f, 0 );
}
else
{
// ... lub render target
postprocessed.ClearRenderTarget(directx->depth_stencil_view,
clear_color);
directx->ClearDepthStencil(D3D10_CLEAR_DEPTH, 1.0f, 0 );
}

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

}

5.5. Jakość obrazu
Okazało si˛e, że brak antialiasingu jest zauważalny, szczególnie jeśli porówna si˛e dwie wersje tej samej sceny, z właczonym
˛
i wyłaczonym
˛
(ilustracja 5.7). Ponieważ na potrzeby tej pracy nie napisano kodu
wykonujacego
˛
antialiasing, dlatego aby zilustrować różnic˛e posłużono si˛e morfologicznym antialiasingiem (MLAA), wykonywanym przez kart˛e graficzna˛ ATI po wyrenderowaniu sceny (wi˛ecej informacji:
sekcja 3.4.3).
Zaobserowowano artefakt graficzny: w przypadku braku tekstur, bardzo silnym świetle tworzacym
˛
odbicia specular, światło jest „ściskane” na prostokatnym
˛
obszarze. Na ilustracji nie jest to dobrze wi-
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(a) Bez antialiasingu

(b) Z antialiasingiem morfologicznym, o 24 próbkach

Ilustracja 5.7: Porównanie różnic w aplikacji testowej (źródło: własne)

doczne, jednak w opisanej sytuacji staje si˛e dobrze zauważalne w działajacej
˛ aplikacji. Typowo artefakty
takie (zwane bandingiem) pojawiaja˛ si˛e przy niskiej precyzji przechowywania liczb zmiennoprzecinkowych (np. 8 lub 16 bitów) i/lub kompresji danych, jednak w aplikacji takie działania nie sa˛ przeprowadzane, oraz wykorzystane sa˛ liczby 32 bitowe. Prawdopodobnie wi˛ec powodem jest trzymanie
normalnych w G-Buforze w przestrzeni świata lub subtelny bład
˛ w obliczeniach.

Ilustracja 5.8: Artefakt graficzny dla światła punktowego z silnym odbiciem specular (źródło: własne)

Użycie efektu bloom zmi˛ekczyło i nadało obrazowi bardziej realistyczny wyglad
˛ (ilustracja 4.7).
Jest to subtelny z efekt z którym lepiej nie przesadzić, gdyż wtedy zwraca uwag˛e i psuje realizm.

6.

Podsumowanie

Głównym celem pracy było napisanie podstawowej implementacji silnika 3D w DirectX 10 z deferred shadingiem, oraz sprawdzenie i porównanie wydajności w stosunku do forward renderera. Cel ten
został osiagni˛
˛ ety w całości. W drugiej kolejności autor planował dodać wiele efektów graficznych i optymalizacji. Zostało to osiagni˛
˛ ete w znacznie mniejszym stopniu. Niestety, ramy czasowe narzucone pracy
magisterskiej oraz inne czynniki z życia autora nie pozwoliły na zgł˛ebienie wi˛ekszej ilości tematów,
stworzenie wi˛ecej efektów, napisanie lepszego kodu.
Za najważniejsze osiagni˛
˛ ecia pracy należy uznać: stworzenie silnika Antwerp, implementacja rendererów typu deferred i forward, (niepełna) obsługa przezroczystości, efekt bloom. Autor opisał histori˛e
i teori˛e różnych zagadnień z grafiki komputerowej. Osobistym osiagni˛eciem jest poznanie DirectX 10
w ponad-podstawowym stopniu, zaznajomienie si˛e z koncepcjami, j˛ezykami cieniujacymi,
˛
narz˛edziami,
formatami i bibliotekami wykorzystywanymi w programowaniu grafiki. Autor nie znał si˛e na tych tematach wcześniej.

Ilustracja 6.1: Działajacy
˛ silnik graficzny stworzony na potrzeby pracy (źródło: własne)

Praca koncentruje si˛e wokół technik oświetlenia; nie zmieniała celu ani tematyki w czasie powstawania. Łacznie
˛
napisano ponad 10 tysi˛ecy linii kodu (293 kb). Powstały dwie ładne sceny testowe. Autor
chce wykorzystać stworzony silnik w prywatnych projektach, rozbudowujac
˛ go na różne sposoby, jak
również udost˛epnić innym programistom na licencji open source.
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6.1. Co si˛e udało i wnioski
6.1.1. Deferred shading
Implementacja tego sposobu oświetlenia przebiegała relatywnie prosto i bez wi˛ekszych przeszkód.
Stworzenie wersji podstawowej zaj˛eło nieco ponad 3 tygodnie, drugie tyle podstawowe optymalizacje,
przezroczystość i inne usprawnienia. Zaskakujaco
˛ proste okazało si˛e dodanie viewport cullingu, głównie
dzi˛eki napisanemu kodowi tworzenia struktur pola widzenia przez klasy kamery oraz liczeniu kolizji ze
sfera;
˛ dodanie liczenia sfer otaczajacych
˛
obiekty i testowania ich z frustumem było czysta˛ formalnościa.˛
Zaskoczeniem była również wydajność obu rendererów: odłożonego i wprost, pozwalajaca
˛ na wyświetlenie na ekranie setek tysi˛ecy wierzchołków i kilkudziesi˛eciu świateł przy płynnej animacji. Ponieważ
w pracy wprowadzono tylko podstawowe optymalizacje, odpowiedzialna za to była przede wszystkim
ogromna wydajność nowoczesnych kart graficznych.
Dysponujac
˛ działajacym
˛
silnikiem, powstaje pytanie w jaki sposób można go wykorzystać. Autor
w ramach koła naukowego Shader1 , w niewielkim zespole zamierza stworzyć gr˛e wyścigowa,˛ w której
zdalnie sterowane samochodziki jeżdża˛ w budynkach AGH. B˛edzie to świetny sprawdzian dla deferred
shadingu w rzeczywistym projekcie. Przede wszystkim pokaże czy możliwość użycia wielu świateł jest
rzeczywiście tak przydatna w praktyce.
W demach technicznych przedstawiajacych
˛
zaimplementowany deferred shading, cz˛esto widać testowe sceny w których znajduja˛ si˛e setki małych, kolorowych świateł (ilustracja 6.2). Jest to dobre dla
pokazania szybkości deferred shadingu w obsłudze świateł, jednak przecież w praktyce nikt nie b˛edzie
używał ich w ten sposób. Dlatego istnieje podejrzenie, że w grach duża ilość małych świateł nie rzucajacych
˛
cienia nie jest tak krytycznie potrzebna do ładnego wygladu
˛ sceny, a nawet wprost przeciwnie może wygladać
˛
sztucznie i dodana na sił˛e.

Ilustracja 6.2: Test deferred shading w Frostbite 2 engine, 1000 świateł (źródło: DICE)

Powodem takich obaw może być niepodzielne królowanie forward renderingu od poczatku
˛ istnienia
branży gier. Programiści, graficy i level designerzy sa˛ przyzwyczajeni do tego, że dynamiczne światła punktowe sa˛ drogie, i aby uzyskać odpowiednie oświetlenie lokalne wysokiej jakości konieczne sa˛
lightmapy. Być może potrzeba b˛edzie dalszego upowszechnienia technologii typu deferred i czasu na
nauk˛e nowych przyzwyczajeń, aż odważa˛ si˛e używać wi˛ecej dynamicznych świateł i znajda˛ sposoby
na ich odpowiednie wykorzystanie, aby rzeczywiście zwi˛ekszały jakość obrazu i nie groziły kiczem. Za
wyjatek
˛ można uznać gry używajace
˛ ich jako świateł pomocniczych do udawania real time global illu1

http://sknshader.pl/
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mination [31, 33] oraz produkcje nast˛epnej generacji - tutaj można wymienić Unreal Engine 3 Samaritan
(ilustracja 6.3).
Komplikacje z zaadaptowaniem nie powinny dziwić - niemal wszystkie nowe idee, koncepcje i technologie spotykaja˛ si˛e na poczatku
˛ z niezrozumieniem i problemami. Natomiast Rusty Koonce[15] twierdzi że:
„Deferred shading wyewoluował od teoretycznej ciekawostki do praktycznego zastosowania. Cz˛esto
jest tak że nowe techniki sa˛ zbyt drogie, zbyt abstrakcyjne lub po prostu zbyt niepraktyczne aby zostać
użyte poza niewielkim demem technicznym. Deferred shading udowodnił że jest uniwersalna,˛ pot˛eżna˛
technika,˛ która sprawdzi si˛e w środowisku prawdziwej gry.”

Ilustracja 6.3: Samaritan: 127 świateł na ekranie w technologii Unreal Engine 3 / DirectX 11 / deferred shading
(źródło: www.udn.epicgames.com/Three/DeferredShadingDX11.html)

6.1.2. DirectX 10
Autor jest zadowolony z wybrania tej technologii. DirectX 10 okazał si˛e odpowiednim narz˛edziem
do implementacji deferred shadingu. Proces nauki był relatywnie bezbolesny - dokumentacja (dostarczona z SDK) w formie pliku .chm była kompletna, zrozumiale napisana i łatwa do nawigowania. SDK
zawiera dużo przykładów z kodem źródłowym i shaderami, jak również krótki tutorial dla zupełnie poczatkuj
˛ acych.
˛
Jeśli na jakieś pytanie nie istniała odpowiedź w dokumentacji DirectX, można było być
pewnym że ktoś podobne już zadał w internecie wi˛ec tam należy szukać odpowiedzi. Przydatna okazała si˛e biblioteka D3DX b˛edaca
˛ cz˛escia˛ DirectX, udost˛epniajaca
˛ operacje na wektorach, macierzach,
funkcje do ładowania tekstur (w tym formaty .jpg i .png), shaderów, wypisywania prostego tekstu na
ekranie.
Autor miał wcześniej kilkuletnie doświadczenie z używania OpenGL do tworzenia nieskomplikowanych gier 2D i 3D, oraz znacznie mniejsze w DiretX 9 uzyskane ze stworzenia prostego edytora map
wysokości. Znajac
˛ istniejace
˛ API w danej dziedzinie, nauczenie si˛e innego, jest zdecydowanie prostsze
niż nauka od zera. Zmienia si˛e terminologia, wywołania funkcji, niektóre koncepcje, sposoby optymalizacji, ale to dalej jest biblioteka do renderowania grafiki 3D komunikujaca
˛ z karta˛ graficzna,˛ w której
jest potok renderowania, tworzy si˛e bufory z danymi o wierzchołkach i indeksach, ustawia stany renderowania, przypisuje tekstury itp.
Ponieważ aby na ekranie ukazał si˛e oczekiwany wynik, potrzeba zsynchronizować jednocześnie
wiele stanów i zasobów DirectX i karty graficznej, bardzo łatwo jest uzyskać niesławny efekt czarnego
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ekranu, albo odwrotnie: feri˛e kolorów i kształtów. Wystarczy że jeden stan b˛edzie o nieodpowiedniej
wartości aby uzyskać dziwny efekt (ilustracja 6.4), który trudno powiazać
˛
z przełacznikiem
˛
który go
spowodował. Ze wzgl˛edu na ilość stanów, dynamiczny proces ich zmiany, oraz ukrycie ich wartości podczas działania, ci˛eżko jest dojść do sedna problemu. W tej sytuacji zazwyczaj pisze si˛e systemy logujace,
˛
wyświetla informacje na ekranie, niekiedy wykorzystujac
˛ bardzo wyrafinowane mechanizmy. Autor nie
miał czasu aby tworzyć takie systemy, wi˛ec tu bardzo przydatne okazały si˛e komunikaty wypisywane
przez DirectX runtime w trybie debug.

Ilustracja 6.4: Jeden z dziwnych efektów napotkanych podczas pisania silnika (źródło: własne)

Aby je właczyć,
˛
należy ustawić opcj˛e Debug Layer na Force On w aplikacji konfiguracyjnej DirectX Control Panel, w kodzie przy tworzeniu urzadzenia
˛
D3DX podać flag˛e
D3D10_CREATE_DEVICE_DEBUG, a także uruchomić aplikacj˛e w trybie debug wewnatrz
˛ IDE. Wtedy
w oknie Output (w Visual Studio) b˛eda˛ wypisywane komunikaty informacyjne, ostrzeżenia i bł˛edy semantyczne. Jest to znaczne ułatwienie dla programisty, który nie musi zgadywać albo dokonujac
˛ losowych zmian ustalać czemu coś nie działa jak należy. Co ciekawe, komunikaty o bł˛edach nie ograniczaja˛
si˛e do samego stwierdzenia faktu zaistnienia bł˛edu, lecz cz˛esto podpowiadaja˛ co trzeba zrobić aby go
naprawić albo zwi˛ekszyć wydajność; w niektórych przypadkach sa˛ naprawd˛e dokładne. Przykład takiego
pomocnego komunikatu:
1
2

DXGI Error: Swapchain Released while fullscreen.
Switch it to the windowed state first.

6.2. Czego nie zrobiono i napotkane problemy
Istnieja˛ materiały opisujace
˛ szczegółowo klasyczny deferred shading jak i jego wariacje; brakowało
jednak takich które opisuja˛ to zagadnienie od poczatku
˛ do końca oraz traktuja˛ bezpośrednio o DirectX
10. Autor musiał zdobywać wiedz˛e z różnych źródeł (niektóre sobie przeczyły) i samemu je łaczyć,
˛
niekiedy metoda˛ prób i bl˛edów. W technice deferred shading, za niezrealizowane ważne punkty można
wymienić brak optymalizacji rozmiaru G-Bufora opisanych w 5.4.3, brak fazy zbiorczej świateł, obsługi
wielu materiałów, antialiasingu obrazu.
Do każdej poważnej gry potrzebnych jest wiele efektów. Wśród podstawowych można wymienić
cienie, odbicia lustrzane i środowiskowe, mgła, efekty czasteczkowe„
˛
normal mapping. Nie zaimplementowano ich, ponieważ każdy z nich kosztowałby dużo dodatkowego wysiłku, b˛edacego
˛
poza
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zakresem tematyki pracy. W pracy brakuje obsługi terenu i symulacji nieba (tzw. skybox). Z ogólnych
optymalizacji, typowych dla każdego renderera, nie ma podziału sceny (np. metoda˛ octree), sortowania
obiektów wzgl˛edem odległości od ekranu, occlusion cullingu czy systemów LOD (ang. Level Of Detail).
Autorowi dał si˛e we znaki sposób zarzadzania
˛
formatami wierzchołków w DirectX. Modele zapisane na dysku moga˛ zawierać różne informacje: tylko pozycje wierzchołków, pozycje wierzchołków i
ich normalne, pozycje i koordynaty tekstur, wreszcie pozycje, normalne i koordynaty tekstur. Najlepiej
aby każdy z tych przypadków po konwersji do „wspólnego mianownika” był obsługiwany przez identyczna˛ ścieżk˛e kodu C++, wywołań DirectX i shaderów HLSL. O ile dysponujac
˛ buforami wierzchołków i indeksów, samo renderowanie jest relatywnie proste, o tyle dużo komplikacji pojawiło si˛e podczas
ładowania modelu i tworzeniu z niego zasobów DirectX. Niestety, najprostsze rozwiazanie
˛
zróżnicowania zachowania za pomoca˛ warunków if było mało elastyczne i słabo utrzymywalne. Autor próbował
kilku różnych podejść, właczanie
˛
z przestrzeniami nazw i szablonami C++. Ostatecznie ze wzgl˛edu na
praktyczność ale również niejaka˛ elegancj˛e, wykorzystano klasy i funkcje wirtualne, choć w jednym
punkcie także niskopoziomowe i potencjalnie problematyczne konstrukcje j˛ezyka C++, takie jak unie i
typ void*.
Jak si˛e wydaje, takie problemy niekoniecznie sa˛ specyficzne dla DirectX, moga˛ wynikać z użycia
Assimp i oddzielenia kodu ładujacego
˛
model od tworzacego
˛
zasoby. Natomiast problemem typowym
dla shaderów była synchronizacja danych wierzchołka przesyłanych na wejściu. Przy zmianie struktur
wejściowych vertex shadera w pliku .fx, trzeba było w odpowiedni sposób zmienić format ustawiony w
aplikacji - i vice versa. W przypadku przypisania shadera o innym formacie aplikacja uruchamiała si˛e,
cz˛esto proces kompilacji shaderów był udany, dopiero w czasie działania shader nie zostawał przypisany
co objawiało si˛e na przeróżne dziwne sposoby. Mimo komunikatów diagnostycznych opisanych w sekcji
6.1.2, nie zawsze łatwo było pojać
˛ gdzie tkwi bład.
˛ Przykład takiego komunikatu:
1
2
3

D3D10: ERROR: ID3D10Device::DrawIndexed: Input Assembler - Vertex Shader
linkage error: Signatures between stages are incompatible.
The reason is that the input stage requires Semantic/Index (SV_POSITION
,0) as input, but it is not provided by the output stage.
[ EXECUTION ERROR #342: DEVICE_SHADER_LINKAGE_SEMANTICNAME_NOT_FOUND ]

Biblioteka Assimp posiada przemyślany interfejs i dobra˛ dokumentacj˛e, jednak brak prostego przykładu ładowania modeli i tworzenia z nich bufora wierzchołków, indeksów a także konwersji innych stanów na format Direct3D 10 okazał si˛e problemem. Ponieważ Assimp to znana biblioteka a DirectX jest
najbardziej rozpowszechnionym API do grafiki 3D, zaskoczeniem był brak w internecie takich dobrze
opracowanych informacji. Autor musiał korzystać z kilku niekomplentych źródeł, wertować dokumentacj˛e i kod źródłowy skomplikowanego programu Assimp Viewer a także najzwyczajniej eksperymentować.
Na plus można zaliczyć fakt, iż ładowanie z użyciem tej biblioteki wygenerowanych przez Blender
plików .obj działa jak należy, jednak nie bez okazjonalnych haczyków. Okazało si˛e bowiem, że obiekty
w pliku .obj maja˛ nazwy takie jak nadane były w Blenderze, natomiast Assimp gubi je podczas
importowania. Utrudnia to pobranie w kodzie wskaźnika na obiekt, aby np. ustawić dla konkretnych
obiektów pewne właściwości. Sposobem na obejście okazało si˛e rozpoznawanie obiektów w kodzie na
podstawie ilości wierzchołków. Niestety Assimp nie jest zbyt aktywnie rozwijany, choć na repozytorium
svn regularnie pojawiaja˛ si˛e nowe rewizje, jednak nie ida˛ za nimi wersje dla użytkownika końcowego;
ostatnia oficjalna wersja jest z grudnia 2010.
Wada˛ formatu .obj która ukazała si˛e w trakcie developingu, jest to iż nie obsługuje on przechowywania danych o światłach i kamerach. Z tego powodu niemożliwe było ustawienie tych obiektów
bezpośrednio w Blenderze a później wyeksportowanie do pliku z opisem sceny, razem z danymi o modelach. Światła i kamery musiały być ustawiane manualnie: albo metoda˛ prób i bł˛edów, albo wyświetlania
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pozycji kamery w działajacej
˛ aplikacji i nast˛epnie wpisywaniu tych wartości do kodu, co było bardzo
czasochłonne i irytujace.
˛
Eksportowanie scen z Blendera - w kilku przypadkach miała miejsce sytuacja, gdzie w tym
programie widać było jedno, a eksportowane było coś innego. Szczególnie problematyczne okazały si˛e
koordynaty tekstur oraz normalne. Czasami coś musiało zostać przestawione odwrotnie w Blenderze,
aby po eksporcie pokazało si˛e dobrze w aplikacji. Sytuacji nie ułatwiał złożony system materiałów,
warstw, tekstur, które mogły być współdzielone (lub nie) mi˛edzy modelami.

Ilustracja 6.5: UV-unwrappowanie i teksturowanie dywanu w Blender 2.59 (źródło: własne)

Antwerp - ponieważ był to pierwszy raz gdy autor pisał silnik 3D, nie wiedział czego może si˛e spodziewać, wi˛ec wybrał uproszczona˛ metodologi˛e pisania go w sposób zwinny (ang. agile). Kod byl tworzony w sposób ewolucyjny, iteracyjny, bez uprzedniego planowania. Dodawane było to co jest aktualnie
i w niedalekiej przyszłości potrzebne. Z powodu przyrostowego i chaotycznego powstawania, potrzebne
były regularne refaktoryzacje i kod jest w niektórych miejscach bardzo brzydki. Nie powstały również
podsystemy które podczas „normalnego” planowania na pewno zostałyby zaplanowane do napisania na
samym poczatku.
˛
Nie powstał m.in. menadżer zasobów - ze wzgl˛edu na relatywnie niewielka˛ skal˛e działań autor nie
był zmuszony automatyzować zarzadzania
˛
zasobami, co jak si˛e okazało później, gdy już nie było czasu
na poprawki, byłoby bardzo dobrym pomysłem. Natomiast plusem takiego „zwinnego” podejścia jest
fakt, że produkt ostateczny został skończony na czas, działa w założony sposób, nowe możliwości były
dodawane szybko i regularnie, a autor nie popadł w stan analysis paralysis próbujac
˛ zaprojektować
najlepszy możliwy silnik.
Autor zdaje sobie spraw˛e z licznych ograniczeń i niedoróbek silnika Antwerp jak i własnej implementacji deferred shadingu. Praca nie wprowadza żadnego nowego autorskiego rozwiazania
˛
dla tego
algorytmu. Mimo popełenienia podczas produkcji wielu bł˛edów, autor jest zadowolony z efektu końcowego. Ma również nadziej˛e, że ta praca zainspiruje innych do wykorzystywania algorytmów cieniowania
odłożonego, a także b˛edzie cenna˛ i praktyczna˛ pomoca˛ podczas zdobywania wiedzy i ich implementacji.

6.3. Kierunki na przyszłość

82

6.3. Kierunki na przyszłość2
Deferred shading jest dobrym wyborem szczególnie dla aplikacji z duża˛ ilościa˛ geometrii i świateł, a
takie warunki posiadaja˛ w wi˛ekszości duże, nowoczesne gry (tzw. AAA) czy nawet programy CAD dla
architektów i designerów przemysłowych. Autor przewiduje, że trend zwi˛ekszajacej
˛ si˛e ilości świateł b˛edzie si˛e umacniał i obejmował coraz wi˛ecej produkcji, a sprz˛et wspierał rozwiazania
˛
pokrewne deferred
shadingowi w coraz wi˛ekszym stopniu. Można ostrożnie wnioskować iż w przyszłości, w omówionym
kontekście, znaczenie rozwiazań
˛
renderingu wprost b˛edzie malało.
Podobnie jak forward rendering, deferred shading posiada zalety, ale także wady [39]. W zwiazku
˛
z tym sa˛ podejmowane próby znalezienia rozwiazań[42]
˛
bez jego typowych ograniczeń (sekcja 3.4.3).
Poniżej podano przykład dwóch ciekawszych:
Light pre pass - wcześniej znany jako deferred lighting, ponownie przypomniany przez Wolfganga
Engela (z firmy Nvidia, wcześniej pracownik Rockstar) pod nowa˛ nazwa˛ i na nieco zmienionych
zasadach [43]. Jest to rozwini˛ecie idei deferred shadingu, które rozkłada renderowanie sceny na 3
etapy, gdzie dwa stanowia˛ przygotowanie danych dla ostatniego [27]. Dalej wyst˛epuja˛ problemy
z przezroczystościa˛ która musi być renderowana oddzielnie, dochodza˛ niedogodności zwiazane
˛
z podwójnym transformowaniem geometrii [44] i połyskliwościa,˛ natomiast zmniejsza si˛e zapotrzebowanie na zasoby karty graficznej (pami˛eć, pr˛edkość wpełniania), nie potrzeba MRT, łatwiej
wprowadzić różnorodność materiałów oraz działa MSAA. Light pre-pass został użyty w silnikach
CryEngine 3, Frostbite 2, Torque 3D .
Inferred lighting - wg. [38] łaczy
˛
zalety deferred i forward shadingu. Również wyst˛epuja˛ 3 przebiegi
jak w light pre pass, w tym dwa dla geometrii, jednak bez potrzeby dodatkowego dla przezroczystych. Obiekty półprzezroczyste podlegaja˛ pod ta˛ sama˛ ścieżk˛e renderowania, za cen˛e (w przypadkach granicznych - mocno) słabszej jakości ich oświetlenia, dużego skomplikowania shaderów
oraz ograniczenia do 4 warstw przezroczystości. Dla małej ilości świateł koszt stworzenia buforów
jest wi˛ekszy niż w deferred shadingu i light pre pass, z drugiej strony jest mniejsze zapotrzebowanie na pami˛eć i fillrate. Zaleta˛ jest wsparcie dla różnorodnych materiałów - shadery materiałów
moga˛ być prawie tak elastyczne jak w forward rendererze. Również możliwe użycie MSAA.
Deferred shading to jedna z wielu koncepcji renderowania grafiki 3D, warto być świadomym jej
istnienia ale i nie zapominać o innych. Nie jest idealna, można wprowadzać do niej modyfikacje i jest to
bardzo popularne. Zawsze decydujac
˛ si˛e na jej użycie należy rozważyć argumenty za i przeciw.

2

wi˛ecej w sekcji 2.4.2

Zawartość płyty CD

• praca w formacie pdf
• skompilowana aplikacja testowa i kody zródłowe
• całe oprogramowanie (Blender, Assimp)
• wyniki doświadczeń
• prezentacja PPT z obrony dyplomowej
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