
Politechnika Wrocławska
Wydział Elektroniki W-4

KIERUNEK: Elektronika i telekomunikacja
SPECJALNOŚĆ: Zastosowanie inżynierii komputerowej w technice

PRACA DYPLOMOWA
MAGISTERSKA

Programowanie trójwymiarowej grafiki renderowanej 

w czasie rzeczywistym w języku Cg/HLSL.

Szymon Urban

nr albumu: 140929

promotor:

dr inż. Przemysław Śliwiński

wersja 1.0:

2011.09.04
1

Bahrd
Highlight
Kropka po tytule?!?!?!!? 

Bahrd
Cross-Out

Bahrd
Sticky Note
Proszę stosować standardowy sposób cytowania literatury:Np:Definicja woksela została zaczerpnięta z [3] ...A następnie, w bibliografii podać:[3] Autor, tytuł, wydawnictwo/czasopismo, strony, adres, rok wydania.



Spis treści

Cel pracy

Zakres pracy

1. Wprowadzenie do grafiki trójwymiarowej renderowanej w czasie rzeczywistym

1.1. Grafika trójwymiarowa 

1.2. Rendering w czasie rzeczywistym a rendering offline

1.3. Zastosowania grafiki renderowanej w czasie rzeczywistym

2. Techniki odwzorowania trójwymiarowej rzeczywistości na ekranie

2.1. Generalne podejścia

2.1.1. Rendering wolumetryczny (woksele)

2.1.2. Polygony

2.1.3. Unlimited detail

2.2. Metody urealniania grafiki polygonalnej

2.2.1. Mapowanie tekstur

2.2.2. Oświetlenie dyfuzyjne

2.2.2.1. Oświetlenie statyczne

2.2.2.2. Oświetlenie dynamiczne

2.2.3. Mapowanie nierówności (Normal Mapping)

2.2.4. Mapowanie rozbłysków (Specular lighting)

2.2.5. Mapowanie odbić

2.2.6. Geometryczna projekcja nierówności (offset mapping)

2.2.7. Inne możliwości

3.   Programowanie grafiki w języku Cg/HLSL  

3.1. Potok graficzny

3.2. Język Cg/HLSL

Wprowadzenie

Typy danych

2



4. Narzędzia

4.1. NVIDIA FX Composer (środowisko programowania shaderów)

4.2. ATI Render Monkey (środowisko programowania shaderów)

4.3. Autodesk 3ds max (tworzenie cyfrowej zawartości 3D)

4.4. Adobe Photoshop (tworzenie cyfrowej zawartości 2D)

4.5. NVIDIA DDS plug-in (tworzenie cyfrowej zawartości 2D)

4.6. NVIDIA Normal Map filter (tworzenie cyfrowej zawartości 2D

5. Projekt i implementacja

5.1. Założenia projektowe

5.2. Wykonanie

5.3. Instrukcja użytkowania

5.4. Opis działania shadera

5.4.1. Struktura pliku shadera

5.4.2. Komunikacja z aplikacją Autodesk 3ds max

5.4.3. Program wierzchołków (Vertex Shader)

5.4.4. Program fragmentów (Pixel Shader)

5.5. Przykłady kodu źródłowego

6. Podsumowanie i wnioski

6.1. Podsumowanie i wnioski

6.2. Synteza: zestawienie i porównanie proponowanego podejścia z innymi

6.3. Możliwy dalszy rozwój

7. Słowniczek

8. Bibliografia

3



Cel pracy

Celem pracy dyplomowej  jest  zaprogramowanie  większości  możliwych  do  uzyskania  w 

czasie rzeczywistym na dzisiejszym sprzęcie efektów graficznych w postaci shaderów - programów 

dla procesora graficznego komputera. 

Shadery  muszą  mieć  możliwość  zastosowania  do  dowolnego  obiektu,  korzystając  z 

dowolnych, podawanych przez użytkownika (w ramach specyfiki działania) parametrów, jak np. 

kolory, nakładane obrazy (tekstury) i wartości liczbowe wpływające na wygląd.

Kolejnym założeniem jest umożliwienie podglądu działania tych efektów w programie do 

tworzenia cyfrowej  zawartości (do tworzenia grafiki 3D), jakim jest  Autodesk 3ds Max. W ten 

sposób założono też realizację poprzedniego punktu - a więc umożliwienie przypisania modeli i 

ustawiania wartości zmiennych bezpośrednio w programie do tworzenia cyfrowej zawartości.

Dodatkowo, celem pracy jest wykonanie kilku efektów z dziedziny tzw. post-processingu, 

czyli działających na wyrenderowany już obraz.

Techniki opracowane w ramach pracy pozwolą nie tylko na uzyskanie efektów będących 

dziś  standardem, ale zostaną udoskonalone, oferując jeszcze lepszą  jakość grafiki i oszczędność 

pamięci.

Zakres pracy

Opracowanie  shaderów,  dających  się  wyświetlić  w  programie  do  tworzenia  cyfrowej 

zawartości, wymaga dokonania przeglądu dostępnych obecnie możliwości reprezentacji grafiki.

Dokonano  charakterystyki  dostępnych  technologii  graficznych.  Rozstrzygnięto  również 

kwestię integracji z aplikacją do tworzenia cyfrowej zawartości 3D. Ostatnim etapem pracy jest 

projekt i implementacja shadera, w oparciu o postawione wcześniej wymagania i założenia.
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1. Wprowadzenie do grafiki 

trójwymiarowej renderowanej w czasie 

rzeczywistym
#Spis Treści

Grafika komputerowa przemierzyła długą drogę od czasu swego powstania i się rozwija. 

Dzisiejszy, a nawet pięcio-, sześcioletni sprzęt o cenie przystępnej dla przeciętnej rodziny jest w 

stanie generować realistyczną i atrakcyjną grafikę w czasie rzeczywistym. Ponadto, obecnie istnieje 

ogromna kontrola nad sposobem wyświetlania takiej grafiki. Kontrolę tę daje język programowania 

HLSL (High  Level  Shading  Language  -  język  cieniowania  wysokiego  poziomu),  przez  firmę 

NVIDIA zwany językiem Cg, co znaczy "C for graphics". W istocie, ma on składnię popularnego 

wśród programistów i studentów języka C, oferując jednak wachlarz możliwości charakterystyczny 

głównie dla zastosowań graficznych, jak specjalne typy danych itp.

Programy do tworzenia cyfrowej trójwymiarowej zawartości, jak 3ds Max, standardowo w 

oknach widoku sceny ukazują tworzone obiekty w formie innej niż ta, jaką przyjmą one w aplikacji 

do odtwarzania cyfrowej zawartości, czyli po prostu do wyświetlania trójwymiarowej grafiki (jak w 

programie  symulacyjnym  czy  grze  komputerowej).  W  tym  drugim  przypadku  obiekt  podlega 

bliskiemu poprawności oświetleniu, wykorzystywane są wszelkie dostępne współcześnie techniki 

pozwalające  uzyskać  realistyczny i  atrakcyjny obraz  (jak  normal  mapping  i  specular  lighting). 

Programy jak 3ds Max oferują dużo uboższy podgląd, który nie oddaje wszystkich cech materiałów 

nałożonych na obiekt. W dzisiejszych czasach komputery są już na tyle szybkie, że nic nie stoi na 

przeszkodzie,  by  w  oknach  programu  do  tworzenia  cyfrowej  zawartości  również  wyświetlać 

materiały w trybie identycznym jak to zostanie zrobione w aplikacji,  do której dany model jest 

przeznaczony. To  jest jednym z podstawowych celów niniejszej pracy.
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1.1. Grafika trójwymiarowa

Trójwymiarowa grafika komputerowa, nazywana również grafiką komputerową 3D lub po 

prostu grafiką 3D lub grafiką trójwymiarową (wszystkie te terminy będą  używane tej publikacji 

jako jednoznaczne) to grafika wykorzystująca trójwymiarową reprezentację danych o geometrii, 

przechowywanych  w  pamięci  komputera  bądź  podobnego  urządzenia  elektronicznego  w  celu 

utworzenia z nich obrazów dwuwymiarowych poprzez przeprowadzenie na nich pewnych obliczeń. 

Proces taki nazywa się renderingiem. Dwuwymiarowy obraz trójwymiarowej  sceny powstaje w 

wyniku projekcji perspektywicznej.

Rendering  komputerowej  grafiki  3D  posiada  wiele  wspólnych  cech  z  wyświetlaniem 

dwuwymiarowej  grafiki  wektorowej  (geometrycznej,  złożonej  z  punktów  i  inni,  nie  pikseli)  - 

korzysta  się  z  wielu  tych  samych  algorytmów.  Natomiast  końcowa  faza  wyświetlania  grafiki 

trójwymiarowej często korzysta z technik używanych w grafice stricte 2D.

Najważniejsza różnica pomiędzy grafiką 3D a 2D to możliwość obserwacji sceny/obiektu z 

różnych stron. Przygotowane wcześniej  dane (utworzony przez grafika model 3D, zeskanowany 

obiekt)  można  wykorzystać  do  renderingu  z  różnych  punktów  widzenia.  Jeśli  dobrany  jest 

odpowiedni sposób wyświetlania i jeśli dysponujemy odpowiednio wydajnym sprzętem, możemy 

zmieniać ten widok płynnie, niczym oglądając prawdziwy model czy rzeźbę,  gdyż obraz będzie tak 

szybko renderowany. Natomiast w przypadku grafiki 2D, dysponujemy tylko konkretnym obrazem, 

zupełnie jakbyśmy mieli przed sobą zdjęcie czy malowidło.

Może się zdarzyć, że grafiką 3D zostanie nazwany model 3D. W zasadzie jednak - i taką 

definicję przyjmiemy w tej pracy - model 3D jest zapisaną w pliku matematyczną reprezentacją 

dowolnego  trójwymiarowego  obiektu.  Taki  model  może  zostać  wyświetlony,  a  więc 

wyrenderowany  -  i  wówczas  nazwiemy  go  grafiką.  Może  również  zostać  odtworzony  w 

rzeczywistości za pomocą drukarki przestrzennej (ang. 3D printer). W efekcie otrzymywany jest 

obiekt  analogiczny  do  dzieła  rzeźbiarza  -  odtworzony  na  tyle  precyzyjnie,  na  ile  pozwala 

urządzenie.  Wreszcie,  odpowiednio  przygotowany  model  można  wykorzystać  w  sposób  nie 

związany z  grafiką,  w kalkulacjach  i  symulacjach.  Przykładem takich  są  symulacje  obciążenia 

elementów konstrukcji w programie Autodesk Robot Structural Analysis. Wiele obiektów w scenie 

lub obiekty z wydzielonymi ruchomymi częściami,  zwanymi kośćmi,  można użyć do symulacji 

zachowania  się  po poddaniu  obiektów działaniu  jakiejś  siły.  W grach komputerowych systemy 

takich symulacji nazywa się potocznie fizyką. 
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Dane o trójwymiarowym obiekcie lub całej scenie są przechowywane w pamięci komputera 

za pomocą koordynatów w przestrzeni trójwymiarowej układu współrzędnych kartezjańskich.

Odwzorowanie stereoskopowe

Jest  to  bardzo  ważne,  by  w  czasach,  gdy  na  wielu  filmowych  plakatach  widnieje 

informacja, iż film zrealizowany i wyświetlany jest w technologii "3D", odróżnić odwzorowanie, 

którego dotyczy niniejsza praca (a  więc 3D na ekranie  2D,  w formie pojedynczego obrazu na 

klatkę) od stosowanych w takich filmach obrazów stereoskopowych, popularnie nazywanych "3D". 

Stereoskopia to technika pozwalająca na częściowe zapisanie trójwymiarowej informacji o 

scenie i stworzenie iluzji głębi na obrazie. Polega ona na przedstawieniu dwóch obrazów tej samej 

sceny, przesuniętych w pewnym stopniu względem siebie. Jest to analogia widzenia dwoma oczami 

- każdym widzimy trochę inny obraz, ponieważ są one rozstawione względem siebie o kilkadziesiąt 

milimetrów.

Obrazy takie są oferowane jako tryb wyświetlania w niektórych grach komputerowych na 

platformach PC, Sony PlayStation 3 czy Nintendo 3DS.  Jeśli chodzi o końcowy etap wyświetlania 

obrazu,  obowiązuje  ta  sama zasada,  co  w przypadku popularnych  ostatnio  filmów "3D",  które 

nawet  przez  twórców  takiego  kina  bywają  nazywane  filmami  stereoskopowymi.  Grafika 

renderowana w czasie rzeczywistym korzysta wtedy bądź z dwóch wirtualnych kamer w scenie, 

bądź rozsuwa obrazy na etapie  końcowego renderingu.  W przypadku filmów materiał  jest  albo 

nagrywany  specjalnymi  podwójnymi  kamerami  (analogia  do  ludzkich  oczu),  bądź  tworzony 

cyfrowo z dwóch kamer w scenie, ale renderowany offlinowo. 

Obraz stereoskopowy jest  dwuwymiarowy (tak samo jak obraz uzyskiwany wg przyjętej 

definicji   dzięki  grafice  komputerowej  3D),  ponieważ  jest  wyświetlany  na  płaskim  ekranie 

(monitor, telewizor, sala kinowa). Są to w zasadzie dwa dwuwymiarowe obrazy przypadające na 

jedną klatkę filmu czy też animacji komputerowej, po jednym dla każdego oka. 

Wrażenie  trójwymiarowości  uzyskuje  się  najczęściej  dzięki  obserwacji  obrazów  przez 

specjalne  okulary,  posiadające  spolaryzowane  soczewki.  Wyświetlane  obrazy  są  również 

spolaryzowane, a soczewki w okularach powodują, że do danego oka dociera tylko ten obraz, jaki 

jest dla niego przeznaczony. 

Specyficznym i  dość  ciekawym przypadkiem jest  konsola  przenośna  Nintendo  3DS,  na 

ekranie  której  (ekran  ma  przekątną  równą  3,53  cala  -  90  mm)wyświetlany  jest  obraz 

trójwymiarowy, nie wymagający stosowania żadnego dodatkowego ekwipunku (jak wspomniane 

okulary).  Urządzenie jest  tak zaprojektowane, by z odległości,  z jakiej  zazwyczaj animacja jest 
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obserwowana,  do  każdego  oka  docierał  inny  obraz.  Jest  to  tzw.  metoda  autostereoskopii,  a 

konkretniej  bariera  paralaksy.  W obecnej  chwili  (2011)  opracowywane  są  również  telewizory 

pozwalające  na  oglądanie  obrazów  stereoskopowych  gołym  okiem,  choć  brak  jakichkolwiek 

danych na temat powodzenia tych działań.

W zależności od źródła badań, podaje się, iż od 2 do 12 % ludzi nie doświadcza wrażenia 

głębi  obrazu  stereoskopowego  w  ogóle  bądź  cierpi  na  szereg  skutków  ubocznych  skutecznie 

przeżycie tego doznania utrudniających lub uniemożliwiających.

Odwzorowanie trójwymiarowe

Prawdziwe odwzorowanie trójwymiarowe nie zostało jeszcze do tej pory zrealizowane w 

sposób, który pozwoliłby na szerokie zastosowanie tego rozwiązania. W chwili obecnej prowadzi 

się jedynie badania nad wyświetlaczami wolumetrycznymi. Istnieje kilka ścieżek, jakimi rozwój 

takich wyświetlaczy może podążać. Jedną z nich jest technologia tworzenia świecących punktów 

plazmy poprzez pulsujące lasery.  Inną - wirujące lustra, odbijające w każdą stronę inny obraz. Są to 

prawdziwie trójwymiarowe obrazy. Jednakże ponieważ nie są jeszcze popularne, a technologia jest 

niedoskonała, nie ma jeszcze na nie przyjętej powszechnie nazwy. 

Należy pamiętać, że kiedy mówi się o grafice trójwymiarowej, nie oznacza to zastosowania 

powyższych technologii. Oznacza to sposób reprezentacji danych w pamięci komputera, zaś obraz 

jest w przeważającej większości przypadków dwuwymiarowy - bowiem wyświetlany na płaskim 

ekranie dzięki projekcji perspektywicznej. Taka też definicja grafiki trójwymiarowej (grafiki 3D) 

jest przyjęta w publikacjach drukowanych i cyfrowych, w środowiskach naukowych i przemysłu 

rozrywkowego, a także w konsekwencji - w tej pracy.

1.2. Rendering w czasie rzeczywistym a rendering offline

"For real time shaders, the highest priority is speed" [3]

Rendering,  a  więc  pewne  obliczenia,  zajmują  pewien  czas.  Może  on  być  bardzo  długi 

(rendering offlinowy klatki filmu animowanego) lub trwać ułamek sekundy (grafika real-time'owa - 

renderowana w czasie rzeczywistym). 
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Rendering w czasie rzeczywistym

Programy wykonywane w czasie rzeczywistym muszą wykonać się w ściśle określonym 

czasie - istnieje pewien deadline. Zastosowanie takich systemów wynika z krytycznej zależności 

powodzenia  jakiejś  operacji  w  zależności  od  nich.  Przykładem  może  być  system  anti-lock 

hamulców samochodu. Określonym czasem jest czas w którym hamulce muszą być zwolnione, aby 

nie doszło do zablokowania koła. Mówi się, że przetwarzanie w czasie rzeczywistym nie powiodło 

się,  gdy  nie  zostało  ukończone  przed  nadejściem  określonego  terminu.  Deadline  musi  być 

osiągnięty, niezależnie od obciążenia systemu. 

Takie  same  zasady  dotyczą  grafiki.  Celem  renderingu  w  czasie  rzeczywistym  jest 

zwizualizowanie tak dużej ilości informacji, jakie oko ludzkie jest w stanie przetworzyć w ciągu 

ułamka sekundy - w jednej klatce, jak często się mówi ze względu na analogię do animacji i filmu. 

Np.  rendering grafiki w 30 klatkach na sekundę (fps - ang. frame per second) oznacza, iż w ciągu 

sekundy  scena  renderowana  jest  30  razy,  za  każdym  razem  "od  nowa"  (do  standardowego 

renderingu nie są używane żadne informacje z poprzedniej klatki, jedynie do efektów jak motion 

blur - rozmycie wynikające z ruchu obiektów względem kamery), tak więc rendering takiej sceny 

odbywa się w ciągu 1/30 sekundy, co daje nieco ponad 33 ms.  Nadrzędny cel to osiągnięcie jak 

najlepszego odwzorowania   renderowanej  sceny przy utrzymaniu  pewnej  minimalnej  prędkości 

renderingu. Dolna granica to 24 klatki na sekundę, ponieważ jest to minimum, którego ludzkie oko 

potrzebuje, aby powstało wrażenie płynnego ruchu.  Z tego też powodu, 24 klatki to od lat 20. 

ubiegłego wieku standard dla kina, a współcześnie stosuje również standardy o większej liczbie 

klatek. Pierwsze filmy nagrywane były w 16 klatkach na sekundę, gdyż według niektórych źródeł to 

jest właściwa granica wrażenia płynnego ruchu. Wraz z nadejściem nowych standardów, zaczęto i 

je odtwarzać w 24 klatkach na sekundę, przez co sprawiały wrażenie przyspieszonych.

Wszystkie gry komputerowe wydawane na platformę XBOX360 muszą utrzymywać średnio 

30 klatek na sekundę i nigdy nie zejść poniżej 25 fps (poza sporadycznymi, ściśle określonymi 

przypadkami,  jak zapis postępu w grze, a więc zapis pewnych danych na nośniku jak np. dysk 

twardy) . Dla konsoli PlayStation 3 wymogi te są takie same , dawniej były odpowiednio o 5 klatek 

mniejsze. Z uwagi na mnogość konfiguracji sprzętowych komputerów osobistych (PC) framerate 

gier na tę platformę zależy od konkretnej maszyny i ustawień regulowanych przez użytkownika. 

Każdy normalnie postrzegający świat człowiek dobierze te parametry (bądź dokupi sprzęt) tak, by 

uzyskać średnio 30 klatek na sekundę. Rozgrywka z niskim frameratem (poniżej 24) nie powoduje 

powstania iluzji ruchu i przez to będzie uciążliwa dla użytkownika.
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Rendering offline

Rendering  offline  to  rendering  bez  ograniczenia  czasowego,  które  pozwoliłoby  na 

natychmiastowe użycie,  jak w przypadku renderingu real-time.  Ograniczenie takie może jednak 

wynikać z innych czynników, np. czas przed jakim należy ukończyć większy projekt, do którego 

tzw. render, a więc obraz będący wynikiem renderingu, jest potrzebny. Stosuje się cały wachlarz 

różnego sprzętu, od domowych komputerów po potężne maszyny na tak zwanych renderfarmach, 

czyli  w placówkach w których zgromadzone są komputery do renderingu offlinowego.  Termin 

offline może się wydawać mylący, ponieważ rendering taki możliwy jest również poprzez sieć, np. 

różne maszyny renderują różne klatki filmu z jednego pliku. Rendering offline jest renderingiem 

software'owym (programowym), co oznacza, że nie jest wspomagany przez żadne funkcje układu 

graficznego, i odbywa się w całości na CPU.

Rendering  offline  pozwala  na  zastosowanie  bardziej  zaawansowanych  algorytmów 

oświetlenia,  dokładniejszych  modeli  (z  większą  ilością  polygonów)  oraz  bardziej  złożonych, 

bogatszych scen.  Często wykorzystuje  się  te  możliwości  technologiczne oraz większy dostępny 

przedział  czasu  w  celu  osiągnięcia  większego  realizmu.  Zależy  to  od  użytych  algorytmów. 

Najbardziej realistyczne efekty daje renderer Maxwell Render, który oblicza oświetlenie za pomocą 

fal światła. Oferuje on rendering typu ubiased i jest bardzo ciekawym przypadkiem, ponieważ jego 

założenia  całkowicie  przeciwstawiają  się  sposobom  stosowanym  w  renderingu  realtimowym. 

Maxwell  Render  bazuje  na  matematycznych  równaniach  opisujących  dystrybucję  światła,  co 

oznacza, że wszystkie elementy sceny, jak emitery światłam materiały i kamery są odtworzone na 

podstawie poprawnych fizycznych modeli.  Unbiased rendering charakteryzuje się tym, że nie sa 

użyte żadne triki w celu obliczenia jakiegokolwiek piksela obrazu. W efekcie obiekty i cała scena 

wyglądają identycznie, jak wyglądałyby w rzeczywistości. 

[http://en.wikipedia.org/wiki/Maxwell_Render]

Jednak często używa się innych rendererów, jak np. Mental Ray czy VRay, które mimo iż mniej 

poprawne fizycznie, dają przyjemniejsze dla oka i szybsze rezultaty.

Główne  zastosowania  renderingu  offlinowego  to  wizualizacje  architektoniczne  oraz 

produkcje filmowe. W przypadku filmów renderowanych jest wiele następujących po sobie klatek 

animacji.  Klatki  mogą  być  stworzone  w  całości  komputerowo,  bądź  posiadać  dorobione  do 

nagranych scen stworzone przez grafików elementy i efekty.

Jak już wspomniano, pomimo dużo większej ilości czasu i silniejszego sprzętu dostępnego 

w przypadku renderingu offline w porównaniu do realtimowego, z uwagi na terminy projektów do 

których potrzebne są rendery, nakłada się też pewne ograniczenia czasowe. Przykładowo rendering 
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wizualizacji architektonicznej może trwać od kilku minut do kilkudziesięciu godzin, najczęściej jest 

to  kilka  do  kilkunastu  godzin.  Często,  podobnie  jak  w  przypadku  renderingu  w  czasie 

rzeczywistym, szuka się sposobów na optymalizację. I tak, np. jedna klatka do filmu animowanego 

"Auta" ("Cars") renderowała się na początku produkcji ok. 78 godzin, a po wprowadzeniu wielu 

zmian udało się zmniejszyć ten czas do ok. 2 godzin. Często rezygnuje się z poprawnych fizycznie 

modeli oświetlenia, jak Maxwell Render, na rzecz szybszych, jak np. Mental Ray.

Tak  więc  praktyka  pokazuje,  że  zazwyczaj  czas  dostępny w przypadku  renderingu  offline  jest 

większy od przeznaczonego na rendering w czasie rzeczywistym o 5-6 rzędów wielkości.

Rendering zdalny

W ostatnich czasach rozwija się technologię zdalnego renderingu. Polega ona na tym, iż 

dane wejściowe i wyjściowe związane są z jednym urządzeniem, ale całe przetwarzanie danych 

wejściowych na wyjściowe odbywa się na innym urządzeniu.  Przykładowo, użytkownik steruje 

kamerą  w  programie  symulacyjnym  lub  grze  komputerowej.  Sygnały  o  jego  działaniach  są 

wysyłane  do  komputera  (jednego  lub  kilku)  poprzez  sieć  internet.  Urządzenie  takie  może  się 

znajdować praktycznie w dowolnym miejscu na świecie. Po przeliczeniu ruchu kamery, grafiki i 

innych aspektów programu, jak np. fizyka, efekt w postaci wyrenderowanej klatki jest przesyłany 

do użytkownika. Jest to więc system czasu rzeczywistego, na który nałożony jest  jeszcze jeden 

wymóg -  odpowiednio  szybkiego  przesłania  obrazu  poprzez  sieć.  Natomiast  sam sprzęt,  który 

zajmuje się przeliczaniem w programie, głównie grafiki, może być skonfigurowany dowolnie i jest 

najczęściej dużo wydajniejszy od sprzętu użytkownika. W ten sposób możliwa jest np. gra w bardzo 

wymagającą sprzętowo grę za pomocą smartfonu lub starego komputera. 

Przykładem zastosowania renderingu zdalnego jest system OnLive, oferujący rozgrywkę w 

gry komputerowe przeznaczone na obecne platformy. Do gry potrzebny jest jedynie kontroler i 

połączenie z internetem.

Z czasem,  kiedy łącza  internetowe staną  się  szybsze,  zastosowanie  renderingu zdalnego 

znacznie się poszerzy i obejmie dziedziny jak wirtualna turystyka.
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1.3. Zastosowanie grafiki renderowanej w czasie rzeczywistym

1.3.1. Potrzeba zastosowania grafiki renderowanej w czasie rzeczywistym

Najważniejszą  zaletą  grafiki  renderowanej  w  czasie  rzeczywistym  nad  renderowaną 

offline'owo jest możliwość interakcji. Oglądając film, widzimy obrazy ułożone w sposób w jaki 

chciał  tego  reżyser.  W przypadku  interaktywnej   grafiki  renderowanej  w czasie  rzeczywistym, 

zazwyczaj  to  użytkownik  ma  kontrolę  nad  tym,  co  pojawi  się  na  ekranie  -  jakby uchwycone 

wirtualną kamerą. Użytkownik za pomocą kontrolera (myszki, klawiatury, pada, joysticka, a nawet 

swojego własnego ciała zeskanowanego specjalną kamerą z zestawu Kinect dla konsoli XBOX360) 

wprowadza do systemu dane o ruchu tej  kamery,  np.  umieszczonej  w oczach bohatera gry.  Na 

podstawie tych danych system decyduje, z jakiej pozycji wyrenderować kolejną klatkę. 

Innymi  ważnymi  czynnikami  kontrolującymi  grafikę  czasu  rzeczywistego  są  fizyka  i 

animacja. techniki te w dużym stopniu dyktują, co powinno być wyświetlone na ekranie - a raczej,  

mówiąc dokładniej, gdzie powinno być wyświetlone (decydują o pozycji obiektów). Dzięki temu 

grafika komputerowa czasu rzeczywistego nabiera realizmu.

1.3.2. Praktyczne zastosowania

Grafika  komputerowa  czasu  rzeczywistego  służy  generalnie  do  stworzenia  pewnej 

wirtualnej rzeczywistości lub zobrazowania czegoś. 

Wizualizowane środowisko może być bardzo podobne do świata rzeczywistego. Tworzone 

są  symulacje  sytuacji  przebiegających  w  trudnych  warunkach,  niebezpiecznych  dla  życia  czy 

mienia ludzi. Trening z pomocą symulatorów jest bezpieczny dla zdrowia i życia, a pozwala poznać 

różne sytuacje i nauczyć się reagowania na nie. 

Przykładowe zastosowania użytkowe obejmują głównie symulatory lotu z przeznaczeniem 

dla  lotnictwa  wojskowego  i  cywilnego,  a  także  astronautyki.  Tworzone  są  modele  prac 

remontowych  i  konstrukcyjnych,  symulatory  pojazdów  i  maszyn  naziemnych,  górniczych, 

podwodnych i morskich.

Grafika renderowana w czasie  rzeczywistym pozwala różnym grupom interwencyjnym i 

organizacjom, jak straż pożarna, policja, ministerstwo obrony i innym, zorientować się w sytuacji 
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na terenie gdzie planowana jest ewakuacja czy inna misja ratunkowa - odpowiada za to np. system 

wizualizacji 3DChrono oferowany przez Thales Group. Istnieją programy służące do szkolenia ekip 

antyterrorystycznych i saperskich.

Advanced Gunnery Trainer System firmy Lockheed Martin to z kolei system treningowy dla 

wojska  umożliwiający szkolenie  z  zakresu  obsługi  broni  przeciwpancernej.  Wojsko jest  bardzo 

ważnym odbiorcą  wszelkiego rodzaju  symulacji.  Ich  zakres  jest  bardzo szeroki,  począwszy od 

szkolenia  żołnierzy  piechoty  w  radzeniu  sobie  z  trudnymi  sytuacjami  poprzez  obsługę  broni  i 

sprzętu, aż po symulatory maszyn i pojazdów wojskowych. 

Rozwija  się  obrazowanie w medycynie,  grafika komputerowa czasu rzeczywistego pełni 

ważną rolę w interaktywnym szkoleniu w zakresie cirurgii, leczenia oparzeń (wirtualny świat Snow 

World), leczenia fobii oraz PTSD (Zespół stresu pourazowego).

Kolejne zastosowanie to prototypowanie urządzeń i pojazdów, projektowanie budynków i 

budowli,  polegające  często  na  tworzeniu  modeli  CAD.  Wynik  takich  prac  może  być 

zwizualizowany w formie grafiki czasu rzeczywistego, pozwalając na oglądanie obiektu z różnych 

stron. Jeszcze bardziej kusząca jest możliwość "przejścia się" po wirtualnym, dopiero planowanym 

osiedlu  czy  mieście.  Zastosowania  obejmują  więc  też  planowanie  przestrzenne,  planowanie 

komunikacji.  Z  takich  rozwiązań  korzysta  np.  firma  Enodo  -  zajmująca  się  wizualizacjami 

architektonicznymi i urbanistycznymi. 

Część  gier  wywodzi  się  z  zastosowań  użytkowych,  które  z  czasem zawitały  do  świata 

elektronicznej  rozrywki.  Należą  do  nich  symulatory  lotu,  zarówno  oddające  wrażenia  pilotażu 

maszyn wojskowych jak i cywilnych, jak i gry wyścigowe.

Najbardziej  kojarzone z  elektroniczną  rozrywką są jednak szeroko rozumiane gry akcji. 

Szczególnie duże znaczenie dla rozwoju grafiki ma gatunek zwany First Person Shooter (FPS), 

czyli  strzelanina  z  widoku pierwszej  osoby (First  Person Perspective).  Ponieważ w takiej  grze 

kamera jest umieszczona na wysokości oczu bohatera gry, gracz może dokładnie oglądać otoczenie, 

rozglądać się na wszystkie strony i podchodzić blisko do wielu obiektów. Wymusiło to na twórcach 

stworzenie jak najbardziej szczegółowej i atrakcyjnej grafiki. Praktycznie każdy przełom w grafice 

komputerowej czasu rzeczywistego następował wraz z wydaniem na rynek dobrze zrealizowanej 

gry  FPS.  Warto  wymienić  tu  Unreal  z  1998  roku,  gdzie  stworzono  szczegółowe  otoczenie, 

zastosowano wiele kolorowych świateł,  w tym dynamicznie oświetlających modele w grze,  czy 

Doom 3 z 2004, gdzie po raz pierwszy można było zobaczyć użycie normal map, o których traktuje 

rozdział 2.2.3.
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Formą relaksu w środowisku rzeczywistości wirtualnej niekoniecznie muszą być gry.  Do 

tego celu mogą służyć specjalnie stworzone środowiska, mające na celu relaksację w otoczeniu 

wirtualnej  oazy,  w  której  można  uspokoić  umysł  przy  pomocy  obrazów,  muzyki,  czy  nawet 

zapachów  kojących  umysł.  Coraz  częściej  swoje  modele  w  świecie  rzeczywistości  wirtualnej 

przygotowują  instytucje  i  organizacje  pragnące  w  ten  sposób  zainteresować  środowiska 

konsumenckie  ich  odpowiednikiem w świecie  realnym i  w  ten  sposób zwiększyć  atrakcyjność 

oferty i  skłonić do wizyty raz w świecie  wirtualnym, dwa w naturze.  Powstają  więc wirtualne 

modele najciekawszych fragmentów miast (centra kulturalne i handlowe), czy słynnych budowli 

(np. Zakazane Miasto w Pekinie). Niektóre funkcjonują w postaci oddzielnych aplikacji, inne stają 

się  częścią  ogólnoświatowych  projektów  (Google  Earth,  Second  Life)  stale  rozwijanych  i 

udoskonalanych.[]

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczywistość_wirtualna

Bardzo świeżym w powszechnym zastosowaniu wynalazkiem, a jednocześnie coraz bardziej 

popularnym, jest tzw. rzeczywistość rozszerzona (ang. Augmented Reality). Polega ona najczęsciej 

na dodawaniu do rejestrowanego kamerą obrazu nowych trójwymiarowych elementów, np. ścieżek 

prowadzących  do  celu  czy  szyldów  różnych  firm.  Obliczenia  takiej  grafiki  są  oczywiście 

dokonywane  w  czasie  rzeczywistym.  Uogólniając,  rzeczywistość  rozszerzona  (ang.  Augmented 

Reality) to system łączący świat rzeczywisty z generowanym komputerowo. 

Na przykład, użytkownik AR może przy pomocy półprzeźroczystych okularów obserwować 

życie toczące się na ulicach miasta jak również elementy wytworzone przez komputer nałożone na 

rzeczywisty świat.[]

Rzeczywistość rozszerzona identyfikowana jest jako system:

- łączący w sobie świat realny oraz rzeczywistość wirtualną,

- interaktywny w czasie rzeczywistym,

- umożliwiający swobodę ruchów w trzech wymiarach.[]

Rzeczywistość rozszerzona jest wykorzystywana w różnych obszarach nauki i biznesu:

- medycyna – obrazowanie medyczne, lekarze mogą mieć dostęp do danych na temat struktury i 

czynności narządów wewnętrznych pacjenta,

- lotnictwo – instrumenty pokładowe pokazują pilotom ważne dane na temat ukształtowania terenu, 

który widzą przed sobą,

-  szkolenia  –  AR zapewnia  studentom niezbędne  dane  o  specyficznych obiektach  nad którymi 
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pracują,

-  muzea  –  wystawiony  eksponat  może  być  oznakowany  informacjami  takimi  jak  kontekst 

historyczny lub miejsce odkrycia artefaktu

- marketing – markery AR stosowane bywają w trakcie kampanii marketingowych.[]

W  szkołach  wyższych  w  USA  wykładowcy  przywiązują  coraz  większą  wagę  do 

wzbogacania doświadczeń swoich studentów, łącząc edukacyjne treści ze specyficznymi miejscami 

i  obiektami,  na  temat  których  studenci  zdobywają  wiedzę.  Nieodłącznymi  elementami  wielu 

kursów są wycieczki. Poprzez uzupełnienie poszukiwań mobilną technologią lekcja może stać się 

jeszcze bardziej atrakcyjna. W niektórych przypadkach technologie AR są zintegrowane z grami 

edukacyjnymi.  W  Massachusetts  Institute  of  Technology  istnieje  program  "Detektywi 

Środowiskowi". Studenci na terenie campusu uczelni zdobywają wiedzę o ekosystemie wyszukując 

wskazówki i stopniowo odkrywając tajemnicę. Studenci używają w tym celu palmtop oraz systemu 

nawigacji GPS.[]

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczywistość_rozszerzona

Jakkolwiek w każdej z wymienionych dziedzin przez lata stosowano różne systemy a więc i 

różne typy oprogramowania renderującego grafikę w czasie rzeczywistym, współcześnie istnieją też 

narzędzia  gotowe  do  wykorzystania  na  różnych  polach.  I  tak  np.  silnik  (a  więc  całe 

oprogramowanie renderujące)  CryEngine w wersjach 2 i  3,  opracowany przez niemiecką firmę 

Crytek, pomimo iż został użyty w standardowych grach komputerowych, wspomaga pracę wielu 

firm o bardzo różnych specjalizacjach. Należą do nich Cubic - producent programów szkoleniowo-

symulacyjnych dla  wojska,  policja  Dubaju,  i  wiele  innych.  Licencja  na wspomniany już silnik 

CryEngine 3 w ciągu 2010 roku pozyskana została przez ponad 250 uniwersytetów z całego świata, 

dzięki czemu znalazł on zastosowanie w akademickich instytucjach zajmujących się informatyką, 

fizyką, architekturą, sztuką, wzornictwem przemysłowym i produkcją filmów. Te zaś są nowym 

polem dla grafiki renderowanej w czasie rzeczywistym. W chwili obecnej (2011) osiągnęła ona już 

wystarczającą jakość i wierność odwzorowania, by w pewnych przypadkach została wykorzystana 

do stworzenia komputerowych efektów specjalnych czy wirtualnego otoczenia i aktorów. Dzięki 

skalowalności,  w  ramach  jednego  oprogramowania  możliwy  jest  nie  tylko  podgląd  w  czasie 

rzeczywistym o jakości i tak już bardzo wysokiej, ale także finałowy rendering offlinowy w jakości 

jeszcze wyższej.
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2.  Techniki  odwzorowania  trójwymiarowej 

rzeczywistości na ekranie
#Spis Treści|

Jak  ustalono  wcześniej,  niniejsza  praca  dotyczy  narysowania  grafiki  odzwierciedlającej 

trójwymiarową   rzeczywistość  na  ekranie,  który  jest  dwuwymiarowy.  Świat  który  nas  otacza 

zbudowany jest  z cząsteczek i  atomów. Jednakże odwzorowanie choćby jednego obiektu w ten 

sposób  nastręczyłoby  wielu  trudności.  Dane  o  milionach  atomów  zajęłyby  bardzo  dużą  ilość 

pamięci, a przetworzenie tych danych wymagałoby ogromnej mocy obliczeniowej.

2.1. Generalne podejścia

2.1.1. Rendering wolumetryczny (woksele)

Można by bryłę, którą jest dany obiekt, uprościć, i przedstawić w postaci większych cząstek, 

niczym  zbudowaną  z  klocków.  Istnieje  technika  wykorzystująca  takie  podejście  i  nazywa  się 

renderingiem wolumetrycznym. Elementy,  z których składają  się modele,  nazywa się voxelami. 

Voxel  jest  analogią   piksela  (ang.  picture  element)  -  najmniejszego  jednolitego  elementu 

wyświetlanego  na  ekranie.  Voxel  zaś  jest  najmniejszym elementem przestrzeni  trójwymiarowej 

opartej na podejściu wolumetrycznym i jego nazwa pochodzi od angielskiego wyrażenia volumetric 

element (również volumetric pixel lub, poprawniej, volumetric picture element)  

Scenę przedstawia się jako trójwymiarową tablicę, np. 256x256x256 voxeli. [?]Voxele zazwyczaj 

nie przechowują informacji o swoim absolutnym położeniu, a raczej o pozycji w relacji do innych 

vokseli,  np.  w  stosunku  do  wiekszej  zwartej  struktury  stanowiącej  pojedynczy wolumetryczny 

obraz.

Voxeli  często  używa  się  do  wizualizacji  i  analizy  danych  medycznych  i  naukowych. 

Znajdują  też  niekiedy  zastosowanie  w  odwzorowywaniu  terenu  w  grach  komputerowych  i 

symulatorach.  Pozwalają  na  odtworzenie  nawisów  i  łuków  skalnych,  jaskiń  itp.  Bardziej 

powszechne  podejście  -  mapa  wysokości,  równo  podzielona  powierzchnia  z  informacją  o 

wysokości  każdego  punktu  -  nie  daje  tych  możliwości.  Reprezentuje  ona  bowiem  najwyżej 

położone  punkty  terenu,  przez  co  wszystko  poniżej  jest  traktowane  jak  w  pełni  wypełnione.  
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Wydano  również  szereg  gier,  których  grafika  w  całości  renderowana  była  za  pomocą 

vokseli, głównie w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku.

(http://www.mobygames.com/game-group/games-with-voxel-graphics)

Obrazy wolumetryczne (dane) powstają przy użyciu specjalnych edytorów w przypadku gier 

i  sztuk plastycznych bądź poprzez skanowanie w zastosowaniach medycznych i  naukowych. W 

przypadku edytorów, możliwe jest tworzenie brył w zależności od konkretnego oprogramowania 

przekrój  po  przekroju,  rzeźbienie  lub  budowanie  z  bloków  jak  z  klocków.  Dane  medyczne 

gromadzone  są  w  wyniku  rezonansu  magnetycznego,  tomografii  komputerowej  czy 

mikrotomografii.

(http://en.wikipedia.org/wiki/Voxel)

(http://en.wikipedia.org/wiki/Volume_rendering)

Poważną wadą renderingu wolumetrycznego jest fakt, iż voxele praktycznie nie  nadają się 

do  animacji,  gdyż  nie  istnieje  obecnie  szybki  algorytm  deformacji  grupy  voxeli  bazujący  na 

szkielecie.  Próba  stworzenia  animacji  inną  metodą  -  klatek  kluczowych  -  zaowocowałaby 

niewiarygodnie dużą zajętością pamięci. Istnieje możliwość obracania, skalowania i przesuwania 

poszczególnych grup voxeli w celu dokonania prostej  animacji,  ale nie będzie to wyglądało tak 

dobrze  jak w przypadku grafiki polygonalnej.[]

[http://notch.tumblr.com/post/8386977075/its-a-scam]

2.1.2. Polygony

      Pomimo kilku  zastosowań,  wolumetryczny rendering jest  zbyt  kosztowny pod względem 

pamięci  i  mocy obliczeniowej.  Istnieje  inne  rozwiązanie.  Ponieważ  większość  obiektów,  które 

widzimy i  które  chcemy wyrenderować to  ciała  stałe  i  nieprzezroczyste,  nie  ma  potrzeby,  aby 

gromadzić i odtwarzać dane o ich wewnętrznej strukturze. Wystarczy odwzorować ich zewnętrzną 

powłokę.  Podejście  to  jest  podobne  do  sklejania  modeli  kartonowych,  a  jeszcze  bardziej  do 

tworzenia rzeźb z papier machę. W tym drugim przypadku, wpierw konstruowana jest metalowa 

siatka, definiująca objętość i zgrubny kształt  przyszłego dzieła.  Następnie siatkę tę pokrywa się 

papier machę. Końcowym etapem jest malowanie rzeźby. Proces ten jest najbliższym przybliżeniem 

szeregu  operacji  jakie  przeprowadza  się  by  stworzyć  jak  i  wyrenderować  cyfrowy  obiekt 

trójwymiarowy. Jest to podejście dużo popularniejsze od renderingu wolumetrycznego.

Metalowa siatka jest analogią siatki punktów - vertexów - połączonych krawędziami.  Ta 

definiuje  kształt modelu i jest bazą na której oparty zostanie dalszy rendering. By obiekt wydawał 

się być nieprzezroczystym ciałem stałym, należy pokryć siatkę powłoką. Przestrzenie pomiędzy 

17

Bahrd
Highlight
niewiarygodne, że w pracy inżynierskiej znajdują się określenia rodem z beletrystyki...



krawędziami  wypełnione  są więc płaszczyznami -  polygonami.  Najczęściej  są  to  trójkąty,  choć 

mogą to być też inne wielokąty. Zawsze jednak zostaną one na którymś etapie pocięte na trójkąty.

Trójkąt  jest  bowiem najprostszą  figurą  geometryczną jaka  może zostać  zdefiniowana razem ze 

swoją powierzchnią (3 punkty w przestrzeni  zawsze leżą na jednej  płaszczyźnie)  i  dlatego jest 

podstawowym elementem składowym modeli 3D.

Grafika polygonalna jest bardzo przystępna dla komputera, m.in. ze względu na stworzone 

matematyczne  modele  odzwierciedlania  rzeczywistości  opart  na  macierzach,  istniejące  już 

algorytmy rysowania grafiki 2D, aż wreszcie po architekturę współczesnych kart graficznych.

Komputery od początku swego istnienia  były zdolne  do generowania  dwuwymiarowych 

kształtów, jak proste linie czy wielokąty, w czasie rzeczywistym. Odbywało się to np. za pomocą 

algorytmu  Bresenhama  określającego  które  piksele  na  ekranie  powinny  być  zamalowane  by 

utworzyć najlepsze przybliżenie linii pomiędzy dwoma określonymi punktami. Jest to w zasadzie 
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Ilustracja 1: Model wykonany w technice polygonalnej. Widoczna siatka z podziałem na czworokąty  
i trójkąty



kwantowanie  -  mając  sygnał  analogowy (idealna  linia)  tworzymy jego  reprezentację  dyskretną 

(linia  na  ekranie  złożonym z  pikseli).  Metoda,  jaką  Jack  Bresenham opracował  w  1965  roku, 

służyła  do  rasteryzacji  odcinków,  następnie  przystosowano  ją  do  rysowania  obiektów  innego 

rodzaju.  Szybkość  i  prostota  tego  algorytmy sprawiają,  iż  jest  on  wciąż  używany przez  chipy 

współczesnych kart graficznych i można go znaleźć w wielu bibliotekach graficznych.[]

  [http://en.wikipedia.org/wiki/Bresenham's_line_algorithm]

2.1.3. Unlimited Detail

W  2010  roku  australijska  firma  Euclideon  ogłosiła,  iż  pracuje  nad  nową  technologią, 

nazwaną Unlimited Detail. Dotyczy ona przedstawiania trójwymiarowej rzeczywistości za pomocą 

małych punktów. Na przełomie lipca i sierpnia 2011 roku został opublikowany film wyjaśniający 

jej działanie. Obiekty są reprezentowane z bardzo dużą, w porównaniu do obecnych standardów, 

dokładnością - 64 kubicznych punktów, nazywanych niekiedy przez samych twórców atomami, na 

milimetr  sześcienny.  Ponieważ  obecnie  niemal  wszystkie  modele  trójwymiarowe  buduje  się  z 

polygonów,  napisany  został  specjalny  program  do  konwersji  tej  informacji  na  wymienione 

wcześniej punkty.  Ponadto przedstawiony został też przykład kamienia zeskanowanego skanerem 

3D, następnie umieszczonego w silniku graficznym Unlimited Detail.

Ogłoszenie  nowej  technologii  spotkało  się  z  krytyką  osób  zorientowanych  w  temacie 

wyświetlania i przechowywania grafiki trójwymiarowej. Główny zarzut głosi, iż technologia ta nie 

jest niczym nowym i rewolucyjnym. CEO Eukclideonu, Bruce Dell przyznał że nie ma mowy o 

żadnej rewolucji w przypadku zastosowania wokseli, gdyż są one znane od dawna, wyjaśniając za 

to  że  unikalność  polega  na  możliwości  wyświetlenia  nieskończonej  ilości  detalu  poprzez 

przeliczanie tylko tej części danych, która jest potrzebna - widoczna na ekranie.

Przechowywanie danych o dużym, niepowtarzalnym świecie wymagałoby ogromnej przestrzeni w 

pamięci. Sceptycy zauważają więc, że technologia Unlimited Detail może bazować na znanej od 

dawna metodzie sparse voxel octree.  Technika ta pozwala na budowanie ogromnych światów i 

wyświetlanie danych jedynie potrzebnych w danym momencie, podobnie jak głosi Euclideon, ale 

okupione jest to kosztem powtarzalności geometrii. W ten sposób w pamięci przechowywane są 

jedynie dane o fragmencie geometrii, np liściu drzewa, z kolei o położeniu takich liści na gałęzi, tej 

gałęzi na większej gałęzi, w końcu powstaje drzewo, które następnie jest również powielane, tak 

więc potrzebne są jedynie informacje o jego położeniu. Jeśli dodatkowo pewien fragment terenu z 

pozycjami  drzew  i  innych  obiektów  ostanie  powielony,  możliwe  jest  tworzenie  praktycznie 
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nieskończonych  światów.  Słuszność  argumentów  krytyków  zdają  się  potwierdzać  same  filmy 

prezentujące technologię  Unlimited  Detail  Euclideonu,  gdzie  przedstawione są sceny złożone z 

mnóstwa  powtarzalnej  geometrii,  jak  np.  setki  tysięcy  figurek  ustawionych  w  identyczne 

piramidalne  konstrukcje,  bądź  generyczna,  powtarzalna  tropikalna  wyspa.  Autorzy  tłumaczą 

powtarzalność  oraz  małą  atrakcyjność  estetyczną  prezentowanej  grafiki  faktem,  iż  zajmują  się 

jedynie technologią, i że potrzeba wyszkolonych grafików, aby dopiero zobaczyć, co jest możliwe 

do osiągnięcia. Ponadto technologia nie jest jeszcze ukończona. Tak więc do czasu zaprezentowania 

technologii  w  finalnej  wersji,  z  użyciem zawartości  wykreowanej  na  poziomie  współczesnych 

standardów  estetycznych,  nie  jest  możliwa  ocena  wiarygodności  zapewnień  twórców 

i - w konsekwencji - przydatności prezentowanego przez nich rozwiązania. 

2.2. Techniki urealniania grafiki polygonalnej

Jak wspomniano w poprzednich punktach, grafika polygonalna (złożona z polygonów) jest 

obecnie  wiodącym  podejściem  w  reprezentowaniu  trójwymiarowej  rzeczywistości  na  płaskim 

ekranie w czasie rzeczywistym.

Jendak za pomocą samej siatki wielokątów, nawet dającej się kolorować według vertexów 

albo polygonów, nie jest możliwe realistyczne odwzorowanie rzeczywistych obiektów. Polygony są 

bowiem zbyt duże, by nosząc tak ubogą informację jak np. kolor, sprostały zadaniu odtworzenia 

rzeczywistości. Dlatego dość szybko stało się jasne, że model zbudowany z wielokątów należy w 

jakiś sposób uszczegółowić. I zaczęto to robić tak szybko, jak tylko rozwój sprzętu komputerowego 

na to pozwolił.

2.2.1. Mapowanie tekstur

Jedną  z  pierwszych  metod  uszczegółowienia  grafiki  polygonalnej  było  tzw.  mapowanie 

tekstur.  Jego  zastosowanie  w  grafice  komputerowej  3D  jako  pierwszy  opisał  w  swojej  pracy 

doktorskiej w 1974 roku dr Edwin Catmull. Tekstura to dwuwymiarowy obraz, mapa bitowa, w 

większości przypadków o wymiarach będących potęgą liczby dwa, przy czym z kolei bardzo często 

wymiar pionowy jest taki sam jak poziomy. Tak więc większość tekstur jest kwadratowa i przybiera 

wymiary np. 256x256 czy 512x512 pikseli. 

Mapowanie tekstury to nałożenie takiej mapy bitowej na model. Odbywa się ono według 

przygotowanego przez grafika w programie do tworzenia zawartości 3D układu rozłożenia siatki na 
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teksturze.  Rozłożenie  takie,  zwane  też  mapowaniem,  przypisuje  każdemu  wierzchołkowi 

współrzędne w przestrzeni dwuwymiarowej - jakby na powierzchni mapy bitowej. Na podstawie 

tych  danych,  dla  każdego  piksela  ekranu,  komputer  pobiera  z  tekstury  kolor  odpowiadający 

koordynatom,  wyliczonym  z  trzech  wierzchołków  trójkąta,  do  którego  przynależy  na  ekranie 

renderowany piksel. Takie pobieranie nazywane jest samplingiem.

Tekstura  z  wyświetlonymi  wierzchołkami  i  krawędziami  siatki  przypomina  np.  model 
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Ilustracja 2: Po lewej: Mapowanie UV w programie 3ds Max; po prawej: wizualizacja nałożenia  
mapowania na teksturę

Ilustracja 3: Po lewej: siatka modelu; po prawej: model z nałożoną teksturą



kartonowy samolotu przed sklejeniem, rozłożone kartonowe opakowanie lub materiał na ubranie z 

zaznaczonymi  liniami  cięcia  przed  wycięciem  i  uszyciem.  W przeciwieństwie  jednak  do  tych 

przykładów  pochodzących  z  realnego  świata,  w  przypadku  cyfrowej  grafiki  możliwe  jest 

wielokrotne  wykorzystanie  tego  samego  fragmentu  tekstury  przez  różne  części  modelu.  Ich 

mapowanie  może być  nie  tylko  dowolnie  ułożone,  obrócone i  przeskalowane,  ale  także  odbite 

lustrzanie. Wszystko to daje szanse na niesamowitą oszczędność. Przykładowo, gdy model posiada 

powtarzalne  części,  jak  np.  koła,  można  je  wymapować  wszystkie  jednym  namalowanym  na 

teksturze  kołem.  Mało  tego,  można  je  wymapować  ćwiartką  koła.  Gdy  model  jest  z  natury 

symetryczny,  można obie  jego połówki wymapować tą  samą,  jednokrotnie  namalowaną stroną, 

odbijając jedną ze stron lustrzanie na mapowaniu. 

Wszystko to jest konieczne, by uzyskać jak najwyższą jakość jak najmniejszym nakładem 

zasobów pamięciowych i obliczeniowych. Duża tekstura to po pierwsze dużo miejsca w pamięci 

RAM  karty  graficznej  bądź  innego  sprzętu,  jak  np.  konsoli.  Po  drugie,  skutkuje  to  słabszą 

wydajnością  renderingu  ze  względu  na  samplowanie  większej  ilości  pikseli  oraz  częstsze 

doczytywanie  i  wyrzucanie  tekstur  z pamięci  (jeśli  silnik  graficzny  to  obsługuje).  Takie 

przerzucanie  map  bitowych  z  dysku  do  pamięci  RAM nazywa  się  streamingiem tekstur  i  jest 

kosztowne wydajnościowo.  Umożliwia  za to  zastosowanie większej  ilości  tekstur  na większym 

fragmencie cyfrowego świata,  ponieważ w danej  chwili  w pełnej  rozdzielczości  załadowane są 

tylko te tekstury, które są widoczne, bądź są w pobliżu kamery. Streamingiem zajmuje się silnik gry 

i  nie  jest  on zależny od kodu napisanego w języku HLSL. Jeśli  silnik graficzny nie  obsługuje 

streamingu tekstur, ograniczanie ich wielkości staje się sprawą jeszcze ważniejszą, ponieważ zależy 

od tego w ogóle powodzenie załadowania fragmentu świata (np. poziomu gry) do pamięci.

Mapowanie  może  również  być  sterowane  z  kodu,  bądź  sterowane  za  pomocą  zmiennej 

shadera.  Jest  to  przydatne  i  nieszkodliwe  dla  finalnego  wyglądu  obiektu,  jeśli  mapowanie  się 

zapętla  -  tiluje.  Tiling  czy  tilowanie  to  zamapowanie  tekstury  w  taki  sposób,  że  jej  elementy 

powtarzają się na modelu co jakiś czas w regularnych odstępach, jest ona jakby zapętlona. Możliwe 

jest  sterowanie,  jak  gęsto  tekstura  jest  zapętlona.  Takie  zamapowanie  jest  przydatne  np.  w 

przypadku podłóg, ścian, czyli generalnie dużych powierzchni. 

Abstrahując  od  powtarzalnej  natury  takich  powierzchni,  stworzenie  dla  nich  unikalnej 

tekstury,  pokrywającej je w całości,  byłoby, jak już wspomniano, bardzo niekorzystne z punktu 

widzenia wydajności i potrzebnej pamięci. 

Mipmapping
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Samplowanie  tekstury o oryginalnej  rozdzielczości  w każdym przypadku byłoby bardzo 

kosztowne wydajnościowo i co ważniejsze, wcale nie jest zawsze potrzebne. Przykładowo, kiedy 

renderowany obiekt znajduje się daleko lub renderowana ścianka znajduje się pod dużym kątem w 

stosunku do obserwatora, pobiera się kolor z niejszej wersji tekstury. Taki obraz o mniejszej niż 

oryginalna rozdzielczości nazywany jest mipmapą. Mipmapy mogą być generowane na bieżąco lub 

zapisane w pliku tekstury. Ten drugi sposób jest znacznie korzystniejszy wydajnościowo i z tego 

powodu powszechnie stosowany. W tym wypadku mipmapy mogą (najczęsciej) być wygenerowane 

przez eksporter w programie graficznym lub wręcz stworzone przez grafika. Czasem spotyka się 

połączenie  technik  i  wygenerowane  do  pliku  mipmapy  są  edytowane  w  celu  zapewnienia  jak 

największej jakości finalnego wyrenderowanego obrazu.

Format

Obrazy używane w roli tekstur mogą mieć różne formaty, jak tga, png, bmp czy jpg, ale 

wiodącym formatem jest dds. Przez środowisko profesjonalistów tworzenia grafiki uważany jest 

często za jedyny właściwy format tekstury przeznaczonej do renderingu w czasie rzeczywistym. 

Nie  jest  to  bezpodstawne;  dds  jako  jedyny  format  oferuje  przechowywanie  cech 

charakterystycznym  teksturom,  jak  mipmapy.  Jest  to  ogromna  zaleta,  gdyż  jak  wspomniano, 

tekstury z mipmapami lądują się szybciej, gdyż mipmap  nie trzeba wtedy generować. Tekstury w 

formacie  dds  mogą  też  przyjmować  formę  tekstury  3D  lub  cubemapy.  Większość  formatów 

przechowuje tylko  dane w formacie  RGB lub RGBA ze  ściśle  ustaloną liczbą  bitów na kanał, 

podczas  gdy tekstury dds  mogą być  zapisywane w zależności  od potrzeb  jako DXT, RGB565, 

RGBA4444  itp.  Generalnie  powinno  się  mówić  o  plikach  dds  jako  o  teksturach,  a  o  innych 

wyłącznie jako o obrazach.

[coś jeszcze o dds]

Pewną zaletę mają też inne formaty, np. PNG. Tekstury zapisane w tym formacie często 

zajmują mniej miejsca na dysku niż pliki dds. Mimo iż w pamięci GPU przeznaczonwej na tekstury 

pliki w każdym formacie zajmują identyczną ilość miejsca, mniejszy rozmiar na dysku oznacza 

szybsze załadowanie tekstury do pamięci.

Generalnie jednak wiodącym sposobem zapisu tekstur jest użycie formatu dds z kompresją 

typu  DXT.  Kompresja  taka,  zwana  też  DXTn,  DXTC lub  S3  Texture  Compression,   to  grupa 

algorytmów kompresji stratnej wynalezionych przez firmę S3 Graphics, Ltd. z przeznaczeniem do 

użycia wraz z akceleratorem grafiki jej produkcji. Metoda ta jest bardzo podobna do wynalezionej 

wcześniej  Color  Cell  Compression,  która  jest  z  kolei  "kolorową"  adaptacją  algorytmu  Block 
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Truncation Coding, stworzonego dla obrazów zapisanych w skali szarości. W przeciwieństwie do 

niektórych metod kompresji, jak JPEG, stały stopień kompresji oraz pojedynczy dostępu do pamięci 

uczyniły  DXT  doskonałą  techniką  kompresji  tekstur  dla  sprzętowo  przyspieszonej  grafiki 

komputerowej 3D. Spowodowało to zawarcie obsługi tego formatu w bibliotece DirectX 6.0 firmy 

Microsoft oraz bibliotece OpenGL w wersji 1.3, co z kolei dorpowadziło do upowszechnienia się 

formatu wśród twórców grafiki czasu rzeczywistego.

http://www.modwiki.net/wiki/DDS_(file_format)

http://en.wikipedia.org/wiki/DirectDraw_Surface

http://en.wikipedia.org/wiki/DXTn

2.2.2. Oświetlenie dyfuzyjne

Wszystko, co oczy lub sprzęt rejestrujący obraz jest w stanie uchwycić, to forma światła 

odbitego od przedmiotów. W rzeczywistości, bez światła nie ma obrazu. 

Model  matematyczno-fizyczny  opisujący  rzeczywiste  oświetlenie  jest  niemożliwy  do 

zastosowania w grafice czasu rzeczywistego ze względu na konieczność wzięcia pod uwagę bardzo 

dużej liczby czynników. I tak np. zjawisko odbicia światła rozdziela się w grafice komputerowej na 

odbicie dyfuzyjne i odbicie źródła światła (rozbłyski). Ułatwia to przeprowadzenie obliczeń oraz 

zdefiniowanie zjawisk na oświetlonych powierzchniach, które choć w rzeczywistości wynikające z 

jednej  reguły  (odbicia  światła),  dla  obiektowo  pojmującego  ludzkiego  umysłu  zdają  się  być 

oddzielnymi fenomenami.

Odbicie  dyfuzyjne  zwane  jest  też  rozpraszaniem  światła  na  niejednorodnych 

powierzchniach.  Nie  powinno  być  jednak  mylone  ze  zjawiskiem  rozproszenia,  jest  bowiem 

zjawiskiem  odbicia.  Mechanizm  rozpraszania  na  powierzchni  wynika  z  faktu,  że  chropowata 

powierzchnia składa się z losowo rozmieszczonych płaszczyzn i krzywizn, które znajdują się pod 

różnymi kątami  w stosunku do uśrednionej  płaszczyzny całej  powierzchni.  Światło  padające w 

różnych  punktach  na  chropowatą  powierzchnię  natrafia  na  lokalne  płaszczyzny  i  jest  opisane 

(lokalnym)  prawem  odbicia.  [http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozpraszanie_światła].  Efekt  takiego 

zachowania się światła polega na tym, iż oświetlona powierzchnia, widziana przez obserwatora z 

różnych  stron,  zachowuje  tę  samą  jasność.  Drobne  nierówności  odbijają  bowiem  światło  we 

wszystkich kierunkach. Materiały o takiej właściwości nazywamy matowymi.
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Kiedy  patrzymy na  otaczający  nas  świat,  to  właśnie  odbicie  dyfuzyjne  od  powierzchni 

obiektów tworzy większość obrazu, który dociera do naszego oka. Wyjątki są nieliczne, jak 

odbicia  od  połyskliwych  obiektów  oraz  obiekty,  które  same  są  emiterami  światła,  jak  słońce, 

żarówki  czy  ekrany  komputerów.  Podobnie  ze  scenerią  zewnętrzną,  większość  to  światło 

rozproszone na powierzchniach, z wyjątkiem przezroczystej wody, tęczowych kolorów pancerza 

chrząszcza,  niebieskiego nieba  będącego  wynikiem rozproszenia  światła  (Rayleigh  scattering)  i 

chmur, oświetlonych również poprzez rozproszenie (Mie scattering). Tak więc odbicie dyfuzyjne 

jest podstawowym mechanizmem umożliwiającym wizualny odbiór formy świata przez człowieka.

[ http://en.wikipedia.org/wiki/Diffuse_reflection ]

Odbicie  dyfuzyjne  jest  w  grafice  komputerowej  czasu  rzeczywistego  wyodrębnionym 

zjawiskiem  i  jest  symulowanie  poprzez  tzw.  oświetlenie  dyfuzyjne.  Determinuje  ono,  które 

elementy modelu 3D są jaśniejsze,  które ciemniejsze,  niezależnie od kąta patrzenia.  Istotny jest 

tylko  kąt  pomiędzy płaszczyzną  a   źródłem światła.  Wynik  kalkulacji  jasności  powierzchni  w 

danym wierzchołku modelu lub pikselu ekranu przemnażany jest przez  kolor tekstury oraz przez 

kolor światła.
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Ilustracja 4: Odbicie dyfuzyjne w rzeczywistości



Istnieją  różne  modele  oświetlenia  dyfuzyjnego  stosowane  w  grafice  komputerowej. 

Podstawowym jest model Lamberta. W tym modelu jasność oświetlonej powierzchni jest obliczana 

poprzez  iloczyn  skalarny  (dot  product)  wektora  normalnego  N (wektora  prostopadłego  do 

płaszczyzny lub płaszczyzny stycznej do powierzchni w danym punkcie; w grafice komputerowej 

częściej  używa się określenia "normalna") powierzchni i znormalizowanego  wektora światła  L, 

skierowanego od powierzchni w stronę światła.  Wynik jest mnożony przez kolor powierzchni i 

intensywność światła.

 http://en.wikipedia.org/wiki/Lambertian_reflectance

gdzie  ID -  intensywność  wynikowa  oświetlenia  dyfuzyjnego,  C  -  kolor  powierzchni,  IL - 

intensywność światła.

gdzie  α  jest  kątem  pomiędzy  kierunkami  wektorów  N  i  L.  Wynikowa  intensywność  będzie 

największa  jeśli  normalna  ma  ten  sam  kierunek  co  wektor  światła  (cos(0)  =  1),  tzn.  gdy 

powierzchnia jest prostopadła do kierunku padania światła. Z kolei intensywność jest najniższa, gdy 

normalna jest prostopadła do wektora światła, tj. powierzchnia jest równoległa względem kierunku 

padania światła ( cos(π / 2) = 0 ).

2.2.2.1. Oświetlenie statyczne

[patrz też: http://pl.wikipedia.org/wiki/Odbicie_fali]

Oświetlenie statyczne polega na wcześniejszym zakodowaniu informacji o oświetleniu w 

pliku graficznym i odtworzeniu jej niewielkim narzutem wydajnościowym w czasie rzeczywistym. 

Techniki zapisania takiej informacji to przypisanie kolorów vertexom modeli (informacja zapisana 

z  modelem)  oraz  wypalenie  oświetlenia  do  specjalnych,  dodatkowych  tekstur,  zwanych 

lightmapami (zapisanie do wygenerowanych map bitowych). Tak więc informacja o oświetleniu jest 

znana  przed  wyświetleniem sceny,  a  nawet  przed  uruchomieniem  aplikacji  jej  wyświetlającej, 

zapisana w plikach.

Jakkolwiek  wypaleniem  oświetlenia  do  wierzchołków  lub  lightmap,  co  jest  procesem 

renderingu  offlinowego,  zajmuje  się  część  silnika  graficznego  lub  osobny  moduł,  tak  samo 

odtworzenie tej informacji to zadanie dla shadera napisanego w języku HLSL.

Charakterystyczną  cechą,  a  jednocześnie  największą  wadą  oświetlenia  statycznego  jest 
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właśnie  niezmienna  natura.  Potrafi  to  powodować  niespójność  wizualną,  gdy  w  takiej  scenie 

pojawią się  dynamiczne obiekty.  Na taką ewentualność graficy muszą przygotowywać dla  nich 

oświetlenie dynamiczne, spójne ze statycznym, i nie zawsze musi się to udać. Jeszcze gorszym 

przypadkiem jest zmiana oświetlenia, np. zmiana pory dnia czy zgaszenie światła. Takie sytuacje są 

praktycznie niemożliwe do zasymulowania, jeśli używa się oświetlenia statycznego.

Kilka lat temu mogło się wydawać, że trendy w grafice real-timowej będą skłaniać się ku 

oświetleniu dynamicznemu aż do całkowitej eliminacji oświetlenia statycznego. Jednak długi czas 

życia  obecnej  generacji  konsol  do  gier  (a  więc  brak  rozwoju  w  sprzęcie)  i  wysokiej  jakości  

doznania estetyczne oferowane przez współcześnie wypalane oświetlenie statyczne, spowodowały, 

iż jest to wciąż bardzo popularna technika, jednak łączona z oświetleniem dynamicznym. Jest ona 

wtedy  stosowana  do  oświetlenia  obiektów  statycznych,  nieruchomych,  a  więc  otoczenia.  W 

silnikach obsługujących streaming tekstur, zastosowanie w ten sposób lightmap jest więc bardzo 

kuszące.

Popularną metodą jest też wykorzystanie światła dynamicznego, ale zapisanie w oświetleniu 

statycznym danych o przyciemnieniach związanych przez docieranie do danych miejsc mniejszych 

ilości światła. Ten element oświetlenia nazywany jest w grafice komputerowej ambient occlusion, a 

w rzeczywistości jest to tak naprawdę efekt działania światła odbitego, które nie wszędzie dociera z 

taką samą intensywnością.

2.2.2.2. Oświetlenie dynamiczne

Kolejnym kamieniem milowym w rozwoju grafiki  renderowanej  w czasie  rzeczywistym 

było zastosowanie oświetlenia dynamicznego. Światło symulowane tą techniką wpływa na obiekty 

w czasie rzeczywistym, tak jak to ma miejsce w realnym świecie, w zależności od tego czy obiekty 

znajdują się w jego zasięgu i pod jakim kątem względem jego źródła. 

Z początku, ze względu na wydajność, stosowano tzw. oświetlenie per vertex. Jest to też 

domyślne  oświetlenie  w  oknach  widoku  sceny  programu  3ds  Max.  Technika  ta  nadaje 

wyświetlanym vertexom jasność i kolor. Wartości te są interpolowane pomiędzy vertexami, tworząc 

gradientowe, płynne przejścia na ściankach.  Jednakże wadą tej  metody jest  to,  iż w przypadku 

rzadkiej siatki, widoczne są zgięcia geometrii.
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Ilustracja 5: Oświetlenie per vertex. Szczególnie widoczne liniowe gradienty w przypadku  
najprostszej bryły

Rozwiązaniem stosowanym obecnie jest oświetlenie per pixel / per fragment. Polega ono na 

tym że oświetlenie jest liczone dla każdego pixela na ekranie. Wyeliminowało to problem techniki 

per vertex, choć jest droższe wydajnościowo.

2.2.3. Normal mapping

Wraz  z  nadejściem  shaderów,  pod  koniec  2003  roku  zaprezentowano  w  grach 

komputerowych możliwość zakodowania informacji o szczegółach i nierównościach w teksturze 

zwanej  normalmapą,  czy  też  po  polsku  często  mapą  normalnych.  Informacja  ta  podlega 

uwzględnieniu  w  procesie  oświetlania  obiektu,  dając  efekt  znacznie  większej  szczegółowości 

obiektu, mimo że ma on dużo prostszą geometrię, niż mogłoby się wydawać. Powoduje to, iż nie 

trzeba dodawać do modelu dodatkowych vertexów i ścianek.
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Normal mapa jest dwuwymiarowym obrazem, teksturą. Zazwyczaj zapisana jest w postaci 

RGB,  które  to  kanały  odpowiadają  koordynatom  X,Y i  Z  normalnej  powierzchni,  która  jest 

imitowana. Informacja taka może być uzyskana:

- z modelu tzw. hi-poly,  czyli  złożonego z wielu (często ok.  miliona) trójkątów poprzez 

projekcję na siatkę właściwego modelu

-  z  tzw.  mapy wysokości,  czyli  obrazu zapisanego w skali  szarości,  gdzie  jasne piksele 

reprezentują część powierzchni znajdującą się wyżej

Jak już wspomniano przy okazji opisu modelu oświetlenia, normalna, albo wektor normalny, 

to wektor prostopadły do powierzchni lub powierzchni stycznej w danym punkcie , skierowany od 

powierzchni na zewnątrz. 

Mapa  normalnych  ma  na  celu  zastąpienie  normalnej  powierzchni  w  danym  punkcie 

uzyskanej z geometrii, wartościami, jakie ma zapisane w kanałach. Każdy kanał dotyczy innej osi w 

przestrzeni trójwymiarowej wyznaczonej przez normalną geometrii w danym punkcie. Przestrzeń 
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Ilustracja 6: Mapa normalnych stworzona z mapy wysokości (w rogu)



taka nazywana jest  tangent  space.  Osie  X i  Y są osiami  poziomymi  tej  przestrzeni  (osiami  na 

płaszczyźnie stycznej do punktu), zaś oś z jest osią pionową (osią pokrywającą się kierunkiem z 

normalną geometrii  w tym punkcie).   Wartości od 0 do 255 w czerwonym kanale normalmapy 

reprezentują kąty od -90 st. do 90 st. względem osi X. Wartości w zielonym kanale reprezentują 

analogiczne odchylenie względem osi Y. Kanał niebieski reprezentuje kąty względem osi Z - jednak 

w tym wypadku wahają się one tylko w granicach 0 do 90 st. Normalmapy utworzone w tangent  

space mają ogólnie niebieskawo-fioletowy odcień, z zielonymi i czerwonymi elementami.

Trzy  wartości  tworzą  nowy  wektor  normalny  z  danego  punktu  na  powierzchni,  który 

zastępuje normalną uzyskiwaną z geometrii. Przynależy on do przestrzeni tangent space, nie ma 

sam w sobie żadnego odniesienia do pozycji w świecie, czyli przestrzeni 3D do której przynależy 

obiekt. Dlatego, jest on następnie przekształcany do przestrzeni świata (world space).

Większość  obecnych  gier  komputerowych  polega  bardzo  mocno  na  normal  mapach, 

zawdzięczając im szczegółowość i realizm grafiki.

2.2.4. Specular lighting

Model  oświetlenia  dyfuzyjnego  sam w sobie  nadaje  się  do  symulacji  raczej  matowych 

powierzchni.  Ponieważ  w  rzeczywistości  różne  powierzchnie  dają  różne  odbicie  światła  w 

zależności od swojej chropowatości/gładkości, potrzebny jest jeszcze jeden element oświetlenia. Są 

to odbicia światła, głównie samego źródła światła, zwane rozbłyskami. Technika symulowania tych 

odblasków, a więc światła odbitego od obiektu trafiającego do oka czy kamery, nazywa się specular 

lighting. Termin Specular reflection, a więc odbicie, dotyczy odbicia dowolnej fali, w tym światła, 

od obiektu,  w sposób właściwy lustru.  Odbicie takie podlega prawu odbicia,  które głosi,  iż kąt 

padania i kąt odbicia są takie same względem normalnej. W przypadku grafiki renderowanej w 

czasie  rzeczywistym, z uwagi  na wagę wydajności,  technika specular  lighting ogranicza się  do 

symulacji odbicia punktowego światła. Nie dotyczy odbicia np. światła od jasnego nieba.

Specular  lighting  jest  przykładem  niepoprawnego  podziału  zjawisk  fizycznych.   W 

rzeczywistości dwie wyodrębnione w komputerowym modelu cechy, zarówno odbicie dyfuzyjne 

(diffuse lighting), zwane niekiedy rozproszeniem na powierzchni czy rozproszeniem odbiciowym, 

jak i specular lighting, to jedno zjawisko - odbicie światła. Światło po prostu inaczej odbija się od  

różnych  powierzchni.  Gdy mówimy o  technikach  diffuse  i  specular  lighting,  jest  to  po  prostu 
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przystępny sposób rozłożenia  zachowania  światła  i  reprezentowania światła  odbitego w sposób 

pozwalający zrozumieć i  kontrolować efekt  symulacji.  Ma to po prostu swoje podstawy.  Także 

w aspekcie  wydajnościowym,  który  jest  tu  istotny.  Zamodelowanie  działającego  w  czasie 

rzeczywistym, zgodnego z rzeczywistością algorytmu odbicia światła jest obecnie niemożliwe.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Odbicie_fali

"Teoretycznie każdy materiał mógłby dawać odbicie źródła światła, pod warunkiem że jego 

powierzchnia może być wypolerowana w celu wyeliminowania nieregularności porównywalnych z 

długością  fali  światła  (ułamek  mikrometra).  Kilka  materiałów,  jak  płyny  i  szkła,  nie  posiada 

struktury rozpraszającej światło po powierzchni, więc są przejrzyste i dają wyłącznie odbicie źródła 

światła  (ale  niezbyt  silne).  Spośród  powszechnych  materiałów,  tylko  wypolerowany  metal  jest 

zdolny do  odbicia  światła  z  dużą  efektywnością  (materiał  odbijający  w  lustrach  to  zazwyczaj 

aluminium  lub  srebro).  Wszystkie  inne  materiały,  nawet  jeśliby  je  dokładnie  wypolerować, 

zazwyczaj  dadzą  nie  więcej  jak kilka  procent  siły odbicia,  poza  specjalnymi  przypadkami,  jak 

odbicie światła padającego pod kątem bliskim 90 stopniom na taflę jeziora, całkowite wewnętrzne 

odbicie w pryzmacie lub skomplikowane struktury srebrzystych łusek niektórych ryb."

http://en.wikipedia.org/wiki/Diffuse_reflection

W grafice komputerowej istnieje kilka modeli światła odbitego. Dwa najpopularniejsze to 

Blinn i Phong. 

Blinn

Model  Blinn  korzysta  ze  znormalizowanego  wektora  H znajdującego  się  dokładnie 

pośrodku pomiędzy wektorem światła L a wektorem kamery V.

Następnie liczony jest iloczyn skalarny pomiędzy wektorem H a wektorem normalnej N.

Otrzymujemy cosinus kąta pomiędzy wektorami  N i  H, który jest podstawą umieszczenia 

odbicia  źródła  światła  w  renderowanym  obrazie.  Wielkość  takiego  rozbłysku  reguluje  się, 

podnosząc wynik iloczynu skalarnego do potęgi.

31



Model  Blinn  jest  podstawowym  modelem  odbić  (specular  lighting  model)  w  grafice 

komputerowej.  Sprawia  jednak problemy,  gdy obiekt  jest  pomiędzy kamerą  a  źródłem światła. 

Odbicie robi się bardzo małe, przez co wygląda mało realistycznie i raczej nieestetycznie.

Phong

Model Phong korzysta z wektora R światła odbitego od powierzchni względem normalnej w 

tym punkcie (zgodnie z prawem odbicia). Następnie liczony  jest iloczyn skalarny pomiędzy tym 

wektorem R a wektorem kamery V.

Otrzymujemy cosinus kąta pomiędzy wektorami  R i  V, który jest podstawą umieszczenia 

odbicia  źródła  światła  w  renderowanym  obrazie.  Wielkość  takiego  rozbłysku  reguluje  się, 

podnosząc wynik iloczynu skalarnego do potęgi.

Model Phong daje znacznie bardziej realistyczny i atrakcyjny wizualnie rezultat. Odbicia 

widziane gdy obiekt znajduje się pomiędzy kamerą a źródłem światła są szerokie, zaś gdy kamera 

znajduje się pomiędzy obiektem a źródłem światła, odbicia mają małe rozmiary.
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Ilustracja 7: Wektory używane w kalkulacjach rozbłysków za pomocą modeli Phong i Blinn: N -  
normalna; L - (light vector) wektor światła; H - (halfway vector) wektor pomiędzy wektorem 
światła i normalną (tylko Blinn); V - (view vector) wektor kamery; R - (reflection vector) wektor  
odbicia (tylko Phong)

Źródło ilustracji: Martin Kraus, http://en.wikipedia.org/wiki/File:Blinn_Vectors.svg; opublikowana  
pod licencją Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication



2.2.5. Mapowanie odbić (reflection mapping)

Zazwyczaj  w grafice renderowanej  off-line  odbicia  uzyskuje  się  w sposób odwrotny do 

działania  światła,  a  więc  dość  poprawnie  pod  względem matematycznym.  Z  punktu  położenia 

kamery wysyłany jest promień,, odbijany według normalnej miejsca, a w jakie trafił, i następnie 

koliduje z obiektami w przestrzeni, zwracając konkretny kolor. Technika ta nazywa się raytracing. 

W grafice czasu rzeczywistego, nawet współcześnie jest to metoda zbyt kosztowna obliczeniowo. 

Wykonywane są testy i możliwe jest już np. uzyskanie 30 klatek na sekundę w prostych scenach z 

jednym  obiektem  z  materiałem  odbijającym,  jak  np.  wypolerowany  samochód.  Jednak  trzeba 

pamiętać  że  są  to  sceny  uruchamiane  na  bardzo  szybkich  komputerach,  które  nie  są  zbyt 

rozpowszechnione. 

Stosuje  się  więc  wydajniejsze  rozwiązanie,  jedynie  symulujące  efekt  odbicia,  ale  kiedy 

użyte w prawidłowy sposób, dające doskonałe efekty. Polega ono na samplowaniu tzw. cubemapy. 

Jest to tekstura zawierająca obraz otoczenia widzianego dookoła na wszystkie strony, łącznie z górą 

i  dołem.  Jest  złożona  z  sześciu  obrazów,  interpretowanych  przez  komputer  jak  rozłożone  na 

ściankach  sześcianu  z  normalnymi  odwróconymi  do  środka,  widzianego  od  środka.  Obiekt  z 

materiałem symulującym odbicia w ten sposób znajduje się więc jakby w środku takiego sześcianu. 

Gdyby umieścić w tym punkcie kamerę i rozejrzeć się, możnaby doświadczyć iluzji, że widzimy 

dookoła pełne,  bogate otoczenie,  ponieważ obrazy łączą się  poprawnie na krawędziach.  Jest  to 

analogia używanych czasem na stronach internetowych "panoram".

Z  punktu  widzenia  programu  graficznego,  cubemapa  jest  obrazem  dwuwymiarowym,  którego 

treścią są ułożone obok siebie horyzontalnie kolejne obrazy z różnych kierunków, w liczbie sześć. 

Ma więc proporcje 6:1. Tekstura taka musi być zapisana w formacie dds z wybraną opcją

Cubemap.  Inny sposób zapisu pliku dds  bądź zapis  w ogóle w formacie o innym rozszerzeniu 

spowodują,  iż  tekstura  będzie  interpretowana  jak  zwyczajna,  dwuwymiarowa  płaska.  Próba 

odczytania takiego pliku w sposób w jaki czyta się cubemapę  daje rezultat w postaci zamapowania 

jego zawartości w całości na każdej ze ścianek, z przeskalowaniem pozwalającym taki obraz o 

proporcjach 6:1 zmieścić na kwadratowej ściance. Nie jest to oczywiście pożądany rezultat.

Cubemapa  może  zawierać  obraz  rzeczywisty  lub  wytworzony  komputerowo.  W  pierwszym 

przypadku  należy wykonać zdjęcia  otoczenia,  które  przypomina kontekst  w jakim znajdzie  się 

obiekt, w każdą ze stron. W drugim należy wykonać zrzuty ekranu bądź rendery sceny, w jakiej 

znajduje się obiekt lub podobnej, również we wszystkich sześciu kierunkach.

Cubemapa może odbijać się jednolicie na całej powierzchni lub być uzależniona od fresnela, 

czyli  kąta  pomiędzy  powierzchnią  a  wektorem  kamery.  W rzeczywistości  praktycznie  zawsze 
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fresnel ma duży wpływ na rozkład siły odbicia, np. lakier samochodu odbija otoczenie dużo silniej, 

kiedy patrzymy na  niego  pod dużym kątem do normalnej  powierzchni,  jaką  pokrywa.  Istnieje 

możliwość uwzględnienia fresnela w obliczeniach rozkładu siły odbicia w grafice trójwymiarowej 

czasu rzeczywistego.

Tektura i normalmapa detalu

Kiedy zbliżymy kamerę do obiektu, w końcu rozdzielczość podstawowej tekstury przestanie 

wystarczać i ujrzymy rozmyte piksele, powstałe poprzez filtrowanie tekstury. Tak więc tekstura i  

normalmapa obiektu jedynie oddadzą ogólny jego wygląd z pewnej odległości. Ich zdolność do 

oddania detalu powierzchni jest nieduża i ograniczona rozdzielczością.

Istnieje  możliwość  uszczegółowienia  wyglądu  obiektu  z  bliska  poprzez  dodanie  obsługi 

dodatkowych tekstur, nazywanych często teksturami detalu. Dotyczy to zarówno mapy koloru jak i 

mapy normalnej. Tekstury takie można np. wykorzystać do oddania charakteru powierzchni, jak 

beton czy szlifowany metal. Ich ostrość z bliska uzyskuje się poprzez zatilowanie ich gęściej niż 

podstawowe  tekstury.  Nadają  się  więc  do  symulacji  cech,  które  są  powtarzalne,  jak  charakter 

powierzchni lub jakiś wzór.

Offset mapping

Mapa normalnych powoduje wrażenie,  iż  obiekt  ma bardziej  szczegółową geometrię  niż 

faktycznie wymodelowana. Wrażenie to polega jednak jedynie na symulacji  oświetlenia.  Cechy 

namalowane  na  normalmapie  nie  wychodzą  na  zewnątrz  czy  do  środka  w  zależności  od  kąta 

patrzenia, jakby miało to miejsce w rzeczywistości. 

By zasymulować ten efekt, stosuje się technikę offset mapping, zwaną też parallax mapping. 

Polega  ona  na  przesunięciu  koordynatów  samplowania  tekstur  w  zależności  od  wysokości 

rzekomego położenia cech obiektu względem płaszczyzny, na której się znajdują. Informację taką 

uzyskuje się z tekstury. Ponieważ jest ona w skali szarości, wystarcz przeznaczyć na nią np. jeden 

kanał istniejącej tekstury. Obraz reprezentujący wysokość względem płaszczyzny na  jakiej cecha 

się znajduje, nazywamy mapą wysokości. Jasne piksele znajdują się wyżej od ciemnych. Tekstura 

taka przypomina tę, z której uzyskuje się normalmapę. Praktyka pokazuje jednak,  że jakkolwiek w 

przypadku normalmapy ostre  różnice wysokości  dają  atrakcyjny efekt,  tak  mapa wysokości  do 

offset mappingu powinna być dużo łagodniejsza, jakby rozmyta.
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Symulacja oświetlenia niebezpośredniego

Oprócz  tego,  że  obiekt  jest  oświetlony przez  oświetlenie  dyfuzyjne  i  rozbłyski,  na  jego 

wygląd  wpływa  też  oświetlenie  niebezpośrednie.  Przyjmuje  ono  formę  rozproszonego  świata, 

biegnącego np. z półsfery zamiast z punktu, lub światła odbitego od innych powierzchni. Poprawne 

liczenie w obu przypadkach byłoby bardzo kosztowne wydajnościowo, dlatego stosuje się różne 

symulacje tego efektu, zależne od pomysłowości autora shadera oraz możliwości sprzętowych.

Realizm vs. atrakcyjność wizualna

Powszechnym  błędnym  przeświadczeniem  dotyczącym  grafiki  komputerowej  jest 

twierdzenie, iż tylko grafika, która wygląda dokładnie jak rzeczywistość i która została osiągnięta w 

taki sposób jak obraz powstaje w rzeczywistości, wygląda dobrze. Praktyka pokazuje jednak, że w 

grafice komputerowej liczy się to,  co jest  widoczne jako finalny rezultat,  nie jak to osiągnięto. 

Grafika musi być przekonująca dla ludzkiego oka. Ludzkie widzenie jest bardzo subiektywne i nie 

postrzega wszystkiego w identyczny sposób. 
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3. Programowanie grafiki w języku Cg/HLSL
#Spis Treści|region

3.1. Potok graficzny

Aplikacja  wyświetlająca  grafikę  3D,  jak  np.  3ds  Max,  Maya,  gry  komputerowe  itp., 

wykonywana jest na CPU i wysyła instrukcje dotyczące grafiki 3D do interfejsów Direct3D (lub 

OpenGL).

Direct  3D  przekazuje  instrukcje  z  CPU  do  GPU  front  end,  specjalnej  części  sprzętu 

przeznaczonej do komunikacji z CPU. 

Dane te mają formę informacji o wierzchołkach: pozycji, koloru, normalnej, koordynatów 

mapowania itp.  i  są  przekazywane do Programowalnej  Jednostki  Wierzchołków (Programmable 

Vertex Processor.) Współrzędne verteksów przychodzą relatywne do pivota obiektu (object space). 

ale muszą być pokazane relatywnie do pozycji na ekranie. Transformacja która na to pozwala, a 

więc zamienia pozycje wierzchołków z przestrzeni obiektu do przestrzeni projekcji,  odbywa się 

właśnie w PVP. W tym miejscu wykonywany jest też Program Wierzchołków (Vertex Shader), czyli 

część  shadera  odpowiedzialna  manipulacje  wierzchołkami.  Vertex  Shader  jest  w  pełni 

programowalny i rodzaj operacji na wierzchołkach zależy całkowicie od twórcy shadera. Możliwe 

jest  przesuwanie  vertexów,  modyfikacja  ich  koloru,  normalnej  itp.  VS  kiedyś,  gdy  procesory 

graficzne nie były tak potężne jak dzisiaj, odgrywał dużą rolę, teraz raczej przygotowuje dane dla 

Pixel  Shadera,  gdzie  rozgrywa  się  większość  operacji  shadera.  Przekształcone  wierzchołki  są 

składane w obiekty,  głównie w trójkąty.  Złożone wielokąty,  linie i  punkty przekazywane są do 

jednostki rasteryzacji i interpolacji. Na tym etapie te figury zostają przekonwertowane na piksele 

ekranu. 

Obiekty te mogą wymagać przycięcia względem widocznego obszaru (obszaru przestrzeni 

trójwymiarowej widzianej z danego położenia kamery) lub też innych obszarów określonych przez 
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aplikację. Rasteryzator może odrzucić wielokąty w zależności od tego, czy są zwrócone przodem 

lub tyłem do kamery. Ten proces nazywamy pomijaniem zbędnych wielokątów.[2]

Warto zauważyć,  że jak widać na poprzedniej  ilustracji,  z  kilku wierzchołków powstało 

wiele fragmentów (pikseli). Jest to jak najbardziej normalna i pożądana sytuacja. Kiedy bowiem 

kilka wierzchołków mieści się na ekranie na obszarze jednego piksela, oznacza to że model ma zbyt 

gęstą  siatkę.  Tak więc  zamiast  trójkąta,  mamy teraz  grupę pikseli  reprezentujących  ten  trójkąt. 

Ponadto, dane zapisane w wierzchołkach są interpolowane dla każdego piksela pomiędzy nimi, tj. 

przypisuje  im  się  wartości   znajdujące  się  pomiędzy  tymi  charakteryzującymi  wierzchołki, 

stosownie do odległości od każdego wierzchołka. Oznacza to, że jeśli np. jeden piksel trójkąta jest 

niebieski, a drugi czerwony, piksele pomiędzy nimi będą miały kolory wynikające z interpolacji 

kolorów tych verteksów. Podobnie jest z innymi wartościami przypisanymi verteksom. Normalne 

też - każdy piksel dostaje swoją normalną. Jeśli np. jeden ma koordynaty tekstury równe 0, a drugi 

1,  koordynaty dla pikseli  pomiędzy również zostaną zinterpolowane, i  jeżeli  znajdzie się piksel 

idealnie w połowie odległości pomiędzy nimi, będzie miał przypisaną wartość koordynatu tekstury 

równą  0.5.  [3  -  02].   Przeliczone  w  ten  sposób  piksele  przekazywane  są  do  Programowalnej 

jednostki fragmentów (Programmable Pixel Procesor). Na tym etapie wykonuje się Pixel Shader, a 

więc program fragmentów. Jest to druga część, którą można dowolnie programować. Na wyjściu 

otrzymywany jest kolor piksela. Wykonywane są na nim operacje na rastrze, po czym wędruje on 

do bufora ramki.
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Istnieje więc możliwość sterowania procesem wyświetlania grafiki czasu rzeczywistego za 

pomocą dwóch części kodu: Vertex Shader i Pixel Shader. VS pracuje na poziomie wierzchołków. 

PS  pracuje  na  poziomie  pikseli.  Programista  shadera  decyduje,  gdzie  wykonane  zostaną 

poszczególne operacje wyświetlania grafiki. Np. oświetlenie czy mgła będą dużo mniej kosztowne 

wydajnościowo, kiedy będą napisane na VS, ale ładniejsze (bo dokładniejsze) na PS. Oczywiście 

nie wszystkie operacje są możliwe do wykonania w obu programach.

3.2. Język Cg/HLSL

Język programowania Cg/HLSL daje użytkownikowi pełną kontrolę nad sposobem, w jaki 

zostanie  wyświetlana  grafika  trójwymiarowa,  zapewniając  możliwość  programowania  jednostek 

wierzchołków  i  fragmentów.  Obie  jednostki  potrzebują  dostarczanego  przez  programistę  kodu, 

który  mają  wykonać.  Cg/HLSL  zapewnia  język  oraz  kompilator,  który  potrafi  przekształcić 

algorytm cieniowania do postaci akceptowalnej przez procesor graficzny. 

Asembler

Program napisany w asemblerze przekazuje jakiejś części maszyny konkretne informacje, co 

powinna  zrobić,  jest  zbiorem  prostych  instrukcji.  rozumianych  przez  tę  część  maszyny 

bezpośrednio, tak więc ilość takich instrukcji ma bezpośredni wpływ na szybkość wykonywania się 

programu.

Z tego powodu programy napisane w asemblerze mogą być bardzo wydajne - programista 

ma pełną kontrolę nad każdą najmniejszą operacją logiczną czy matematyczną.

Przykład shadera napisanego w assemblerze:

    ps_3_0
    def c15, 0.150000006, 0, 0.699999988, 0.300000012
    def c16, 2, -1, 1, 0.00999999978
    def c17, -0.0399999991, 0.449999988, 0, 0
    dcl_texcoord v0.xy
    dcl_texcoord1 v1.xyz
    dcl_texcoord2 v2.xyz
    dcl_texcoord3 v3.xyz
    dcl_texcoord4 v4.xyz
    dcl_texcoord5 v5.xyz
    dcl_texcoord6 v6.xyz
    dcl_texcoord7 v7
    dcl_2d s0
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    dcl_2d s1
    dcl_2d s2
    dcl_2d s3
    dcl_2d s4
    dcl_2d s5
    dcl_cube s6
    dcl_cube s7
    dcl_2d s8
    mov r0.w, c16.w
    add r0.x, r0.w, -c5.x
    dp3 r0.y, v6, v6
    rsq r0.y, r0.y
    mul r1.xy, r0.y, v6
    mov r1.z, -r1.y
    texld r2, v0, s2
    mad r2, r2, c16.x, c16.y
    mul r0.yz, r1.xxzw, r2.x
    mad r0.yz, r0, c3.x, v0.xxyw
    mul r1.xy, r0.yzzw, c4.x
    texld r1, r1, s3
    mad r1.xy, r1, c16.x, c16.y
    mad r1.xy, r1, c5.x, r2.wyzw
    cmp r1.xy, r0.x, r2.wyzw, r1
    mul r1.xzw, r1.x, v4.xyyz
    mad r1.xzw, r2.z, v3.xyyz, r1
    mad r1.xyz, r1.y, -v5, r1.xzww
    dp3 r0.x, r1, r1
    rsq r0.x, r0.x
    mad r1.w, r1.z, r0.x, c15.x
    mul r1.xyz, r1, r0.x
    max r0.x, r1.w, c15.y
    min r1.w, r0.x, c15.z
    add r0.x, r1.w, c15.w
    mul r2, r0.x, c14
    texld r3, r1.xzyw, s6
    mad r3, r3, c12.x, r2
    add r0.x, r0.w, -c12.x
    cmp r2, r0.x, r2, r3
    nrm r3.xyz, v2
    dp3 r0.x, r3, r1
    add r0.w, r0.x, r0.x
    mad r4.xyz, r1.xzyw, -r0.w, r3.xzyw
    mov r4.xyz, -r4
    mov r4.w, c10.x
    texldl r4, r4, s7
    mul r4, r4, c9.x
    add r0.w, -r0.x, c16.z
    pow r1.w, r0.w, c11.x
    abs r0.w, c11.x
    pow r3.w, r0.x, r0.w
    cmp r0.x, -c11.x, r3.w, r1.w
    mul r4, r4, r0.x
    mul r0.xw, r0.yyzz, c1.x
    texld r5, r0.xwzw, s1
    texld r6, r0.yzzw, s0
    mad r5, r6, r5, -r6
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    mad r5, c2.x, r5, r6
    texld r6, r0.yzzw, s5
    texld r0, r0.yzzw, s4
    add r1.w, -r6.y, c16.z
    mad r6, c0, r6.y, r1.w
    mul r5, r5, r6
    mad r2, r2, r5, r4
    nrm r4.xyz, v1
    dp3 r1.w, r1, r4
    add r3.w, r1.w, r1.w
    mad r1.xyz, r1, -r3.w, r4
    dp3_sat r1.x, -r1, r3
    mul r1.y, r0.w, c6.x
    pow r3.x, r1.x, r1.y
    mul r1.x, r3.x, c7.x
    mul r3, r1.x, c8
    mul r0, r0, r3
    add r1.x, r1_abs.w, c17.x
    max r3.x, r1.x, c15.y
    mul r1.x, r3.x, c17.y
    cmp r1.x, -r1.w, r1.x, r1_abs.w
    texld r1, r1.x, s8
    mul r1, r5, r1
    mad r0, r1, v7, r0
    mad oC0, r0, c13, r2

Niestety,  jak  widać  na  powyższym  przykładzie,  kod  w  języku  asemblera  jest  bardzo 

nieprzejrzysty  i  nieprzyjazny  człowiekowi.  Jedynie  osoba  posiadająca  bardzo  dużą  wiedzę  i 

doświadczenie w pisaniu programów w assemblerze danego sprzętu jest w stanie taki kod w całości 

odczytać, nie mówiąc o programowaniu w tym języku.

Stworzono więc język wysokiego poziomu - HLSL - dużo łatwiejszy do nauki i stosowania 

dla  programisty czy grafika.  W języku wysokiego poziomu jedna instrukcja  może odpowiadać 

nawet  kilkudziesięciu  instrukcjom języka  maszynowego.  Jest  on  jednak  dużo bliższy językowi 

ludzkiemu,  szczególnie  językowi  angielskiemu,  a  struktura  dużo  bardziej  przypomina  sposób 

rozumowania człowieka.[3]

Inspiracji dla języka Cg/HLSL należy upatrywać w trzech źródłach. Po pierwsze, składnia i 

semantyka zostały odziedziczone od ogólnego języka programowania C. Po drugie, wiele koncepcji 

przeniesiono z języków cieniowania, które nie są wykonywane w czasie rzeczywistym, na przykład 

RenderMan Shadowing Language a także kilka innych językach cieniowania, opracowanych  przez 

politechniki.  Wreszcie,  język  Cg/HLSL  bazuje  na  interfejsach  programistycznych  grafiki 

trójwymiarowej  dostarczanych  przez  biblioteki  OpenGL i  Direct3D,  co  pozwala  na  uzyskanie 

renderingu w czasie rzeczywistym.[2]
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Język HLSL jest oparty na  składni języka C, co czyni go bardzo łatwym do zrozumienia i  

nauczenia  dla  programisty  zaznajomionego  z  C.  Takie  osoby mogą  od  razu  rozpocząć  pisanie 

shaderów, bez konieczności nauki czym są struktury, funkcje czy typy danych. 

HLSL to skrót od ang. High Level Shading Language. Język ten został stworzony przez 

firmy Microsoft i NVIDIA. Nazwy HLSL używa Microsoft, NVIDIA natomiast - Cg (ang. C for 

graphics)  .  Są to  jednak te  same języki,  różniąc  się  jedynie  kolejnością  mnożenia  macierzy w 

przypadku przygotowywania shadera w Cg do użytkowania z interfejsem graficznym OpenGL.

Shader w tej  pracy dyplomowej został  przygotowany w języku HLSL do użytkowania z 

interfejsem graficznym DirectX 9.0c.

Typy danych

Skalary

Podstawowym, najczęściej używanym typem danych w języku HLSL jest float, czyli 32-

bitowa  liczba  zmiennoprzecinkowa.  Pełna  lista  typów  skalarnych  (ilość  bitów  determinuje,  ile 

pamięci zajmuje dana zmienna oraz jak bardzo jest dokładna)

bool - typ logiczny prawda/fałsz

int - 32-bitowa liczba całkowita ze znakiem.

uint -  32-bitowa liczba całkowita bez znaku

half - 16-bitowa liczba zmiennoprzecinkowa. DirectX 10 mapuje typ half do typu float

float - 32-bitowa liczba zmiennoprzecinkowa

double  -  64-bitowa  liczba  zmiennoprzecinkowa.  Nie  można  używać  tego  typu  do 

przekazywania danych pomiędzy shaderami

Wektory

HLSL oferuje  specjalne  wektorowe  i  macierzowe  typy  danych,  niedostępne  w  innych 
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językach, za to bardzo przydatne w zastosowaniach renderowania grafiki.

Możliwe jest użycie dowolnego typu skalarnego w liczbie 1-4 do utworzenia wektorowego 

typu danych, przykładowo:

int2 - wektor dwóch liczb całkowitych

double3 - wektor trzech 64-bitowych liczb zmiennoprzecinkowych.

Szczególnie przydatne typy:

float2 - wektor dwóch liczb zmiennoprzecinkowych,. Do jego poszczególnych składowych 

można się odwoływać używając jednej z liter: xy lub uv

float3 - wektor trzech liczb zmiennoprzecinkowych, często używany do przechowywania 

informacji  o  kolorze  lub  reprezentowania  wektorów  w  przestrzeni  trójwymiarowej.  Do  jego 

poszczególnych  składowych  można  się  odwoływać  używając  jednej  z  liter:  xyz  lub  rgb,  np. 

DiffuseColor.g - oznacza drugi element wektora DiffuseColor

float4 - wektor czterech liczb zmiennoprzecinkowych, często używany do przechowywania 

informacji o kolorze z alfą Do jego poszczególnych składowych można się odwoływać używając 

jednej z liter: xyza lub rgba

Macierze

Możliwe jest użycie dowolnego typu skalarnego do utworzenia macierzy o  1-4 wierszach i 

1-4 kolumnach.

Przykład:

float4x4 - macierz liczb zmiennoprzecinkowych, o 4 wierszach i 4 kolumnach 

int2x4 - macierz liczb całkowitych o 2 wierszach i 4  kolumnach

Szczególnie przydatny jest typ float4x4, używany przykładowo w pozyskiwaniu od aplikacji 

3D informacji o położeniu obiektu i kamery,  np.:
float4x4 WorldViewProjection : WorldViewProjection < string UIWidget = "None"; >;
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Struktury

HLSL umożliwia tworzenie własnych struktur, np.:

struct struct2
{
  int    a;
  float  b;
  int4x4 iMatrix;
}

Struktury szczególnie przydatne są przy przyjmowaniu  i przekazywaniu danych pomiędzy 

programami,  jak  struktura  wejścia  i  wyjścia  programu  Vertex  Shader.  Przykładowo,  można 

zdefiniować strukturę wejściowa programu Vertex Shader, która odpowiada za przyjęcie danych z 

aplikacji.:

struct a2v
{ float4 position : POSITION; // pozycja vertexa

float2 texCoord : TEXCOORD0; // koordynaty tekstury 
};

Użycie stuktur:

v2p vs (a2v In) 
{ 

v2p Out; 
Out.position   = mul(In.position, mWorldViewProj);

     Out.texCoord.xy   = In.texCoord;
}

Tekstury i Samplery
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Typ texture pozwala na użycie przez shader programu pliku graficznego.

Samplery służą jako połączenie programu z teksturą. Można za ich pomocą zdefiniować np. 

sposób filtrowania i zawijania tekstury. Samplery występują w postaci różnych typów w zależności 

od tego, jak ma być używana i jak jest zapisana tekstura:

sampler1D - dla tekstur jednowymiarowych (wymiar pionowy obrazka =1)

sampler2D - dla tekstur dwuwymiarowych, najczęściej używany

sampler3D - dla tekstur trójwymiarowych

samplerCUBE - dla cubemap

Przykładowe użycie w Direct3D 9:
[...]
texture diffuseMap: DiffuseMap
< string ResourceName = "default_texture.dds";

string UIName = "Diffuse Map";
string ResourceType = "2D"; >;

[...]
sampler2D sDiffuseMap = sampler_state
{ Texture = <diffuseMap>;

MinFilter =Anisotropic;
MagFilter =Anisotropic;
MipFilter =Anisotropic;
AddressU = Wrap;
AddressV = Wrap;};

[...]
// Pixel Shader:
[...]
float4 ColorTexture = tex2D(sDiffuseMap,In.texCoord.xy);
[...]

44



4. Przegląd narzędzi
#Spis Treści

4.1. NVIDIA FX Composer (środowisko programowania shaderów)

NVIDIA FX Composer to środowisko programowania shaderów. Ze względu na to, iż jest to 

program ciągle udoskonalany, w przeciwieństwie do zaniechanego ATI Render Monkey, zapadła 

decyzja o przygotowaniu w tym środowisku większości kodu. Wykorzystano oprogramowanie w 

wersji 2.51.

4.2. ATI Render Monkey (środowisko programowania shaderów)

ATI Render Monkey to środowisko programowania shaderów. Charakteryzuje je wygodny 

sposób łączenia passów, czyli  przebiegów renderingu,  przy czym np. na jeden obiekt  przypada 

zazwyczaj  jeden  przebieg.  Wykonane  w  nim  zostały  efekty  pełnoekranowe,  jak  rozmycie, 

wyostrzenie, kolorowanie itp. Wykorzystano oprogramowanie w wersji 1.82. Program nie został 

wybrany jako główne środowisko, ponieważ nie oferuje wygodnego podglądu pliku fx w całości i 

ponieważ od kilku lat nie jest już rozwijany.

4.3. Autodesk 3ds Max (tworzenie cyfrowej zawartości - 3D)

Autodesk  3ds  Max,  wcześniej  3D  Studio,  3D  Studio  MAX  oraz  3ds  max,  to  bardzo 

rozbudowany program do tworzenia cyfrowej zawartości 3D - grafiki i animacji, przeznaczony na 

platformę  Microsoft  Windows.  Jest  często  używany  przez  firmy  tworzące  gry  komputerowe, 

reklamy telewizyjne, wizualizacje architektoniczne oraz w przemyśle filmowym. Większość szkół 

prowadząca kursy grafiki komputerowej 3D korzysta również z tego programu.

Z  uwagi  na  wysoką  cenę  wersji  komercyjnej,  Autodesk  przygotował  bezpłatną  wersję  dla 

studentów,  która  może  być  używana  jedynie  w  celach  edukacyjnych.  Posiada  ona  wszystkie 

funkcjonalności  pełnej  wersji  z  zastrzeżeniem,  iż  może  być  użytkowana  tylko  przez  jednego 

użytkownika nie można dokonać instalacji sieciowej (na wiele komputerów).

[http://en.wikipedia.org/wiki/Autodesk_3ds_Max]

3ds Max, ze względu na swoją popularność, został ponadto wybrany w niniejszej pracy jako 
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program, dla którego została przygotowana większość shaderów. W ten sposób osoby pracujące 

przy tworzeniu cyfrowej zawartości będą mogły na bieżąco (w czasie rzeczywistym) obserwować, 

jak wygląda efekt ich pracy w pełnym oświetleniu i ze wszystkimi efektami.

Materiały

Materiały DirectX są wyświetlane jedynie w Vieporcie, nie są prze 3dsm renderowane offlinowo.

4.4. Adobe Photoshop (tworzenie cyfrowej zawartości - 2D)

Adobe Photoshop  to najpopularniejszy i najbardziej wszechstronny program do tworzenia i 

obróbki grafiki 2D. 

W  programie  Adobe  Photoshop  CS4  były  modyfikowane  wszystkie  tekstury  użyte  do 

prezentacji możliwości napisanych shaderów. Zostały one stworzone od podstaw za pomocą tego 

narzędzia lub pobrane ze strony cgtextures.com i poddane dalszej obróbce. 

4.5. NVIDIA DDS plug-in
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Ilustracja 10: Autodesk 3ds Max. Widoczne cztery widoki robocze (3 rzuty z widoczną siatką oraz  
perspektywiczny, z widoczną siatką i materiałem) oraz okno materiałów



Zapis do formatu dds możliwy był z poziomu programu Adobe Photoshop dzięki wtyczce 

NVIDIA DDS  plug-in,  jednej  z  dwóch  wtyczek  dostępnych  w  darmowym  pakiecie  NVIDIA 

Texture Tools for Adobe Photoshop. Wtyczka oferuje zapis kanałów RGB i RGBA, z różnymi 

stopniami kompresji na kanał. Możliwy jest zapis jako zwykła tekstura, tekstura 3D lub Cubemapa. 

Możliwe jest wygenerowanie mipmap i dostosowanie wielu parametrów do swoich potrzeb.
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Ilustracja 11: NVIDIA DDS plug-in: Wybór rodzaju tekstury



Ilustracja 12: NVIDIA DDS plug-in: Wybór rodzaju kompresji tekstury
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Ilustracja 13: NVIDIA DDS plug-in: Podgląd MipMap

Ilustracja 14: NVIDIA DDS plug-in: Podgląd podstawowych wariantów kompresji

4.6. NVIDIA Normal Map filter (tworzenie cyfrowej zawartości - 2D)
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NVIDIA Normal Map filter to jedna z dwóch wtyczek dostępnych w darmowym pakiecie 

NVIDIA Texture Tools for Adobe Photoshop. Pozwala na tworzenie map normalnych, przyjmując 

jako dane wejściowe mapy wysokości, a więc obrazy w odcieniach szarości, prezentujące głębię: 

im jaśniejsza wartość piksela, tym bliżej kamery patrzącej na powierzchnię prostopadle ten piksel 

się  znajduje.  Na tej  podstawie,  uzwzględniając szereg regulowanych parametrów, tworzona jest 

mapa normalnych.

4.7. Sprzęt

Shader przygotowano na komputerze wyposażonym w kartę graficzną ATI Radeon 4870 

1GB RAM,  procesor  Intel  Core  2  Duo  E8400  3  GHz  z  systemem Microsoft  Windows  Vista 

Business SP2 64-bit.

Przetestowano  je  też  i  prezentowano  na  komputerze  przenośnym  HP  Pavilion  DV6 

wyposażonym w kartę graficzną ATI Radeon HD4650 512 MB, procesor Intel Core 2 Duo T6600 

2,2 GHz, pamięć RAM 4 GB z systemem Microsoft Windows 7 Home Premium 64-bit.

Wszystkie  użyte  programy,  w  tym  te  stworzone  przez  konkurencyjną  dla  ATI  firmę  - 

NVIDIA - funkcjonowały prawidłowo.
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5. Projekt i implementacja
#Spis Treści|region

5.1. Założenia projektu
Celem  praktycznej  części  pracy  dyplomowej  było  (1)  napisanie  kilku  shaderów 

prezentujących większość możliwych do uzyskania w czasie rzeczywistym na dzisiejszym sprzęcie 

efektów.  (2) Shadery muszą mieć możliwość zastosowania do dowolnego obiektu, korzystając z 

dowolnych,  podawanych  przez  użytkownika  (w  ramach  specyfiki  działania)  tekstur  i  wartości 

zmiennych, jak np. kolory. 

Kolejnym założeniem było  (3)  umożliwienie  podglądu działania  tych  efektów w programie  do 

tworzenia cyfrowej zawartości (do tworzenia grafiki 3D). W ten sposób założono też realizację 

punktu (2) - a więc umożliwienie przypisania modeli i ustawiania wartości zmiennych bezpośrednio 

w programie do tworzenia cyfrowej zawartości.

(4) Dodatkowo, celem pracy było wykonanie kilku efektów z dziedziny tzw. post-processingu, czyli 

działających na wyrenderowany już obraz.

(5) Własny sposób na udoskonalenie pewnych technik. 

5.2. Wykonanie

(1) Celem praktycznej części pracy dyplomowej było napisanie shadera dającego większość 

możliwych do uzyskania w czasie rzeczywistym na dzisiejszym sprzęcie efektów i (5) usprawnienie 

go przez własne pomysły na modyfikacje.

Zrealizowano następujące funkcjonalności:

- mapowanie tekstury

- oświetlenie obiektu (od światła punktowego)

- regulowany model oświetlenia dyfuzyjnego (domyślnie Lambert)

- symulacja oświetlenia nierówności i większej ilości detalu na obiekcie - wykorzystanie 

map normalnych, opracowano sposób zapisu map normalnych z większą jakością

- symulacja odbicia źródła światła (rozbłysku) z różną siłą,  zależną od tekstury - model 
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Phong

- kolorowanie obiektu z różną siłą, zależną od tekstury

- dodanie faktur i małych detali charakterystycznych dla danych materiałów, uzyskiwanych 

za pomocą dodatkowych tekstur koloru i normalnych

- symulacja odbijania otoczenia, z regulacją siły, fresnela oraz gładkości powierzchni

- symulacja geometrycznej projekcji wypukłości na podstawie mapy wysokości

- symulacja oświetlenia niebezpośredniego: 

- oświetlenie ambientowe z dominacją górnej półsfery

- imitacja światła odbitego z naprzeciw światła głównego

- regulowana cubemapą imitacja światła odbitego ze wszystkich stron

(2) Kolejnym założeniem było umożliwienie podglądu działania tych efektów w programie 

do  tworzenia  cyfrowej  zawartości.  Wybrano program 3ds  max firmy Autodesk,  znany też  pod 

nazwą 3dsm, 3D Studio Max, czy po prostu potocznie Max. Wybór podyktowany był szerokim 

rozpowszechnieniem tej aplikacji - jest to jeden z najczęściej używanych programów do tworzenia 

modeli do gier komputerowych czy też wizualizacji architektonicznych.

(3)  Shadery  mają  możliwość  zastosowania  do  dowolnego  obiektu.  W  ten  sposób  ich 

zastosowanie w programie do tworzenia cyfrowej zawartości ma jeszcze większy sens - może je 

wykorzystać  grafik  pracujący  nad  dowolnym  modelem,  korzystając  z  dowolnych  (w  ramach 

specyfiki  działania)  tekstur  i  zmiennych,  jak np.  kolory.  Wymagało to  połączenia z  interfejsem 

aplikacji do tworzenia cyfrowej zawartości, w tym wypadku z 3ds max. Przygotowano specjalny 

interfejs użytkownika (UI) , pozwalający na wybór tekstur i ustawianie zmiennych. Efekt widoczny 

jest natychmiast, w oknie roboczym.

(4)  Dodatkowo,  celem  pracy  było  wykonanie  kilku  efektów  z  dziedziny  tzw.  post-

processingu,  czyli  działających  na  wyrenderowany  już  obraz.  Ponieważ  efekty  te   nie  mają 

uzasadnionego  zastosowania  w  programach  tworzenia  cyfrowej  zawartości,  nie  zostały  one 

zintegrowane z 3ds Max. Można je podejrzeć w środowisku do tworzenia shaderów RenderMonkey 

firmy ATI. Realnym ich zastosowaniem byłoby umieszczenie w aplikacji do odtwarzania cyfrowej 

zawartości,  jak  np.  w  programie  symulacyjnym  czy  grze  komputerowej.  Zadanie  to  jednak 

wykracza poza zakres tej  pracy dyplomowej  i  w warunkach praktycznych wymaga współpracy 
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wielu ludzi.

Przygotowano następujące efekty:

Efekty dostępne jednocześnie:

- regulacja jasności

- regulacja kontrastu

- regulacja nasycenia

- kolorowanie ekranu z możliwością wyboru koloru i jego siły oddziaływania 

(zabieg artystyczny często stosowany w filmach, a od kilku lat również w grafice  

real-time'owej)

- kolorowanie ekranu za pomocą krzywej, zapisanej w teksturze jednowymiarowej  

(a więc zależnie od jasności piksela/fragmentu - zastosowanie j/w)

Efekty dostępne dodatkowo - sens ma stosowanie jednego z nich na raz, jako dodatek do 

poprzednio wymienionych. Efekty te, nazywane w języku angielskim convolution filters, uzyskano 

poprzez zastosowanie różnych macierzy splotu (convolution matrices)

- wyostrzenie obrazu

- rozmycie obrazu

- znajdywanie krawędzi
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Ilustracja 15: (Widok okna roboczego programu 3ds Max)Materiał betonu uzyskany za pomocą 
shadera z niniejszej pracy dyplomowej. Widoczne efekty: Oświetlenie, tekstura podstawowa i  
detaliczna, mapy normalnych podstawowa i detaliczna, mapowanie odbić światła (specular  
lighting) po masce, kolorowanie po masce

Ilustracja 16: (Widok okna roboczego programu 3ds Max)Materiał betonu uzyskany za pomocą 
shadera z niniejszej pracy dyplomowej. Efekty jak na ilustracji poprzedniej + symulacja światła  
odbitego



5.3. Instrukcja obsługi

5.3.1. Wymagania

Wymagania minimalne:

Sprzęt:

- Karta graficzna z obsługą DirectX 9.0c i Shader Model 3.0:

-NVIDIA GeForce serii 6 (kwiecień 2004) lub nowsza

lub

-ATI Radeon X1300 (Chipset R520, październik 2005) lub nowsza

- RAM: minimalne wymagania używanej wersji programu 3ds Max na używanym systemie

- CPU: minimalne wymagania używanej wersji programu 3ds Max na używanym systemie

- HDD: minimalne wymagania używanej wersji programu 3ds Max na używanym systemie

Software:

- Microsoft Windows XP/Vista/7

- DirectX 9.0c lub wyższy

- Autodesk 3ds Max 2010 lub nowszy

Wymagania zalecane:

- RAM: 2 GB (XP) / 4 GB (Vista/7)

5.3.2. Podłączenie do 3ds Max

Shader został napisany w formie pliku .fx, który jest czytany przez program 3ds Max. W 

celu zastosowania shadera w programie 3ds Max należy:

1) Upewnić się, iż 3ds Max wyświetla obraz w oknach roboczych w trybie DirectX

- wybrać z menu głównego Customize -> Preference

- w oknie Preference Settings wybrać zakładkę Viewports

- u dołu, w sekcji Display Drivers, kliknąć Choose Driver...

- jeśli wyświetli się okno Direct3D Driver Setup, ustawienia są w porządku
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- jeśli wyświetli się okno Graphics Driver Setup, wybrać Direct3D (Recommended)

2) Podłączyć shader

- otworzyć okno Edytora Materiałów

- wybrać dowolny slot materiału (w postaci obrazka kuli)

- zmienić typ materiału ze Standard na DirectX:

- kliknąć na przycisk obok nazwy materiału

- w oknie Material/Map Browser wybrać DirectX Shader

- w sekcji DirectX Shader kliknąć na pole z nazwą shadera i wybrać shader Szymkowe.fx

- przypisać shader do modelu:

- przeciągnąć shader z kulki i upuścić na obiekcie

- lub mając wybrany obiekt, kliknąć w edytorze materiałów trzeci przycisk: Assign Material 

to Selection

5.3.3. Konfiguracja parametrów

Przede wszystkim,  shader  obsługuje mapowanie  tekstur.  Tekstury mogą być  zapisane  w 

dowolnym formacie czytanym przez DirectX 9.0, a więc:

- DDS

- PNG

- TGA

- BMP

- JPEG

Podstawową  teksturę,  zwaną  teksturą  koloru  (color  map  lub  diffuse  map),  wybiera  się 

klikając na pole oznaczone jako Diffuse Map. 

Obiekt  można  kolorować,  wybierając  kolor  w  polu  User  Color.  Ponieważ  kolor  ten 

domnaża się do tekstury koloru, w przypadku wyboru białego koloru (domyślny) nie widać żadnego 

efektu. Kolorowanie może odbywać się na całym obiekcie lub w miejscach wyznaczonych przez 

maskę. Teksturę maski podaje się w polu User Color Mask.

Istnieje  możliwość domnożenia  tekstury detalu.  Jej  wyboru  dokonuje  się  w polu  Detail 

Texture. Tektura taka jest mapowana tak jak podstawowa tekstura, ale może być w stusunku do 

tego gęściej zapętlona - ilość razy podaną w polu Detail Tiling, a jej widoczność określa wartość w 

polu Detail Strength.
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Shader obsługuje oświetlenie dynamiczne przez światło punktowe. Wyboru, które światło z 

ustawionych w scenie ma to być, dokonuje się za pomocą rozwijalnej listy opisanych jako Light 

Source  Selection.  Zdecydowano  się  na  oświetlenie  per  pixel.  Oświetlenie  uwzględnia  kolor  i 

intensywność  światła  podane  w  3ds  Max.  Model  oświetlenia  dyfuzyjnego  można  zdefiniować 

dowolnie za pomocą tekstury wybieranej w polu Diffusion model. Domyślnie wybrana jest tekstura 

reprezentująca model Lamberta.

Shader  wykorzystuje  mapy  normalnych  do  stworzenia  iluzji  większej  szczegółowości 

obiektu  bez  dodawanie  geometrii  (wierzchołków).  Normalmapę  wybiera  się  klikając  na  pole 

opisane Normal Map. 

Zaimplementowano też  technikę  zwaną  offset  mapping  lub  parallax  mapping,  dodającej 

głębi  szczegółom  na  obiektach,  uwzględnionym  na  tzw.  mapie  wysokości.  Mapa  wysokości 

pobierana  jest  z  kanału  alfa  mapy  normalnych.  Siłę  efektu  reguluje  się  za  pomocą  zmiennej 

Offset height.

Istnieje  możliwość  zastosowania  detalicznej  mapy  normalnej,  analogicznie  do  tekstury 

detalu.  Wybiera  się  ją  w polu  Detail  Normal  Map.  Zapętlenie  jej  mapowania  w stosunku do 

zwykłych tekstur ustala się w polu Detail Normal Tiling. Siła tej tekstury regulowana jest w polu 

Detail Normal Strength.

Zaimplementowano obsługę odbić źródła światła (rozbłysków - specular lighting). Ich siłę, a 

więc jasność, można regulować na dwa zależne od siebie, ale niewykluczające się sposoby. Siłę w 

różnych  miejscach  ustala  tekstura  speculara,  wybierana  w  polu  Specular  Map.  Siła  globalna 

regulowana  jest  parametrem  Specular  Strength.  Niezależnie  od  tych  opcji,  możliwe  jest 

zdefiniowanie połyskliwości obiektu, skutkujące powiększeniem lub pomniejszeniem powierzchni, 

na której występuje rozbłysk. Decyduje o tym wartość w polu  Glossiness (połyskliwość). Niskie 

wartości dają szeroki specular, wysokie dają małą kropkę, odzwierciedlając wysoką połyskliwość 

materiału. Kolor rozbłysku może być regulowany w polu Specular Color (domyślnie biały).

Ciekawe  efekty  można  uzyskać,  korzystając  z  parametrów  odpowiedzialnych  z  odbicia 

(reflection). Cubemapa imitująca odbicia jest wybierana w polu Reflection Map. Siła tej tekstury 

jest  regulowana  wartością  z  pola  Reflection  Strength.  Odbicie  w  zależności  od  parametru 

Reflection Roughness może być  krystalicznie  czyste  (dla  wartości  0)  lub  rozmyte,  niczym na 

szlifowanym metalu (wartości 6-7). Pole Fresnel Power pozwala regulować sposób wyświetlania 

odbicia  w zależności  od  kąta  patrzenia  na  powierzchnię.  Wartość  0  owocuje  jednolicie  silnym 

odbiciem. Wartości dodatnie wygaszają odbicie na powierzchniach skierowanych bardziej w stronę 

obserwatora.  Wartości  ujemne  wygaszają  odbicie  na  powierzchniach  skierowanych  pod  dużym 

kątem w stosunku do obserwatora.
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Oświetlenie niebezpośrednie zasymulowane jest  między innymi przez obsługę cubemapy 

przechowującej  dane  o  oświetleniu  dochodzącym  z  każdej  strony.  Wyboru  takiej  cubemapy 

dokonuje  się  w  polu  Ambient  CubeMap,  a  siłę  jej  działania  reguluje  parametrem  Ambient 

Cubemap Strength.

Shader nie  obsługuje przypadków, gdy nie będzie podana tekstura,  ponieważ dodatkowe 

warunki sprawdzające czy takowe zostały podane, spowodowałyby że shader działa wolniej, a to 

nie jest pożądane w przypadku shaderów czasu rzeczywistego.
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Ilustracja 17: Parametry shadera dostępne w 
panelu programu 3ds Max



5.4. Opis shadera

5.4.1. Użyty parser i struktura pliku shadera

Shader  został  napisany  w  formie  pliku  .fx,  który  obsługuje  parser  DXSAS  programu 

Autodesk 3ds Max. DXSAS (ang. DirectX Standard Annotations ans Semantics) jest zbiorem zasad 

i  wytycznych  dotyczących  komunikacji  shadera  z  aplikacją.  Można  go  zastosować  shaderów 

zapisanych w plikach tekstowych:

- .fx, wyłącznie dla DirectX, kod bazujący na HLSL

- .cgfx, dla DirectX lub OpenGL, kod bazujący na Cg

Oba  formaty  są  bardzo  podobne,  niemal  takie  same,  a  użycie  DXSAS  jest  w  obu 

identyczne[6].

[Using SAS with CgFX and FX file formats, Kevin Bjorke, NVIDIA Corporation, 2008]

DXSAS jest wspierany przez wiele aplikacji. Spośród użytych podczas tworzenia tej pracy 

dyplomowej, są to Autodesk 3ds Max i NVIDIA FX Composer.

Pliki shaderów z rozszerzeniami .fx i .cgfx opisują kompletne ustawienia renderingu czasu 

rzeczywistego.  Oznacza  to,  że  zawierają  nie  tylko  kod  programu  wierzchołków  i  programu 

fragmentów,  które zostaną uruchomione na GPU, ale również definicje na temat kontekstu dla 

nich: stany renderingu, parametry użytkownika które kontrolują VS i  PS, a  także poszczególne 

przebiegi  które  razem tworzą  finalny obraz.[6] Parametry  użytkownika  mogą  być  kontrolowane 

przez  interfejs  użytkownika  (UI),  który  również  definiuje  się  w  pliku  FX,  a  który  zostanie 

wyświetlone przez aplikację, do której będzie podpięty plik shadera.

Podstawowa struktura pliku .fx:

Zmienne

Program wierzchołków (Vertex Shader)

Program Fragmentów (Pixel Shader)

Techniki

Zmienne

zmienne i UI
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samplery

informacja o światłach

informacja o kanałach mapowania

struktury wejścia i wyjścia

5.4.2. Komunikacja z aplikacją Autodesk 3ds max

Shader pobiera z aplikacji następujące informacje:

- Parametry każdego wierzchołka:

- pozycja wierzchołka

- koordynaty mapowania tekstury (kanał mapowania 1)

- wektory: normalna, binormalna, tangent

- kolor wierzchołka (kanał mapowania 0)

- alfa wierzchołka (kanał mapowania -2)

- Wartości macierzy transformujących współrzędne między różnymi przestrzeniami:

- World - macierz pozycji, rotacji i skali obiektu w świecie

- WorldInverse - odwrócona macierz World

- WorldInverseTranspose - odwrócona i transponowana macierz World

- WorldViewProjection - macierz transformująca obiekt do przestrzeni ProjectionSpace

- ViewInverse - potrzebny jest czwarty (o indekcie [3]) wiersz, który zawiera pozycję 

kamery w świecie

float4x4 mWorldViewProj : WorldViewProjection < string UIWidget = "None"; >;
float4x4 mWorldInvTrans : WorldInverseTranspose < string UIWidget = "None"; >;
float4x4 mViewInverse : ViewInverse < string UIWidget = "None"; >;
float4x4 mWorld : World < string UIWidget = "None"; >;
float4x4 mWorldInverse : WorldInverse < string UIWidget = "None"; >;

Program 3ds Max rozumie, które macierze są potrzebne shaderowi, gdyż nazwy podane po 

dwukropku  (World,  ViewInwerse  itp.),  są  ściśle  zdefiniowane  przez  standard  DXSAS.  Nazwy 

następujące  po określeniu  typu są definiowane przez  użytkownika,  ale  warto  Na końcu każdej 

linijki znajduje się kod informujący 3ds Max, by nie używał żadnych elementów UI w przypadku 

tych zmiennych.
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- Kolory dwóch wybranych przez użytkownika świateł i pozycję jednego z nich.

 -Parametry shadera, podawane przez użytkownika

Typ Nazwa parametru opis, uwagi
tekstura Diffuse Map mapa koloru, podstawowa tekstura
float4 User Color kolor obiektu
tekstura  User Color Mask maska kolorowania
tekstura Detail Map tekstura detalu
int  Detail Map Tiling zapętlenie tekstury detalu
float  Detail Map Strength siła tekstury detalu
tekstura Normal Map mapa normalnych
float  Offset height siła uwypuklania szczegółów (ich "wysokość")
tekstura Detail Normal Map mapa normalnych detalu
float  Detail Normal Map Tiling zapętlenie mapy normalnych detalu
float  Detail Normal Map Strength siła mapy normalnych detalu
tekstura Specular Map mapa rozbłysków
float  Specular glossiness połyskliwość
float  Specular strength siła rozbłysków
float4  Specular Color kolor rozbłysków
tekstura Reflection Map mapa odbić otoczenia
float  Reflection Strength siła odbić otoczenia
float  Reflection Roughness rozmycie refleksów (chropowatość powierzchni)
float  Fresnel Power ustawienia fresnela
tekstura Diffusion model model oświetlenia dyfuzyjnego
tekstura Ambient CubeMap tekstura światła ambientowego
float Ambient CubeMap Strength siła tekstury światła ambientowego
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5.4.3. Program wierzchołków (Vertex Shader)

W  programie  wierzchołków,  oprócz  transformacji  wierzchołków,  przygotowywany  jest 

wektor kamery w przestrzeni powierzchni obiektu w danym punkcie (tangent space),  z którego 

korzysta offset mapping.

5.4.4. Program fragmentów (Pixel Shader)

W programie fragmentów dokonują się obliczenia oświetlenia ambientowego, dyfuzyjnego i 

rozbłysków  ze  wszystkimi  towarzyszącymi  efektami,  jak  normal  mapping.  Liczone  są  odbicia 

otoczenia  na  podstawie  cubemapy.  Koordynaty z  jakich  korzystają  samplery tekstur  są  wpierw 

modyfikowane przez offset mapping.

Oświetlenie dyfuzyjne bazuje na modelu Lamberta, ale jest definiowane teksturą.

Symulacja  rozbłysków wykorzystuje  model  Phong,  który  autor  uznał  za  atrakcyjniejszy 

wizualnie od modelu Blinn.

Autor  napotkał  na  problemy  podczas  implementacji  oświetlenia  z  cubemapy  oraz 

mapowania  odbić  (patrz  rozdział  2.2.6).   Program zamiast  rozmieścić  poszczególne  obrazy na 

odpowiednich ściankach, mapował całą teksturę na każdej ze ścianek, skalując ją niejednorodnie 

tak  by dopasować proporcje  6:1 do powierzchni  o  proporcjach 1:1.  Rozwiązaniem okazało się 

zapisanie  tekstury  w  formacie  dds  z  opcją  Cubemap  i  zmiana  parsera  programu  3ds  Max  na 

DXSAS (DirectX Standard Annotations and Semantics).
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5.4.5. Innowacje

5.4.5.1. Definiowalny przez użytkownika model oświetlenia dyfuzyjnego

Sposób oświetlenia obiektu, a właściwie rozkład jasności względem kąta padania światła na 

powierzchnię, jest w najprostszym modelu oświetlenia funkcją liniową. W shaderze wykonanym na 

potrzeby tej pracy zaimplementowano jednak możliwość zastosowania dowolnej funkcji rozkładu 

jasności, zapisanej w teksturze. Tekstura ta jest teksturą jednowymiarową, co oznacza, że jest to 

mapa bitowa o wymiarze pionowym równym 1 piksel. Wzdłuż wymiaru poziomego, narysowany 

jest gradient lub inny wzór, będący reprezentacją trzech (po jednej na kanał) dyskretnych funkcji z 

przedziału [1...wymiar_poziomy_tekstury] przyjmujących wartości z przedziału [0...255]. Wartości 

te to po prostu jasności kanałów RGB, które zarówno w programach do tworzenia jak i odtwarzania 

grafiki  widzimy jako  połączone  w  jeden  kolor.  Tak  też  widzimy rezultat  oświetlenia.  Podczas 

samplowania tekstury, pixel shader posługuje się inaczej skonstruowanym przedziałem dziedziny 

funkcji niż program graficzny. PS otrzymuje koordynaty z przedziału [0...1] (w zależności od kąta 

padania  światła)  i  interpretuje  wartość  koordynatu  0  jako  początek  tekstury,  a  1  jako  koniec, 

wybierając wartości pośrednie odpowiednio według ich położenia względem poziomego wymiaru 

tekstury.  Przykładowo,  dla  kąta  45  stopni  pomiędzy  wektorem  światła  a  wektorem normalnej 

powierzchni, pixel shader otrzymuje wartość 0.5 (0 dla kąta prostego, 1 dla kąta 0 st. itd.). Dla 

tekstury  32x1,  pixel  shader  szukający  koordynatu  0.5  pobierze  kolor  interpolowany   między 

pikselem 16 a 17 tekstury.

Autor napotkał na dwa poważne problemy z jakością obrazu podczas tworzenia tego efektu. 

Po pierwsze, na stykach pikseli oświetlonych jasno i ciemnych pojawiły się nieprzyjemne dla oka 

"zęby", ostre przejścia. Po drugie,  co poważniejsze, w miejscach które powinny być najciemniejsze 

i najjaśniejsze pojawiły się artefakty. Autor doszedł do wniosku, że dochodzi tu do samplowania 

tekstury w sposób, jakby została zatilowana jedna za drugą. W ten sposób dla wartości 0, która 

powinna wybierać oznaczoną na pierwszym pikselu tekstury czerń,  pojawiała  się inna wartość, 

prawdopodobnie wynikająca z interpolacji wartości z piksela pierwszego i ostatniego. Analogiczna 

sytuacja występowała dla piksela ostatniego, a więc wartości 1 - najjaśniejszej.
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Problemy próbowano rozwiązać, zmieniając tryb filtrowania w samplerze tekstury rozkładu 

oświetlenia  z  linear  czy  dowolnej  innej  wartości  na  none.  Jednakże  takie  rozwiązanie  (brak 

filtrowania  tekstury  modelu  oświetlenia)  spowodowało  wyświetlanie  dyskretnych  wartości  na 

oświetlonym obiekcie, zamiast płynnego gradientu.

Kolejną  próbą  było  ograniczenie  przedziału  samplowania  z  pełnego  na  od  środka 

pierwszego piksela do środka ostatniego. Tak więc wartości oświetlenia przeliczano z przedziału 

0..1 do przedziału 0.032...0.968, z uwagi na to, iż tekstura ma 32 pikseli w wymiarze poziomym.

 diffuselight *= 0.936; // zabezpieczenie przed artefaktami
diffuselight += 0.032;  // j/w
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Ilustracja 18: Sześć sfer oświetlonych przy zastosowaniu trzech różnych rozkładów oświetlenia  
dyfuzyjnego. Od lewej: standardowy model komputerowy Lamberta (płynny gradient od czerni do  
bieli równomierny na całej swej długości), symulacja matowej powierzchni (zbliżona do modelu  
Oren-Nayar), przykład niestandardowego zastosowania. U góry tekstura rozkładu oświetlenia, w  
środku gładka sfera, u dołu zamapowana teksturą koloru i normal mapą.



Jednakże  takie  rozwiązanie  wymaga  dodatkowego  przeliczania  koordynatów,  poza  tym 

wydaje się być niezbyt zgrabnym obejściem problemu.

W końcu  znaleziono  finalne  rozwiązanie  problemu.  Należało  zmienić  sposób zapętlania 

tekstury, tak by dla skrajnych wartości nie były samplowane wartości z naprzeciwka. Osiągnięto to 

zmieniając tryb zawijania tekstury w samplerze z Wrap na Clamp. 

sampler1D lightDiffusionModelMapSampler =  sampler_state
{ Texture = <lightDiffusionModel>;

MinFilter =Anisotropic;
MagFilter =Anisotropic;
MipFilter =Anisotropic;
AddressU = Clamp;
};

Dzięki temu, tekstura kontynuuje we wszystkie strony kolory swych brzegowych pikseli.

Ilustracja 19: Tekstura z koordynatami ograniczonymi do przedziału  
[0.0, 1.0] za pomocą trybu adresowania Clamp. 

Ilustracja © 2011 Microsoft, 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb204825(v=VS.85).aspx

Wystąpił też jeden problem polegający na niepełnej funkcjonalności systemu. Oświetlenie 

sprawiało wrażenie, jakby pod uwagą brana była tylko jasność tekstury rozkładu oświetlenia, bez 
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uwzględnienia koloru. Okazało się, że konieczne jest wprowadzenie w którymś momencie zmiennej 

zdolnej zapamiętać kolor, ponieważ dotychczas samplowany był jedynie jeden kanał - pierwszy, a 

więc  czerwony.  Ponieważ  początkowy  rozkład  oświetlenia  jest  przeliczany  jako  zmienna 

jednowymiarowa float, wprowadzono nową zmienną wektorową typu float4 na etapie pobierania 

koloru z tekstury.  Dzięki temu możliwe jest  tworzenie niestandardowych  modeli  oświetlenia o 

dowolnych przejściach kolorystycznych w zależności od kąta padania światła, nie tylko o różnicach 

w jasności.

Zapisanie rozkładu oświetlenia w teksturze. ma wiele zalet. Po pierwsze, zakodowanie takiej 

informacji w postaci skomplikowanych funkcji ograniczyłoby wybór do tych stworzonych przez 

programistę.  W tym wypadku możliwości  są  nieograniczone,  a  interfejs  w programie 3ds  Max 

pozwala na wybranie dowolnej tekstury. Po drugie, nadrzędną zasadą shaderów do renderingu w 

czasie rzeczywistym jest prędkość ich wykonywania. Samplowanie jednowymiarowej tekstury jest 

o wiele wydajniejsze, niż obliczanie wyniku skomplikowanej funkcji na bieżąco.

5.3.2. Symulacja światła odbitego.

W naturze, jeśli za oświetlonym obiektem znajduje się jakaś powierzchnia i padnie na nią 

światło, odbije się ono i oświetli obiekt. Jest to tzw. światło odbite i jest dużo słabsze od światła 

"głównego".  Symulacja  oddająca  rzeczywiste  zachowanie  promienia  światła  to  zadanie  dla 

renderingu  off-linowego  -  wymagałoby  ono  zbyt  wiele  obliczeń,  by  zastosować  je  w  czasie 

rzeczywistym.  Jednakże jak już niejednokrotnie  wspomniano,  w grafice  renderowanej  w czasie 

rzeczywistym liczy się wydajność i efekt estetyczny, nie poprawność matematyczna. Mając to na 

uwadze, można zmodyfikować sposób oświetlania obiektu, tak by był oświetlany dodatkowo ze 

strony przeciwnej w stosunku do źródła światła. Jest to bowiem dość prawdopodobny przypadek, 

który ponadto wygląda na tyle estetycznie, że nie jest istotne, że światło nie będzie pochodzić od 

faktycznych  powierzchni  wokoło  obiektu.  Rozwiązanie  takie  może  być  nawet  rozważone  jako 

bardziej estetyczne, gdyż bardzo przyjemnie dla oka "wyciąga" bryłę obiektu, dając jeszcze większe 

wrażenie  jego  przestrzenności.  Rozwiązanie takie polecane jest przez  jednego  z  najlepszych 

rysowników  -  Andrew  Loomisa, przy  nauce cieniowania brył:"światło  odbite  powinno  być 

skierowane dokładnie w stronę głównego światła i posiadać intensywność nie większą niż połowa 

intensywności głównego światła" [Successful Drawing]

Implementacja  polega  na  dodaniu  warunku  przy  oświetlaniu  obiektu.  Zazwyczaj  przy 
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obliczaniu kąta pomiędzy normalną a wektorem promienia światła okrajasię wynik do wartości 0...1 

za pomocą funkcji saturate. W ten sposób wszystkie kąty powyżej 90 st. są traktowane jak kąt 90 st. 

Jest  to  jak  najbardziej  prawidłowe,  gdyż  poza  ten  kąt  światło  nie  jest  w  stanie  fizycznie 

bezpośrednio  dotrzeć.  Jednak  można  zrezygnować  z  tej  funkcji  i  dodać  warunek  obsługujący 

przypadek kąta większego niż 90 st., jak to uczyniono w niniejszej pracy. Przy spełnieniu warunku 

obliczana  jest  wartość  bezwzględna kąta,  a  więc  wartości  oświetlenia  będą  analogiczne  jak  po 

stronie  oświetlonej,  ale  jakby  odbite  lustrzanie.  Ponieważ  światło  takie  nie  może  być  tak 

intensywne, można by je przemnożyć np przez 0.4. Jednak lepszy efekt estetyczny daje połączenie 

przemnożenia wartości światła i przesunięcie kąta, od jakiego obiekt po stronie zacienionej jest 

oświetlany przez światło odbite. Wygląda ono znacznie plastyczniej. Oświetlenie działa oczywiście 

na każdą  nierówność normal mapy, nie tylko na właściwą geometrię.

W związku z efektem symulacji odbitego światła, napotkano na pewien niepożądany efekt 

graficzny. Objawił się on dopiero po obejrzeniu obiektów bez użycia normal mapy, ale wciąż w 

trybie per pixel. Dla kątów od 90 do ok 130 st.,  oświetlenie liczyło się niepoprawnie. Problem 

rozwiązano ograniczając przedział wartości światła odbitego tak, by nie wynosiły one poniżej 0. 

Dokonano tego funkcją max(x,y), porównując wartość światła i 0. 

5.3.3. Kolorowanie według maski

Opcja kolorowania obiektu wybieranym w UI kolorem jest bardzo przydatna, daje bowiem 

możliwość  zróżnicowania  obiektów  używających  tego  samego  zestawu  tekstur  oraz  pozwala 

niekiedy  uniknąć  edycji  samej  tekstury  w  programie  graficznym  2D.  Funkcjonalność  tę 

rozszerzono, pozwalając na regulację siły oddziaływania koloru poprzez teksturę.
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5.4. Przykłady kodu
Specular lighting - Blinn i Phong - część wspólna: 

  /***** automatycznie wyliczane macierze ********/
  // [...]
  float4x4 mViewInverse : ViewInverse < string UIWidget = "None"; >;
  float4x4 mWorld : World < string UIWidget = "None"; >;
  // [...]

  // aplikacja -> vertex shader
  struct a2v
  { float4 position : POSITION; // pozycja wierzchołka
    // [...]
  };

  // vertex shader -> pixel shader
  struct v2p
  {   // [...]

float3 lightVector : TEXCOORD1; // wektor światła
float3 eyeVector : TEXCOORD2; // wektor kamery

    // [...]
  };

  // Vertex Shader:
  //[...]
  float3 vertexWSPos= mul(In.position, mWorld);
  Out.lightVector   = lightPosition - vertexWSPos;  
  // wektor światła = pozycja światła - pozycja vertexa w world space
  Out.eyeVector   = mViewInverse[3] - vertexWSPos;  
  // mViewInverse[3] to pozycja kamery w World Space
  //[...]
  // Pixel Shader:
  //[...]
  // stwórz wektor światła i widoku
  float3 L = normalize(In.lightVector.xyz);
  float3 V = normalize(In.eyeVector.xyz);
  //[...]

Specular lighting - Blinn
  // Pixel Shader:
  //[...]
  float3 H = normalize(L + V); // środek pomiędzy wektorem światła a widoku
  float dotNH = saturate(dot(N,H)); // cos kąta pomiędzy środkowym a normalną
  float gloss = glossiness * SpecularMap.a;
  float specularPower = pow(dotNH, gloss)*specularStrength; 
  float4  Specular = specularPower * SpecularColor * SpecularMap; 

Specular lighting - Phong:
  // Pixel Shader:
  //[...]
  float3 R = -reflect(L,N); // promień odbija się według normalnej
  float dotRV = saturate(dot(R,V)); //cos kąta między prom.odbitym a wekt.kamery
  float gloss = glossiness * SpecularMap.a;
  float specularPower = pow(dotRV, gloss)*specularStrength; 
  float4  Specular = specularPower * SpecularColor * SpecularMap; 
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6. Podsumowanie i wnioski
#Spis Treści

6.1. Podsumowanie i wnioski

Na podstawie  niniejszej  pracy  dyplomowej  można  stwierdzić,  że  język  programowania 

wysokiego poziomu HLSL daje praktycznie nieograniczoną kontrolę nad sposobem wyświetlania 

trójwymiarowej grafiki komputerowej czasu rzeczywistego. Co więcej, sposób ten nie musi być 

zakodowany na  sztywno,  istnieje  możliwość  wyprowadzenia  zmiennych,  dzięki  którym graficy 

otrzymują szeroki wachlarz możliwości edycji wyglądu materiałów. 

Cele postawione przez autora zostały w pełni zrealizowane. Użytkownicy programu 3ds Max 

otrzymują wygodne i potężne narzędzie do tworzenia materiałów i podglądu efektu natychmiast, 

bezpośrednio w oknie programu, bez konieczności przeprowadzania renderingu off-linowego czy 

też eksportu do silnika graficznego. 

W oparciu o wymagania stawiane współcześnie tworzonej  grafice trójwymiarowej  czasu 

rzeczywistego,  przedstawiono  możliwe  do  osiągnięcia  efekty,  głównie  w  postaci  właściwości 

materiałów odtworzone przez ich komputerową reprezentację.  Na tej podstawie wyselekcjonowano 

rozwiązania, które zostały zaimplementowane przy tworzeniu projektu.

Jako  podstawowe  środowisko  implementacji  shaderów  wybrano  NVIDIA FX  Composer  w 

wersji 2.51. Jako program, dla którego przeznaczone są shadery, wybrano Autodesk 3ds Max w wersji 

2010.  Do  przygotowania  przykładowych  tekstur  wykorzystano  program  Adobe  Photoshop  CS4  z 

wtyczkami NVIDIA Normal Map Filter oraz NVIDIA DDS Plug-in. Shadery odpowiadające za efekty 

pełnoekranowe zaimplementowano w środowisku ATI RenderMonkey w wersji 1.82.

Do  pełnej  kontroli  nad  wyświetlanym  modelem  nie  są  wymagane  żadne  szczególne 

przygotowania. Może się tylko rzadko zdarzyć, że program 3ds Max będzie wyświetlał obraz w 

oknie  roboczym  w  trybie  OpenGL.  Wówczas  użytkownik  musi  jedynie  zmienić  ten  tryb  na 

DirectX.
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Największymi wyzwaniami, jakie autor napotkał podczas prac, było poprawne obsłużenie 

regulowanego teksturą modelu oświetlenia dyfuzyjnego oraz zintegrowanie shaderów z nowymi 

wersjami programu 3ds Max (od 2010 w górę). Pierwszy przypadek został opisany w  rozdziale 

5.3.1. i został rozwiązany poprzez zmianę parametrów próbkowania tekstury. W drugim przypadku 

przeszkodą było niepoprawne wyświetlanie  materiałów przez te  programy.  Problem rozwiązano 

poprzez zmianę parsera pliku efektu na DXSAS, czyli  zgodny z DirectX, oraz podobnie jak w 

poprzednim  przypadku,  opisanie  samplerów  tekstur  odpowiednimi  parametrami  definiującymi 

sposób mapowania.

Na  podstawie  doświadczeń  podczas  realizacji  niniejszej  pracy  dyplomowej  i  z 

uwzględnieniem powyższego akapitu,  autor  może wysnuć wniosek,  że  podczas  programowania 

grafiki  najwięcej  problemów  sprawia  dobór  odpowiednich  ustawień  wyświetlania  i  działania 

shadera. Natomiast jeśli chodzi o samo projektowanie i implementację, język HLSL daje ogromne 

możliwości i kłopoty związane z implementacją nowych efektów są zawsze do pokonania, jeśli 

poświęci się odpowiednią ilość czasu na przemyślenie rozwiązań.
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6.2.  Synteza:  zestawienie  i  porównanie  proponowanego  podejścia  z 

innymi

Większość stosowanych obecnie w grafice czasu rzeczywistego technik działa w ten sam 

sposób niezależnie od autora kodu. Jest to spowodowane szeregiem czynników:

- architektura GPU i rodzaje zmiennych w języku Cg/HLSL sugerujące pewne rozwiązania

- sprawdzone działanie technik

-  wąska  gama  zastosowań;  przykładowo  większość  obecnych  gier  rozgrywa  się  w 

podobnych sceneriach

- zastój technologiczny: od prawie sześciu lat na rynku panuje obecna generacja konsol; ich 

komponenty odpowiedzialne za wydajność nie zmieniają się

Zawsze jednak istnieje miejsce na innowacje i własne rozwiązania. Autor proponuje kilka 

rozwiązań,  dających  nowe  możliwości  grafikom  korzystającym  z  shadera  autora  oraz 

polepszających jakość i atrakcyjność renderowanej grafiki. Rozwiązania odbywają się niewielkim 

kosztem  wydajnościowym.  Ponadto,  w  pewnych  przypadkach,  są  wręcz  o  wiele  szybsze  od 

tradycyjnych rozwiązań.

Innowacje w stosunku do powszechnie stosowanych metod:

- model oświetlenia definiowany przez użytkownika

- niezależne parametry siły odblasku i połyskliwości

- symulacja światła odbitego (bardzo wydajna)

- oświetlenie ambientowe

- rozmycie odbicia otoczenia wynikające z chropowatości metalu

- kolorowanie obiektu

- lepszej jakości normal mapy

6.3.1. Model oświetlenia definiowany przez użytkownika

W rozdziale 5.4.5.1. autor opisał zastąpienie tradycyjnego, zapisanego na sztywno w kodzie 

modelu  oświetlenia  przez  model  oświetlenia  definiowany  przez  użytkownika.  Daje  to  pełną 

kontrolę nad rozkładem oświetlenia dyfuzyjnego względem kąta padania światła na powierzchnię. 
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Umożliwia symulację rzeczywistych materiałów, jak i będących całkowicie wytworem wyobraźni.

W przypadku rzeczywistych materiałów, zastosowanie tradycyjnego modelu Lamberta może 

dać czasem sztucznie wyglądający efekt. Wystarczy jednak zastosować rozwiązanie proponowane 

przez autora i przypisać do materiału teksturę z rozkładem oświetlenia. Dla każdego typu materiału 

jest to ten sam, niewielki koszt wydajnościowy. Dla porównania, tradycyjna symulacja matowego 

materiału wymaga użycia skomplikowanego modelu oświetlenia Oren-Nayar. Jest to model zbyt 

kosztowny  wydajnościowo  jak  na  dzisiejszy  sprzęt,  a  za  pomocą  odpowiednio  przygotowanej 

tekstury można uzyskać dokładnie takie same efekty.

Wadą  proponowanego  rozwiązania  jest  narzut  wydajnościowy,  gdy  chcemy  zastosować 

model  Lamberta.  Ponieważ  jest  on  bazą  proponowanego  rozwiązania,  zastosowanie  tekstury 

odzwierciedlającej  jego  rozkład  nie  powoduje  żadnej  zmiany  wizualnej,  a  wymaga  wciąż 

samplowania tekstury, podczas gdy mogłoby się bez tego samplowania obyć.

6.3.2. Niezależne parametry siły odblasku i połyskliwości

W przygotowanym shadarze zastosowano model  odbić źródła światła  typu Phong, który 

decyduje o położeniu rozbłysku i jego wielkości w zależności od kąta patrzenia. Jednakże, dostępne 

parametry  pozwalają  na  uzyskanie  efektów  charakterystycznych  dla  różnych  materiałów.  W 

tradycyjnych podejściach wyróżnia się tylko połyskliwość materiału, określającą wielkość plamy 

odbitego światła. Czasem od połyskliwości zależy też siła odbicia, co powoduje odwrotną zależność 

między siłą rozbłysku a jego siłą.

Autor proponuje wyprowadzenie do UI obu parametrów (połyskliwości i siły rozbłysku), 

umożliwiając niezależną edycję ich wartości. Prowadzi to do możliwości zasymulowania bardzo 

szerokiej gamy materiałów.

Kod Pixel Shadera bierze pod uwagę obie w/w zmienne przy obliczaniu rozbłysków.

6.2.3. Symulacja światła odbitego (bardzo wydajna)

Symulację światła odbitego opisano w rozdziale 5.3.2. Daje ona bardzo plastyczny efekt 

bardzo niewielkim kosztem. Duża wydajność przyjętego rozwiązania spowodowana jest tym, iż 

wykorzystano fakt, że oświetlenie po stronie zacienionej i tak podlega przeliczeniu. Wynik takiej 

kalkulacji jest po prostu w tradycyjnym podejściu równy 0, co oznacza, że światła brak.
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Ilustracja 20: Jak widać na ilustracji, efektem korzystania z tradycyjnego modelu oświetlenia jest  
brak wrażenia przestrzenności w zacienionych miejscach. Obiekty są tam płaskie z wyglądu.  
Napisana na potrzeby niniejszej pracy symulacja światła odbitego doskonale pokazuje bryłę  
obiektów w cieniu i podnosi kontrast w takich miejscach.



Autor wykorzystuje tę cechę przyjętego algorytmu  oświetlenia, by zasymulować światło 

odbite. 

Symulacja ta, mimo iż nie bierze pod uwagę otoczenia obiektu, daje bardzo wiarygodny 

efekt,  a  grafikom pracującym z  użyciem shadera  autora  w programie  3ds  Max pozwala  lepiej 

wyczuć  formę  modelu.  Proponowane  rozwiązanie  pozwala  bowiem zauważyć  zmiany w kącie 

nachylenia powierzchni znajdujących się w tradycyjnych rozwiązaniach w płaskim cieniu.

6.2.4. Oświetlenie ambientowe

Jak wspomniano przy okazji opisu zalet symulacji światła odbitego, większość obecnych 

aplikacji  wyświetlających  grafikę  3D  nie  oferuje  ludzkiemu  widzeniu  żadnej  pomocy  w 

rozpoznawaniu bryły w miejscach nieoświetlonych przez światło. 

Wychodząc  temu  naprzeciw,  autor  proponuje  dwa  rozwiązania  symulacji  światła 

ambientowego, czyli dochodzącego z otoczenia. 

Po pierwsze, obiekty używające shadera autora są w cieniu cieniowane w taki sposób, jakby 

były  oświetlone  od  góry  bardzo  miękkim  światłem.  Symuluje  to  większość  przypadków  z 

rzeczywistości, ponieważ najczęściej mamy do czynienia z oświetleniem umieszczonym nad nami - 

czy to od nieba, czy od oświetlenia sztucznego. Symulacja taka polega na lekkim zacienieniu partii 

obiektu  skierowanych  do  dołu,  pozostawiając  niezmieniony kolor  ambientu  na  powierzchniach 

skierowanych do góry.  Implementacja  bazuje na  modelu  oświetlenia  lamberta,  gdzie  wektorem 

światła jest wektor skierowany pionowo do góry.

Drugim rozwiązaniem, mogącym uzupełnić lub zastąpić pierwsze, ale i znacznie rozszerzyć 

możliwości uplastycznienia oświetlenia w cieniu, jest samplowanie cubemapy otoczenia. Pozwala 

ono symulować jednocześnie np. światło od nieba i odbite światło od podłoża. Wszystkie niuanse 

oświetlenia z różnych stron są zapisane w cubemapie - teksturze sześciennej. Oświetlenie odbywa 

się poprzez pobranie próbki tekstury zależnie od normalnej w danym punkcie obiektu. 

Używając  tego  rozwiązania  umiejętnie,  możnaby  nawet  teoretycznie  zastąpić  nim 

oświetlenie dyfuzyjne.

Niestety, samplowanie cubemapy jest kosztowne wydajnościowo.
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6.2.5. Rozmycie odbicia otoczenia wynikające z chropowatości metalu

Od wielu lat  używana jest technika symulowania odbić otoczenia za pomocą cubemapy. 

Autor daje użytkownikom jego shadera jeszcze większe możliwości w postaci regulacji rozmycia 

odbicia otoczenia wynikającego z chropowatości metalu.

Dokonuje się tego, wymuszając samplowanie konkretnego poziomu mipmapy, a więc de 

facto - tekstury o niskiej rozdzielczości. Ponieważ filtrowanie tektur rozmywa je, uzyskiwany jest 

efekt rozmytego odbicia, charakterystycznego np. dla szlifowanego metalu.

6.2.6. Kolorowanie obiektu

Edycja  tekstury  potrafi  być  czasochłonna,  a  nawet  drobna  zmiana,  zapisanie  pliku 

i przełączenie się na program 3ds Max, powielone kilkadziesiąt razy, są uciążliwe dla twórcy grafiki 

3D.  Jednocześnie  rośnie  presja  od  strony  rynku  na  coraz  lepiej  opracowane  obiekty  w  grach 

komputerowych, m.in. pod względem kolorystycznym.

Odpowiadając  na  te  potrzeby,  autor  proponuje  kolorowanie  obiektów,  w  miejscach 

oznaczonych  specjalną  teksturą-maską.  Użytkownik  dostaje  możliwość  bardzo  szybkiego 

sprawdzenia wielu wariantów kolorystycznych przygotowywanego modelu.  Jest  to też wygodne 

narzędzie dla dyrektora artystycznego, który otrzymując od grafika gotowy obiekt, może poszukać 

różnych rozwiązań kolorystycznych.

Rozwiązanie takie ma też ogromne plusy w przypadku zastosowania w konkretnej aplikacji 

do odtwarzania grafiki, np. grze komputerowej. Grafika czasu rzeczywistego wymaga od twórców 

użycia  niewielkiej  ilości  różnych modeli  i  tekstur,  tak  by zająć  niewiele  miejsca  w pamięci,  a 

jednocześnie,  z  drugiej  strony  istnieje  presja  odtwarzania  rzeczywistości  z  coraz  większym 

realizmem,  szczegółowością  i  różnorodnością.  Dla  uzyskania  większej  różnorodności  w scenie, 

warto użyć kolorowania obiektów, a użycie maski pozwoli na dokonanie tego w realistyczny sposób 

(zdarta farba z beczek, domów, kolorowanie lakieru samochodów itp.).
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6.2.7. Lepszej jakości mapy normalnych

Mapy normalnych przetrzymują informacje w kanałach rgb, z czego dwa najważniejsze z 

punktu  widzenia  efektu  wizualnego  kanały  to  zielony  i  czerwony.  Niestety,  kompresja  DXT 

używana  przy  zapisie  tekstur,  podobnie  jak  JPEG  bardzo  drastycznie  pogarsza  jakość  kanału 

czerwonego. Jest to specyficzny sposób działania algorytmu. Utrata informacji może być bardzo 

dotkliwa,  rzutując  na  wizualną  jakość  wyrenderowanego  obrazu.  Kanał  zielony  jest  natomiast 

dobrze odwzorowany.

Autor proponuje przeniesienie kanału czerwonego mapy normalnych do kanału alfa.  Jak 

wykazały przeprowadzone przez autora testy, kanał alfa nie podlega tak silnej kompresji jak kanał 

czerwony. 

Autor  proponuje  zapisanie  w kanale  czerwonym mapy wysokości  używanej  w technice 

offset mapping. Spowodowane jest to tym, że jak wynika z praktyki, informacja ta nie musi być  

bardzo dokładna i często wręcz specjalnie przygotowuje się mapy wysokości dla offset mappingu 

jako bardziej rozmyte w stosunku do map normalnych.

Program Pixel  Shader  zmodyfikowano w stosunku po pierwotnej  wersji,  by korzystał  z 

kanału  alfa  mapy  normalnych  jako  źródła  informacji  o  odchyleniu  względem  jednej  z  osi. 

Jednocześnie, w przypadku offset mappingu program korzysta z kanału czerwonego.

W  ten  sposób,  przy  założeniu,  że  używa  się  techniki  offset  mapping,  rozmiar  pliku 

zawierających mapę wysokości do tej techniki oraz mapę normalnych nie zmienia się. Poprawia się 

natomiast  znacznie  jakość  oświetlenia,  z  uwagi  na  brak  artefaktów  charakterystycznych  dla 

skompresowanego kanału czerwonego mapy normalnych.

Wadą  takiego  rozwiązania  jest  zwiększony rozmiar  pliku,  jeśli  nie  korzystamy z  offset 

mappingu. Używamy wtedy bowiem kanału alfa, a kanał czerwony pozostaje pusty.
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Ilustracja 21: Od góry: 1) Kanał czerwony tekstury nieskompresowanej, 2)Kanał czerwony 
tekstury skompresowanej (DXT5) - widać niską jakość spowodowaną kompresją, szczególnie na  
zbliżeniu; 3)Proponowane podejście: kanał alfa tekstury skompresowanej (DXT5), używany jako  
odpowiednik kanału czerwonego



6.3. Możliwy dalszy rozwój

Napisane na potrzeby niniejszej pracy shadery można by użyć w aplikacji do odtwarzania 

cyfrowej  zawartości,  jak  np.  symulacji  czy  grze  komputerowej.  Wymagałoby  to  jednak 

dostosowania  do  danego  programu  i  silnika  graficznego  wszelkich  linii  kodu  związanych  z 

interfejsem użytkownika  i  technikami,  passami.  W większości  silników graficznych  trzeba  też 

zwrócić uwagę na wiele dodatkowych czynników, niemożliwych do dokładnego przewidzenia bez 

zapoznania się z dokumentacją danego systemu. Tak więc zadanie to, choć jak najbardziej możliwe 

w realizacji, wykracza poza ramy tej pracy dyplomowej. Jest jednak jedną z możliwości dalszego 

prowadzenia prac.

Jeszcze ambitniejszym projektem, przeznaczonym dla kilku osób, byłoby napisanie nowego 

silnika  graficznego.  Wówczas  konieczne  byłoby  stworzenie  systemu  zarządzania  obiektami, 

pamięcią, systemu kamery,  interakcji z otoczeniem itp. i byłoby  to zadanie do zrealizowania w 

języku C lub C++. Język HLSL służy jedynie kontroli sposobu wyświetlania obiektów bądź całego 

ekranu,  nie  mając  wpływu  na  inne  aspekty  środowiska  trójwymiarowego,  jak.  zarządzanie 

obiektami czy ruch kamery.
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7. Słowniczek

#Spis Treści

Ponieważ  praca  ta  jest  jedną  z  bardzo  niewielu  na  ten  temat  dostępnych  w  języku  polskim, 

stosowne  jest  wyjaśnienie  wielu  terminów  charakterystycznych  dla  dziedziny  tworzenia  i 

wyświetlania  grafiki  trójwymiarowej.  Wiele  z  terminów  nie  ma  w języku  polskim oficjalnego 

odpowiednika  bądź  dodatkowego  znaczenia  w  słowniku  i  została  stworzona  przez  środowisko 

branżowe, z którym autor pracy od wielu lat ma kontakt, a od ponad trzech i pół roku w chwili 

ukończenia tej pracy dyplomowej pracuje.

2D dwuwymiarowy, posiadający dwa wymiary

3D 1) trójwymiarowy, posiadający trzy wymiary; w tej pracy dotyczy obiektów 

czy też grafiki ogólnie, która jest zapisana w trzech wymiarach, ale 

wyświetlana na płaskim ekranie

2) stereoskopia - stworzenie wrażenia głębi poprzez wyświetlani oddzielnych 

obrazów dla każdego oka; termin 3D jest w tym przypadku bardziej 

marketingowym chwytem niż poprawnym określeniem

artefakt nienaturalnie wyglądający i  niepożądany efekt graficzny,  często w jakimś  

konkretnym miejscu

Cg C for graphics, patrz HLSL

cieniowanie przedstawianie przestrzenności modelu za pomocą różnych tonów, zależnych 

od oświetlenia

CPU central processing unit - procesor, urządzenie cyfrowe sekwencyjne, które  

pobiera dane z pamięci, interpretuje je i wykonuje jako rozkazy

color map najczęściej mapa koloru

diffuse map mapa koloru

domnożyć x do y pomnożyć y przez x, przy czym zazwyczaj x to jakaś nowa wartość

fragment patrz piksel

GPU graphics processing unit - koprocesor graficzny, główna jednostka 

obliczeniowa kart graficznych; zajmuje się przetwarzaniem grafiki

HLSL High Level Shader Language, język cieniowania wysokiego poziomu (=Cg)

lightmapa od ang. lightmap - specjalna tekstura z zapisaną informacją o statycznym 

oświetleniu obiektu
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mapa tekstura

mapa koloru podstawowa tekstura modelu, zawierająca informacje o kolorze

mapa normalnych specjalna tekstura zawierająca informacje o normalnych geometrii jaka 

zostanie zaimitowana, dużo dokładniejszej niż właściwa geometria obiektu

mapowanie przypisanie obszarów tekstury ściankom obiektu

model, model 3D cyfrowa reprezentacja trójwymiarowego obiektu

normal mapa patrz mapa normalnych

normalna wektor prostopadły do powierzchni lub powierzchni stycznej w danym 

punkcie, o zwrocie od tej powierzchni na zewnątrz

PC personal computer - komputer osobisty

per pixel dla każdego piksela

per vertex dla każdego wierzchołka

piksel ang. pixel - najmniejszy element obrazu

pixel patrz piksel

Playstation 3 konsola do gier obecnej generacji firmy Sony, produkowana od 2006 roku

PS 1) pixel shader 

2) Adobe Photoshop (w tej pracy skrót nie użyty w ten sposób)

PS3 patrz Playstation 3

real-time w czasie rzeczywistym

rendering obliczenia dokonywane na trójwymiarowych danych w celu uzyskania 

dwuwymiarowego obrazu 

renderować dokonywać renderingu

RGB, rgb z ang. red, green, blue - czerwony, zielony, niebieski - określenie na trzy 

kanały tekstury

RGBA, rgba, rgb.a z ang. red, green, blue, alpha - czerwony, zielony, niebieski, alfa - określenie 

na cztery kanały tekstury

shader zestaw instrukcji dla GPU napisanych w języku Cg/HLSL

shading patrz cieniowanie

tekstura dwuwymiarowy obraz, nakładany na model

tilować się o teksturze, gdy jest zapętlona, patrz. rozdział 2.2.1.

XBOX360 konsola do gier obecnej generacji  firmy Microsoft, produkowana 

od 2005 roku

vertex wierzchołek na siatce modelu

voxel volumetric pixel - najmniejszy element obrazu wolumetrycznego, 
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patrz rozdział 2.1.1

VS vertex shader

wydajność szybkość wykonywania się programu, głównie szybkość renderingu real-time

wymapować patrz mapowanie

wypalić (od ang. bake) zapisać informację (np. o oświetleniu czy o normalnej) 

do tekstury bądź koloru wierzchołków

wyrenderować dokonać renderingu (czegoś), patrz rendering

zamapować patrz mapowanie

zatilować zapętlić (teksturę), patrz rozdział 2.2.1.

zwizualizować dokonać wizualizacji
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