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Streszczenie

Referat omawia wykorzystanie dostępnej

na

nowoczesnych

kartach graficznych

możliwości dostępu do poszczególnych próbek anty-aliasowanego obrazu (Explicit
Multisample) do poprawy jakości obrazu generowanego z użyciem techniki Deferred

Shading. W celach prezentacji techniki używany jest OpenGL 3.2. Artykuł zakłada, że
czytelnik jest zaznajomiony z podstawami techniki Deferred Shading.

1. Wstęp
W ostatnich latach coraz większą popularność zaczyna zdobywać Deferred
Shading [1,2,3]. Jest to technika która pozwala na odseparowanie fazy
renderowania geometrii od fazy nakładania oświetlenia na scenę. Pozwala na
użycie praktycznie nieograniczonych ilości świateł w porównaniu Z klasycznymi
technikami. Niestety nie jest pozbawiona wad.
Jedną z nich w większości dotychczasowych implementacji jest niska jakość
obrazu wynikająca z pojawiania się zjawiska aliasingu. Technika przedstawiona
W niniejszym referacie pozwala na poprawę jakości obrazu bez znacznego
pogorszenia wydajności.

2. Czym jest aliasing
Aliasing w grafice komputerowej Jest zjawiskiem polegającym na
występowaniu zniekształceń obrazu w trakcie rasteryzacji [4]. W szczególności
jest widoczny na wąskich obiektach znajdujących się daleko od kamery.
Przykłady aliasingu są przedstawione na rysunku 2.1.
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Aby wyeliminować negatywny wpływ aliasingu na Jakość obrazu stosuje się
techniki anty-aliasingu. Polegają one na wielokrotnym próbkowaniu obrazu dla
pojedynczego piksela, przy czym rozkład próbek nie jest jednolity.

Rys 2.1. Obraz na którym występuje aliasing (po lewej) i ten sam obraz po
zastosowaniu na nim anty-aliasingu (po prawej)

3. Anty-aliasing a deferred shading
Klasyczna implementacja anty-aliasingu nie jest przydatna gdy używamy
deferred
shadingu.
Zastosowanie
anty-aliasingu
wygląda
zazwyczaj
następująco:
1. Rysujemy obiekty do multisamplowanego RenderTargetu
2. Robimy downsampling do odpowiadającej mu tekstury bez AA
3. Wykorzystujemy teksturę (bez AA), np. do post-processu

78

V/ Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Gier Komputerowych, Siedlce 2010

W przypadku Deferred Shadingu Jest to niestety niewystarczające. Użycie
AA doprowadziłoby do uśrednienia poszczególnych G-buforów, co jest
pozbawione sensu. Przykład dla bufora z wektorami normalnymi widoczny jest
na rysunku 3.1.

Rys 3.1. Po lewej -- bufor normalnych z 4 próbkami, na środku -- wektory
normalne po uśrednieniu (downsamplingu), po prawej -- wynikowykolor z
równania Phonga (źródło:[5])
Prawidłowe zastosowanie anty-aliasingu powinno mieć miejsce już po
obliczeniu oświetlenia. Sytuacja ta jest przedstawiona na rysunku 3.2.

Rys 3.2. Prawidłowe zastosowanie anty-aliasingu. Próbki zostały uśrednione
już po obliczeniu oświetlenia.

4.
Dotychczasowe
w Deferred Shadingu

podejście

do

kwestii

anty-aliasingu

Dotychczasowepublikacje proponują 3 rozwiązania.
Jednym z nich jest zignorowanie problemu. Wiele osób twierdzi, że z racji
coraz większych rozdzielczości (np. 1920x1080) zjawisko aliasingu nie jest tak
widoczne i że nie przeszkadza w uzyskaniu obrazu o wysokiejjakości. Nie jest
to prawdą. Zdjęcia zamieszczone na początku artykułu pokazują wyraźnie, że
aliasing jest nadal łatwo dostrzegalny nawet w wysokich rozdzielczościach,
zarówno dla obiektów położonychblisko, jak i daleko kamery.
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Drugim

rozwiązaniem

jest wykrycie

krawędzi

obiektów

i

selektywne

rozmazanie wynikowego obrazu. Niestety jakość otrzymanego obrazu jest
bardzo niska i w zasadzie technika ta nie nadaje się do żadnych praktycznych
zastosowań.
Trzecim rozwiązaniem jest supersampling czyli generowanie obrazu
w wyższej rozdzielczości niż docelowa i zmniejszenie go na samym końcu
z użyciem interpolacji. Jest to lepsza metoda niż poprzednie, ale ma dwie istotne
wady. Po pierwsze znacznie zmniejsza wydajność ze względu na owiele
większą ilość pikseli do przetworzenia. Po drugie z uwagi na jednolity rozkład
"próbek" otrzymany obraz nadal mocno odbiega Jakością od tych otrzymanych
klasycznymi technikami renderowania.

5. Explicit Multisample
Nowoczesne układy graficzne (jak na przykład seria nVidia 8000 czy ATI
Radeon HD oraz ich następcy) posiadają jednak bardziej programowalne
możliwości anty-aliasingu. Te możliwości są w OpenGL udostępnione dwojako:
jako rozszerzenie NV_EXPLICIT_MULTISAMPLE oraz jako część bazowej

specyfikacji OpenGL 3.2 (multisample textures) [6]. Oba podejścia dają
identyczny obraz wynikowy oraz mają dokładnie taką samą wydajność, dlatego

skupię się tylko na podejściu OpenGL 3.2.
Aby uzyskać programowalny anty-aliasing musimy podjąć następujące
kroki:
1. Stworzyćbufor i teksturę przechowującą jJego dane:
qglGenTextures(l,

śtex);

glBindTexture(GL TEXTURE 2DMULTISAMPLE,

tex);

glTexImage2DMultisample (GL_TEXTURE 2DMULTISAMPLE,
GL_RGBA32F, 1024, 768, false);

4,

glFramebufferTexture2D(GL FRAMEBUFFER,

GLCOLORATTACHMENTO,

GL TEXTURE_2DMULTISAMPLE,

tex,

0);

W tym przypadku otrzymamy bufor 1024x768 o 4 próbkach na piksel.

2. Wyrenderować geometrię do bufora AA (bez zmian wobec wersji bez AA)
3. Użyć multisamplowane G-bufory w fazie nakładania oświetlenia.
Jedyną zmianą podczas podpinania tekstury jest zmiana słowa kluczowego

na GL_TEXTURE_2DMULTISAMPLE:
glActiveTexture(GLTEXTURF(O);
glBindTexture(GLTEXTURE 2DMULTISAMPILE,

tex);
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Nastęnie należy zmodyfikować shadery. Załóżmy, że dotychczasowy shader
liczący oświetlenie wygląda tak:
łversion 150
sampler2D sampler diffuse,
sampler_normal;

in vec2 texcoord;

//

sampler position,

[0,1]x[0,1]

out vec4 result;
vec4 compute lighting(vec3 diffuse,

vec3 position,

vec3

normal)

l
)
vo1d main()

(
vec3 diffuse = texture2D(sampler_diffuse, texcoord) . rgb;
vec3 position = texture2D(sampler_position,
texcoord) .xyz;

vec3 normal = texture2D(sampler_normal, texcoord).xyz;
result = compute lighting(diffuse, position, normal);

Wersja wykorzystująca
niewielkich zmian:

anty-aliasing

$version 150
textension GL_EXT_gpushader4
sampler2DMS sampler_diffuse,

będzie

wymagała

wprowadzenia

: enable
sampler_position,

sampler_normal;

in vec2 texcoord; // [0,1]x[0,1]
out vec4 result;
vec4 compute lighting(vec3 diffuse,

vec3 position,

vec3

normal)

l
)
vold malin()

l
const int samples = 4;
result = vec4(0);
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ivec2

texcoord2 = ivecZ(textureSize

(sampler diffuse)

*

texcoord) ;

for

(int

i = 0;

1 < samples;

1++)

ł
// AA renderbuffers are addressed with integers
vec3 diffuse = texelFetch (sampler_diffuse, texcoord2,
1) .rgb;
vec3 position = texelFetch (sampler_position,
texcoord2, 1).xyz;
vec3 normal = texelFetch (sampler_normal, texcoord2,
1).xyz;
result += compute lighting(diffuse, position, normal);

)
result /= samples;

Jak
widać
sam
kod
odpowiedziany
za
lczenie
oświetlenia
(compute_lighting) nie wymaga żadnych zmian. Oczywiście należy przekazać
odpowiednią ilość próbek.

6. Dalsze usprawnienia
Choć jakość obrazu uzyskana tą techniką jest zadowalająca, to wiąże się
ona ze spadkiem wydajności. Wynika on ze zwiększonej ilości operacji
sampłowania tekstur oraz obliczania oświetlenia kilka razy dla każdego piksela.
Możemy jednak usprawnić algorytm, wykorzystując jeden z pomysłów
Z poprzednich podejść do anty-aliasingu w Deferred Shadingu.
Na podstawie danych o geometrii (głębokości iwektorach normalnych)
można wyznaczyć krawędzie obiektów. Jednak zamiast rozmywać obrazw tych
obszarach możemy wykorzystać uzyskane w ten sposób informacje do
"inteligentnego" doboru liczby próbek. Jednolite obszary obiektów nie są tak
podatne na aliasing jak krawędzie i dlatego można na nich używać mniej próbek
(może wystarczać nawetjedna).
Wizualizacja krawędzi i obrazu końcowego została przedstawiona na

rysunkach 6.1 i 6.2. Dla porównania, rysunek 6.3 przedstawia obraz gdzie bufor
bez anty-aliasingu został rozmazany na krawędziach.
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Rys 6.1. Wizualizacja krawędzi

Rys 6.2. Obraz uzyskanydzięki Explicit Multisample z inteligentnym próbkowaniem
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Rys 6.3. Obraz bez anty-aliasingu z rozmazanymikrawędziami

7. Zakończenie
OpenGL 3.2 pozwala wykorzystać możliwości, jakie posiadają nowoczesne
karty graficzne. Dzięki przedstawionej technice można wyeliminować główną
wadę techniki Deferred Shading, co pozwala na jej zastosowanie wszędzie tam,
gdzie potrzebne jest uzyskanie dobrej jakości obrazu, mając na uwadze wysoką
wydajność.
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Using Explicit Multisample to improve Deferred Shading quality
Abstract
Modern graphic cards have powerful abilities, such as accessing individual samples in
multisampled textures. This article presents technique which uses such abllity that can be
used to improve quality of image generated with Deferred Shading. OpenGL 3.2 is used
in code samples. Article requires basic Deferred Shading knowledge.
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