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формування тривимірних зображень в обчислювальних системах просторової
3D- візуалізації за рахунок розробки методів та архітектурних засобів
прискорення обчислювального процесу і апаратної підтримки 3D- візуалізації,
що є актуальним та своєчасним.
Дисертаційна робота Зорі С.А. виконувалась відповідно до планів науково
- дослідницьких робіт Донецького національного технічного університету в
рамках наступних НДР (у перших шести НДР здобувач був виконавцем, в інших
– відповідальним виконавцем НДР):

Н-22-2010 «Програмне забезпечення

високопродуктивних обчислювальних, інтелектуальних та моделюючих систем»
(номер

держреєстрації

0110U006207),

Н-7-2015

«Алгоритмічні

методи

підвищення ефективності паралельних та графічних моделюючих систем»
(номер держреєстрації 0116U005345), 04–291 “Розробка і удосконалення методів
і алгоритмів підвищення точності і достовірності даних вимірювальних каналів і
підсистем візуалізації оперативного стану об'єктів контролю комплексу
“Кольчуга” (номер

держреєстрації

0104U005750),

07-291

«Розробка

та

удосконалення методів аналізу і алгоритмів обробки сигналів для виявлення і
розпізнавання об’єктів контролю комплексу «Асболіт» (номер держреєстрації
0108U001958), Д-2-03 «Методи, алгоритми та архітектури реального часу для
пошуку, генерації, тривимірної реконструкції й моделювання зображень
складних об'єктів» (номер держреєстрації 0103U001322), Д-2-06 «Ефективні
алгоритми індексації й виконання запитів у глобальних графічних й відео- базах
даних, обробки і генерації зображень» (номер держреєстрації 0106U001265), Д1-09 «Ефективні методи і архітектури обчислювальних систем аналізу, генерації
та

пошуку

тривимірних

зображень

об'єктів»

(номер

держреєстрації

0108U010907),
Д-6-13 «Система інтерактивного візуального моделювання навколишнього
простору для симуляторів технічних об'єктів та процесів на базі GPU-кластерів»
(номер

держреєстрації

0113U000881),

Д-02-15

«Алгоритмічні

методи

підвищення ефективності паралельних комп'ютерних систем при моделюванні
динамічних об'єктів» (номер держреєстрації 0115U001173) і Європейського
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проекту

європейського

561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP

співробітництва між Університетами і підприємствами в області ігрової індустрії
України (“GameHub: University-enterprises cooperation in game industry in
Ukraine”).
2. Аналіз роботи, оцінка проведених досліджень та одержаних
результатів
Зміст дисертації Зорі С.А. відповідає обраній темі, характеризується
логічністю та комплексністю. Дисертація оформлена відповідно до вимог,
встановлених для дисертаційних робіт. Дисертація має традиційну структуру, що
відповідає вимогам МОН України, і складається зі вступу, п’яти розділів,
висновків до них, загальних висновків, списку використаних джерел та додатку.
Основний зміст дисертації викладено на 315 сторінках. Повний обсяг дисертації
становить 398 сторінок. Структура дисертації є чіткою та логічною.
Основні дослідження дисертаційної роботи спрямовані на розробку,
теоретичне

та

експериментальне

обґрунтування,

а

також

створення

й

впровадження в практику нових методів та засобів комп’ютерних систем
тривимірної комп’ютерної графіки, що дозволить підвищити швидкодію та
реалістичність просторової 3D- візуалізації в умовах вимог реального часу.
Розробки автора у цій області підтверджується практичними реалізаціями, що
впроваджено на підприємствах України.
У першому розділі автор розкриває стан проблеми, дає аналіз існуючих
методів і засобів, що використаються для організації систем 3D- просторової
візуалізації, та встановлює невідповідність реалістичності та продуктивності
формування тривимірних об'ємних графічних зображень вимогам більшості
додатків і систем.
У другому розділі роботи розвито теоретичні основи високопродуктивного
рендерингу реалістичних тривимірних зображень, запропоновано узагальнену
концепцію подання дискретної об'ємної тривимірної сцени і синтезу 3Dоб'ємних зображень, розроблено узагальнений метод синтезу об'ємного
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зображення дискретної воксельної сцени. Запропоновано метод генерації
графічних просторових примітивів та алгоритми апроксимації базових об'ємних
3D- примітивів. Виконано класифікацію прискорювальних методик трасування
променів та визначено теоретичну узагальнену часову складність рейтрейсингу,
запропоновано узагальнені архітектури паралельних обчислювальних систем для
основних типів 3D- візуалізації.
У третьому розділі дисертації розроблено високопродуктивні методи та
алгоритми синтезу 3D- зображень для систем просторової 3D- візуалізації усіх
типів, виконано дослідження їх ефективності та характеристик. Запропоновано
нові форми псевдо-просторового візуального подання графічної інформації для
підвищення ефективності, інформативності та достовірність візуалізації в
спеціалізованих системах аналізу і обробки наукових даних. Показано, що для
реалізації синтезу і візуалізації у реальному часі необхідні засоби паралельної
апаратної підтримки.
У четвертому розділі запропоновані реалізації обчислювальних систем
просторової 3D- візуалізації кожного типу з використанням розроблених
алгоритмічних засобів на архітектурі GPGPU-CUDA, виконано дослідження їх
ефективності та часових характеристик. Запропоновано відображення засобів
паралельної апаратної підтримки для рішення задачі реалістичної 3Dвізуалізації рельєфів і ландшафтів у спеціалізованих системах аналізу і
моделювання наукових даних на кластерну архітектуру NeClus-MPI.
У

п’ятому

розділі

дисертації

розроблено

практичні

реалізації

запропонованих засобів тривимірної візуалізації для систем комп'ютерної
графіки, віртуального моделювання і симуляторів технологічних процесів,
виконане їх експериментальне дослідження та моделювання, що підтвердило
високу технічну ефективність запропонованих і розроблених методів і засобів.
Загальні висновки дисертаційної роботи структуровані, відповідають
завданням і у концентрованому вигляді коректно відображають основні
досягнення дисертанта, чим доводиться, що мета роботи досягнута і всі
поставлені завдання виконано. Робота має важливе практичне значення, її
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основні ідеї можуть бути використані в подальшому при вдосконаленні
комп’ютерних систем просторового 3D- синтезу і візуалізації зображень та їх
використанні при розв’язуванні актуальних практичних задач.
Додаток дисертаційної роботи надає інформацію про підтверджені
результати впроваджень виконаних дисертантом досліджень.
Повнота

викладу

наукових

результатів

у

публікаціях

автора

відображена у 62 друкованих роботах, серед них 2 монографії, 29 наукових
статей у журналах і збірниках, що включено до міжнародних наукометричних
баз (Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, Cite Factor, Directory of Open
Access Journals, Scientific Indexing Services, EBSCO ResearchDataBases, SCI-Rate,
Get Cited, Google Scholar, IET Inspec, ScriBD, РИНЦ, ВИНИТИ, Научная
библиотека eLIBRARY.RU). Основні результати роботи опубліковані у 21 статті
у фахових виданнях, що входять у Перелік наукових фахових видань ДАК МОН
України, та охоплюють усі положення, що виносяться на захист. Основні
результати дисертаційної роботи апробовані на 35 міжнародних наукових
конференціях та семінарах.
Автореферат дисертації
Автореферат відповідає змісту, структурі дисертації та вимогам МОН
України. У ньому достатньо повно викладено основні наукові здобутки,
пропозиції та висновки дисертанта. Автореферат свідчить, що, осмислюючи
сформульовану проблему, С.А. Зорі звертається до праць відомих закордонних і
вітчизняних вчених, у яких знаходить теми для нових перспективних досліджень
та розстановки відповідних акцентів. Це дозволяє виробити цілісне бачення
розвитку вирішення визначеної наукової проблеми, що відрізняється новизною
та аргументованістю.

3.

Ступінь

обґрунтованості

наукових

положень,

висновків

і

рекомендацій
Дисертація має послідовну логічну структуру. Задачі досліджень, наукові
положення і висновки чітко сформульовані і математично строго доведені.
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Стиль та мова викладених наукових положень дисертації та публікацій автора
відзначаються послідовністю, спостерігається логічний зв’язок проблем, що
досліджуються.
Достовірність теоретичних положень дисертаційної роботи підтверджується строгістю постановки задач, коректним застосуванням математичних
методів під час доведення наукових положень, строгим виведенням аналітичних
співвідношень, порівнянням результатів, отриманих за допомогою розроблених
у роботі методів, з відомими, та збіжністю результатів математичного
моделювання з результатами, що отримані під час впровадження розроблених
програмних і апаратних засобів.
У процесі досліджень використовувалися: теорія алгоритмів, чисельні
методи, теорія інтерполяції функцій, методи аналітичної геометрії, лінійної
алгебри, диференціального та інтегрального числення для розробки моделей і
методів

генерації

та

рендерингу

просторових

тривимірних

зображень;

комп'ютерне моделювання для аналізу і перевірки вірогідності та характеристик
отриманих теоретичних положень.
Всі основні результати дисертаційного дослідження підтверджуються
комп’ютерним моделюванням та адекватністю математичних викладок відповідним експериментам, що підтверджує їх достовірність.
4. Наукова новизна дисертаційної роботи
Наукова новизна полягає в розробці теоретичних основ та підходів до
їхньої реалізації для вирішення актуальної наукової проблеми підвищення
продуктивності та реалістичності просторової візуалізації систем тривимірної
комп'ютерної

графіки.

підтверджується

Пріоритет

опублікованими

розробок

монографіями,

автора

в

науковими

даній

області

статтями

та

достатньою апробацією результатів роботи.
До найбільш суттєвих загальних результатів дисертації слід віднести
запропоновані і реалізовані структурно-алгоритмічні організації комп’ютерних
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систем реалістичної просторової візуалізації кожного з виділених класів, що
дозволяє збільшити

продуктивність

синтезу

і візуалізації на

де-факто

стандартній апаратурі сучасних комп’ютерних систем (паралельних графічних
процесорах) в декілька разів (від 3 до 54 разів на апаратурі тестових стендів).
Особливої уваги заслуговують запропоновані і розроблені дисертантом:
- узагальнені структури і основні етапи синтезу тривимірних зображень у
системах просторової 3D- візуалізації кожного класу;
- загальна концепція подання тривимірної дискретної об'ємної сцени і
синтезу 3D- зображень у воксельній системі об'ємної просторової візуалізації;
- узагальнений метод вирішення статичної задачі синтезу об'ємного 3Dзображення воксельної дискретної сцени та швидкий інкрементний алгоритм
траверсу просторово - дискретного променя, та, на їх основі, узагальнена
архітектура синтезу об'ємного зображення для воксельних 3D- об'ємних систем
відображення інформації;
- узагальнений метод, та методи і алгоритми (на його основі) цифрової
апроксимації графічних просторових примітивів для об'ємних 3D- дисплеїв;
-

узагальнені

архітектури

високопродуктивних

паралельних

обчислювальних систем реалістичної просторової візуалізації кожного класу.
Вказані запропоновані і розроблені засоби дозволяють суттєво підвищити
продуктивність 3D- синтезу і візуалізації графічних зображень.
5. Практична значимість результатів, одержаних в дисертації
Практична

значимість

основних

положень

дисертаційної

роботи

підтверджується використанням одержаних результатів при розробці:
– програмної

спеціалізованої

підсистеми

аналізу,

візуалізації

й

ідентифікації сигналів на основі їхніх частотно-часових характеристик у складі
інформаційної системи виявлення і моніторингу радіоелектронної обстановки
комплексів “Кольчуга”, який покладено в основу розробки дослідного зразка під
час виконання спільної науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи
кафедри прикладної математики і інформатики ДВНЗ «ДонНТУ» і акціонерного

8

товариства

"Спеціальне конструкторське бюро радіотехнічних приладів"

державного акціонерного холдингу «Концерн ГАХК «Топаз»»;
– дослідного зразка промислового симулятора-тренажера для підприємств
гірничодобувної промисловості на підприємстві «ЗАТ Донецька інжинірингова
група»;
– дослідницьких зразків підсистем відображення графічної інформації для
використання в системах візуалізації «Digital Signage», які розробляються та
виробляються компанією ТОВ «АМ Інтегратор груп»;
– технологій візуального віртуального моделювання для технічних,
освітніх і ігрових систем у Європейському проекті співробітництва між
Університетами і підприємствами України в галузі ігрової індустрії “GameHub”.
6. Зауваження до дисертації
Загалом позитивно оцінюючи дане дослідження, слід зазначити, що окремі
його положення потребують додаткової аргументації, або викликають певні
зауваження та побажання.
Зокрема:
6.1.

У роботі присутня лише загальна методика визначення освітленості

вокселів при синтезі об'ємних зображень запропонованим методом синтезу
статичних зображень 3D- воксельної сцени, але конкретного алгоритму її
розрахунку не надається.
6.2.

При побудові сферичного трикутника (п. 3.1.1.1) не обґрунтовано

вибір значень параметрів H, Rc, S1, S2, S3, та не зрозуміло, як можна оцінити
отримані результати (344 вокселі, 16 хвиль алгоритму). Те ж саме можна сказати
щодо генерації еліптичного параболоїду (п. 3.1.1.2) та плоского просторового
трикутника (п. 3.1.1.3).
6.3.

Для тестування розроблених та запропонованих методів і алгоритмів

об’ємної апроксимації 3D- просторових примітивів крайнє необхідна перевірка
їхньої працездатності на реальних пристроях 3D- просторової візуалізації з
високою роздільною здатністю та аналіз часових характеристик процесу
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генерації. У роботі проведено тестування на реальному 3D- дисплеї «2МV L3D
Cube» з досить невеликим об’ємом (2 Мега вокселей), що, на мій погляд, не
забезпечує гарну якість дослідження практичних показників візуальної точності
генерації, відсутні часові характеристики процесів тестування.
6.4.

Вважаю, що зафіксоване прискорення у 3-5% при тестуванні

ефективності модифікованого алгоритму пошуку перетинань з ААВВ при
однопотоковій реалізації для тестових сцен є незначним та таким, що може бути
обумовленим похибкою вимірювань.
6.5.

Дисертантом для формування зображень використано трудомісткий

метод рейтресингу. Не розглянуто можливість використання прямого методу,
який сьогодні отримав найбільшого поширення. При викорисання високої
щільності полігональної мережі такий метод забезпечує фотореалістичну якість.
6.6.

Конфігурація CUDA- мережі в загальному випадку для розглянутих

відображень запропонованих методів і алгоритмів є неоднозначною, у роботі
наведено розгляд та вибір оптимальної конфігурації лише для генерації 3Dстерео зображень, процедури трасування променів (пошуку перетинів з ААВВ)
та 3D- псевдо-стерео, але для запропонованих відображень інших розроблених
методів і алгоритмів вибір оптимальної конфігурації обчислювальної мережі не
зроблено.
6.7.

У роботі інколи зустрічається некоректне використання науково-

технічних термінів. Наприклад,

термін "графічний дисплей" трактується як

екранна система , в той час як дисплей включає в себе як монітор, так
обчислювальний

засіб;

термін

"мировая

система

координат"

замість

загальноприйнятого терміну " объектное пространство".
6.8.

В параграфі 1.4 велику увагу приділено опису симуляторів. Більш

доцільно було б, відповідно до теми дисертаційної роботи, зосередитися на їх
динамічних характеристиках і особливостях структурної організації.
6.9.

Дисертант для опису методів використовує псевдокод. При

оформлені роботи доцільно було б фрагменти програм оформити як додатки, а
не як рисунки (стор. 103, 117, 158, 206 ).
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6.10.

В розділі 2 параграфи 2.3 і 2.4 дещо випадають з загального

контексту розділу. Доцільно було б методам підвищення продуктивності
виділити окремий розділ.
6.11.

Зображення

показників

продуктивності

методів

воксельного

розкладання на рис. 4.7 дещо ускладнює їх оцінку.
7. Загальна підсумкова характеристика дисертаційної роботи
Зроблені зауваження не є принциповими і такими, що піддають сумніву
результати дослідження та ніяким чином не зменшують наукової та практичної
цінності роботи. Роботу виконано на актуальну тему, пов'язану з розробкою,
теоретичним

і

експериментальним

обґрунтуванням

та

практичним

впровадженням засобів підвищення ефективності і продуктивності реалістичної
просторової 3D- візуалізації. Це має важливе значення для побудови сучасних
обчислювальних систем тривимірної комп'ютерної графіки у різних галузях
науки і практики.
ВИСНОВОК
Дисертаційна робота Зорі Сергія Анатолійовича «Високопродуктивні
методи та апаратно-програмні засоби реалістичної просторової візуалізації для
систем тривимірної комп’ютерної графіки» за своїм змістом відповідає паспорту
спеціальності 05.13.05 – комп'ютерні системи та компоненти.
Дисертація є завершеною науково-дослідною роботою, яка розв’язує
важливу наукову проблему підвищення ефективності і продуктивності засобів
реалістичного

просторового

3D-

синтезу

і

візуалізації

зображень

для

обчислювальних систем тривимірної комп'ютерної графіки, дозволяє розробляти
ефективні

і

високопродуктивні

практичні

засоби

програмно-апаратних

комплексів об’ємної 3D- візуалізації у різних галузях науки і практики.
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