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прийнятного для конкретної задачі часу формування графічних сцен. Через
складність геометричних перетворень та їх багатоетапність формування
тривимірних зображень є надзвичайно трудомістким процесом.
Вимоги до реалістичності зображень постійно зростають, що, зрештою,
передбачає адекватне збільшення обчислювальних витрат. Як показує практика,
об'ємна

візуалізація

у

реальному

часі

можлива

тільки

за

наявності

спеціалізованих графічних засобів високої продуктивності.
Об'ємна візуалізація вимагає істотного ускладнення обчислювального
процесу за рахунок трудомістких процедур модельної 3D-генерації і
тривимірної просторової обробки, що значно обмежує швидкодію формування
об'ємних зображень графічних сцен і, в свою чергу, робить практично
неможливою реалізацію динамічних режимів генерації зображень у реальному
часі.
Сьогодні має місце протиріччя між можливостями сучасних систем
формування тривимірних об'ємних графічних зображень потребами багатьох
застосувань, для чого необхідний подальший розвиток теоретичних основ
синтезу зображень з метою підвищення продуктивності та реалістичності.
У зв’язку з цим тема дисертаційної роботи Зорі С.А. є актуальною і
відповідає пріоритетним напрямкам розвитку науки та техніки.
2. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами
Основну частину дисертаційної роботи складають результати, які
отримано при виконанні досліджень, що проводились у Державному вищому
навчальному закладі «Донецький національний технічний університет»,
зокрема, за 9 держбюджетними та госпдоговірними темами і 1 європейським
проектом:
-

«Програмне

забезпечення

високопродуктивних

обчислювальних,

інтелектуальних та моделюючих систем» (Н-22-2010, № 0110U006207);
- «Алгоритмічні методи підвищення ефективності паралельних та
графічних моделюючих систем» (Н-7-2015, № 0116U005345);
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- “Розробка і удосконалення методів і алгоритмів підвищення точності і
достовірності

даних

вимірювальних

оперативного

стану

об'єктів

каналів

контролю

і

підсистем

комплексу

візуалізації

Кольчуга (04–291,

№ 0104U005750);
- «Розробка та удосконалення методів аналізу і алгоритмів обробки
сигналів

для виявлення і розпізнавання об’єктів контролю комплексу

«Асболіт» (07-291, № 0108U001958);
- «Методи, алгоритми та архітектури реального часу для пошуку,
генерації, тривимірної реконструкції й моделювання зображень складних
об'єктів» (Д-2-03, № 0103U001322);
- «Ефективні алгоритми індексації й виконання запитів у глобальних
графічних й відео-базах даних, обробки і генерації зображень» (Д-2-06,
№ 0106U001265);
- «Ефективні методи і архітектури обчислювальних систем аналізу,
генерації

та

пошуку

тривимірних

зображень

об'єктів»

(Д-1-09,

№ 0108U010907);
- «Система інтерактивного візуального моделювання навколишнього
простору для симуляторів технічних об'єктів та процесів на базі GPUкластерів» (Д-6-13, № 0113U000881);
-

«Алгоритмічні

методи

підвищення

комп'ютерних систем при моделюванні

ефективності

паралельних

динамічних об'єктів» (Д-02-15,

№ 0115U001173);
- «GameHub: University-enterprises cooperation in game industry in Ukraine»
(Європейський

проект

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

співробітництва між Університетами і підприємствами в сфері ігрової індустрії
України).
Автор брав участь у виконанні вищезазначених робіт як виконавець або
відповідальний виконавець.
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3. Оцінка змісту дисертації, її завершеність в цілому та оформлення.
Дисертаційна

робота

складається

зі

вступу,
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розділів,

списку

використаних джерел і додатків, загальний обсяг роботи – 398 сторінок, з яких
основний зміст викладено на 315 сторінках друкованого тексту, містить 189
рисунків і 10 таблиць (на 30 сторінках розміщено рисунки, що повністю
займають площу сторінки). Список використаних джерел складається з 315
найменувань. Додатки містять акти впровадження результатів роботи.
У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету, основні
задачі досліджень, визначено наукову новизну та практичне значення
отриманих

результатів,

наведено

відомості

про

їхню

апробацію

та

впровадження.
У першому розділі дисертаційного дослідження «Високопродуктивні
методи та апаратно-програмні засоби реалістичної просторової візуалізації для
систем тривимірної комп’ютерної графіки» проаналізовано існуючі методи та
засоби,

що

візуалізації,

використовуються
доводиться

для

необхідність

організації

систем

підвищення

3D-просторової

продуктивності

та

реалістичності методів і засобів реалістичної просторової візуалізації.
Оскільки традиційні методи, засоби та підходи не задовольняють вимоги
по продуктивності та реалістичності для багатьох галузей застосування
тривимірної комп’ютерної графіки, то формується важлива науково-прикладна
проблема, для розв'язання якої необхідна розробка теоретичних основ
високопродуктивної просторової 3D- візуалізації.
Дисертантом ставиться задача підвищити продуктивність і реалістичність
формування тривимірних зображень в обчислювальних системах просторової
3D-візуалізації за рахунок розробки методів та архітектурних засобів
прискорення обчислювального процесу та апаратної підтримки 3D-візуалізації.
У другому розділі роботи «Теоретичні основи високопродуктивного
рендерингу

реалістичних

тривимірних

зображень

та

підвищення

продуктивності засобів об’ємної просторової візуалізації» отримали розвиток
теоретичні основи високопродуктивного рендерингу реалістичних тривимірних
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зображень, запропоновано узагальнену концепцію подання дискретної об'ємної
тривимірної сцени та синтезу 3D-об'ємних зображень, розроблено узагальнений
метод синтезу об'ємного зображення дискретної воксельної сцени. Розроблено
базовий метод генерації графічних просторових примітивів для об'ємних 3Dдисплеїв та прискорені методи і алгоритми генерації базових об'ємних 3Dпримітивів на його основі.
Запропоновано
променів,

наведено

класифікацію
аналіз

прискорювальних

особливостей

і

технік

характеристики

трасування
основних

прискорювальний технік.
Запропоновано методику оцінювання часової складності рейтрейсингу
Розроблено узагальнені архітектури паралельних обчислювальних систем
для основних типів 3D- візуалізації.
У третьому розділі «Розробка високопродуктивних методів синтезу 3Dзображень для комп’ютерних систем об’ємної 3D-візуалізації» розроблено
високопродуктивні

методи та алгоритми синтезу 3D-зображень для систем

просторової 3D- візуалізації кожного з виділених типів, виконано дослідження
їх ефективності та часових характеристик.
Розроблено

методи

генерації

воксельного

подання

графічних

просторових 3D-примітивів.
Розроблені засоби дозволяють більш ніж в 3 рази підвищити швидкодію
процесів.
Запропоновано нові форми псевдопросторового візуального подання
графічної інформації для підвищення ефективності, інформативності та
достовірності візуалізації в спеціалізованих системах аналізу і обробки
наукових даних.
Показано, що реалізація синтезу і візуалізації у реальному часі передбачає
паралельну апаратну підтримку.
У четвертому розділі «Організація обчислювальних систем об’ємної 3Dвізуалізації з використанням розроблених методів» дисертаційної роботи
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запропоновано нові архітектури обчислювальних систем об'ємної 3Dвізуалізації з використанням розроблених теоретичних засобів.
Розроблені

реалізації

запропонованих

загальних

архітектур

обчислювальних систем просторової 3D-візуалізації кожного з типів та
запропонованих методів і алгоритмів на архітектурі GPGPU-CUDA, виконано
дослідження їх ефективності та часових характеристик.
Запропоновано відображення засобів паралельної апаратної підтримки
для рішення задач 3D-візуалізації для спеціалізованих систем аналізу і
моделювання наукових даних на кластерну архітектуру NeClus.
У п’ятому розділі «Практична реалізація розроблених засобів тривимірної
візуалізації

для

систем

комп’ютерної

графіки»

дисертаційної

роботи

розроблено засоби тривимірної візуалізації для систем комп'ютерної графіки,
віртуального моделювання та симуляторів технічних об’єктів і технологічних
процесів.

Експериментальне

дослідження

та

моделювання

роботи

запропонованих засобів підтвердило технічну ефективність запропонованих і
розроблених автором методів і засобів.
Загальні висновки дисертаційної роботи відповідають завданням і
коректно відображають основні досягнення здобувача.
У додатку дисертаційної роботи надано інформацію про впровадження
результатів дисертаційної роботи.

4.

Ступінь

обґрунтованості

наукових

положень,

висновків

і

рекомендацій та їх достовірність
Дисертація має послідовну логічну структуру. Задачі досліджень, наукові
положення і висновки чітко сформульовані і математично строго доведені.
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
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допомогою розроблених у роботі методів з відомими та збіжністю результатів
математичного

моделювання

з

результатами,

що

отримані

під

час

впровадження розроблених програмних і апаратних засобів.

5. Наукова новизна результатів дисертаційних досліджень
Наукова новизна одержаних результатів полягає у розвитку теорії
візуалізації тривимірних графічних об’єктів, що забезпечує вирішення проблеми підвищення продуктивності формування зображень та їх реалістичності у
системах 3D- просторової візуалізації. До найбільш важливих

наукових

результатів можна віднести:
1. Запропоновано концепцію подання об’єктного простору тривимірної
дискретної об'ємної сцени і синтезу 3D- зображень у воксельній системі
об'ємної просторової візуалізації.
2. Розроблено узагальнений метод вирішення задачі синтезу об'ємного
3D- зображення воксельної дискретної сцени, який дозволяє ефективно
виконувати генерацію об'ємного 3D-зображення та виконувати ефективні
практичні реалізації паралельних обчислювальних систем об'ємної 3Dвізуалізації.
3. Розроблено
просторових

теоретичний

примітивів

для

базис

для

об'ємних

апроксимації
3D-дисплеїв.

графічних
Розроблено

високопродуктивні методи генерації вексельного подання базових графічних
просторових 3D- примітивів на його основі, які дозволяють більш ніж у 3 рази
зменшити час генерації.
4. Удосконалено

прискорювальну

техніку

рейтрейсингу

пошуку

перетинань променів з об'єктами 3D- сцени.
5. Розроблено архітектуру комп'ютерної системи 3D-об'ємної просторової
візуалізації на основі розроблених методів і алгоритмів генерації воксельних
графічних 3D-примітивів та відображення процесу їх генерації на технологію
GPGPU-CUDA, що забезпечило прискорення процесу синтезу графічних 3Dпримітивів на тестових комп’ютерних системах від 3 до 5 разів.
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6. Розроблено

архітектуру

паралельної

обчислювальної

системи

реалістичної 3D-стереовізуалізації тривимірних сцен на основі запропонованої
процедури 3D-стереосинтезу і методу

пошуку перетинів при трасуванні

променів.
7. Розроблена архітектура паралельної обчислювальної системи генерації
Розроблено

3D-псевдостереозображень.

її

відображення

на

архітектуру

GPGPU-CUDA, що забезпечило підвищення швидкодії роботи системи при 3Dпсевдо стерео генерації зображень у 5-24 рази і 1,3-5,3 раза при синтезі відео та
дозволяє реалізацію процесу синтезу UHD 3D-псевдостереокадрів у реальному
часі.
8. Удосконалено способи подання і візуалізації графічної інформації в
спеціалізованих системах аналізу і моделювання наукових даних на основі
запропонованих форм візуального псевдопросторового подання інформації, що
дозволило підвищити ефективність, інформативність, зручність і якість
візуалізації та ідентифікації даних у спеціалізованих підсистемах візуалізації
сигналів інформаційних систем виявлення і моніторингу радіоелектронної
обстановки.
Отримані

наукові

результати

забезпечили

суттєве

підвищення

продуктивності та ефективності засобів візуалізації систем тривимірної
комп'ютерної графіки.
6. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що на
основі отриманих теоретичних положень розроблено комплекс програмних і
апаратних засобів для синтезу зображень у системах 3D-просторової
візуалізації

різних

прикладних

галузей,

які

впроваджено

на

таких

конструкторське

бюро

підприємствах і організаціях:
-

акціонерному

товаристві

"Спеціальне

радіотехнічних приладів" державного акціонерного холдингу «Концерн ГАХК
«Топаз» при практичній реалізації програмної спеціалізованої підсистеми
аналізу, візуалізації та ідентифікації сигналів на основі їхніх частотно-часових
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характеристик у складі інформаційної системи виявлення і моніторингу
радіоелектронної обстановки комплексів Кольчуга;
- акціонерному товаристві «ЗАТ Донецька інжинірингова група» при
розробці

промислового

симулятора-тренажера

«Віртуальна

шахта»

для

підприємств гірничодобувної промисловості;
- ТОВ «АМ Інтегратор груп» при розробці дослідницьких зразків
підсистем відображення графічної інформації систем візуалізації «Digital
Signage», що проектуються та виробляються компанією;
- у Європейському проекті співробітництва між Університетами і
підприємствами України в галузі ігрової індустрії “GameHub” при розробці
технологій візуального віртуального моделювання для технічних, освітніх і
ігрових систем;
- у навчальному процесі кафедр ПМіІ, КІ та КН факультету
Комп’ютерних наук і технологій Донецького національного технічного
університету МОН України.
7. Повнота викладення у наукових працях
За результатами дисертаційних досліджень опубліковано 62 друковані
роботи, серед них 2 монографії, 29 публікацій в наукових фахових виданнях,
які входять до наукометричних баз даних INDEX COPERNICUS, CITE
FACTOR, SCIENTIFIC INDEXING SERVICES, ULRICH’S PERIODICALS
DIRECTORY,

DIRECTORY

OF

OPEN

ACCESS

JOURNALS,

EBSCO

RESEARCH DATABASES, GET CITED, SCI-RATE, GOOGLE SCHOLAR, IET
INSPEC, SCRIBD, РИНЦ, ВИНИТИ, 31 публікація за матеріалами симпозіумів і
конференцій.
8. Відповідність автореферату змісту дисертації
Автореферат дисертації написано відповідно до існуючих вимог. Він
містить всі необхідні складові. У ньому викладена основна суть проведених
досліджень, наведені висновки та список основних публікацій. Порівняння
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змісту автореферату з текстом дисертації дозволяє стверджувати, що він
адекватно відображає дисертаційну роботу і містить основну сутність
виконаних досліджень і отриманих результатів.
9. Відповідність дисертаційної роботи обраній спеціальності
Робота відповідає паспорту спеціальності 05.13.05 – комп'ютерні системи
та компоненти, оскільки в роботі розроблено теоретичне підґрунтя для
розроблення
спеціального

нових

високоефективних

призначення,

архітектур

програмно-апаратних

комп'ютерних
засобів

систем

опрацювання

інформації; створенню алгоритмічного, апаратно-програмного забезпечення
процесів виведення інформації в комп'ютерних системах.
10. Ідентичність основних положень дисертації і змісту автореферату
Автореферат достатньо повно відображає зміст дисертації та її основні
наукові положення та результати.
11. Зауваження до змісту та оформлення дисертаційної роботи
1. У дисертації та авторефераті наведено список учених, доробки яких
використано в роботі. Такий список ніколи не може бути повним і вичерпним,
тим більше в умовах швидкого розвитку предметної галузі. Доцільніше було б
відобразити стан виконаних досліджень різними науковими школами.
2. Проблема, вирішенню якої присвячено дисертаційну роботу, полягає у
невідповідності продуктивності та реалістичності формування тривимірних
об'ємних графічних зображень потребам багатьох застосувань, однак прикладів
та числових характеристик, зокрема, динамічних, не наведено.
3. Метою роботи є підвищення продуктивності та реалістичності
формування тривимірних зображень в обчислювальних системах просторової
3D-візуалізації. Ці два критерії знаходяться в протиріччі. Тому довільніше було
б використати інтегральний критерій з обмеженнями на допустимі значення
критеріїв, зокрема, на NMSE, FPS.
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4. У роботі запропоновано програмно-апаратну реалізацію формування
зображень

у

системах

просторової

3D-візуалізації,

але

не

наведено

рекомендацій або обґрунтування щодо їх оптимального розподілу.
5. Не обґрунтовано вибір тестових фігур для оцінювання ефективності
розроблених методів і засобів.
6. У другому розділі дисертант констатує, що методи погодження
забезпечують режим реального часу, але не підкріплює це необхідними
розрахунками.

Не

визначено

динамічні

характеристики

для

процесу

погодження.
7. Однією з найбільш трудомістких процедур при формуванні зображень є
визначення інтенсивностей кольору точок поверхонь. Однак у роботі на
приділено цьому питанню достатньої уваги. Не показано як визначається
кольори вокселів у запропонованому методі синтезу зображень 3D-воксельної
сцени. Не розглянуто питання текстурування для підвищення візуальної
реалістичності синтезованих об’ємних зображень.
8. Не наведено оцінок просторової складності розроблених програмних
засобів.
9. Важливим показником ефективності роботи систем тривимірної
комп’ютерної графіки є можливість підтримки формування динамічних
зображень, але у роботі такі дослідження з використанням розроблених засобів
підвищення продуктивності практично відсутні.
10. Багато прийнятих в дисертаційній роботі рішень має евристичний
характер, що базуються на використанні досвіду та інтуїції дисертанта. При
цьому

достовірність

прийнятих

рішень

підтверджується

виключно

результатами експериментальних досліджень. Доцільно було б навести
теоретичне обґрунтування прийнятих рішень.
11. В роботі не визначено, як слід інтерпретувати та оцінювати отримані
результати (кількість вокселів та хвиль алгоритму) при моделюванні
запропонованих методів генерації 3D-просторових примітивів.
12. У запропонованій реалізації алгоритму генерації мапи глибини
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зображення при організації синтезу 3D- псевдостереозображень використано
спрощене визначення глибини піксела (формула 3.25), але не вказано, як це
впливає на швидкодію та якість процесу.
13. У проведених експериментальних дослідженнях запропонованих
реалізацій

розроблених

методів

і

засобів

на

паралельних

графічних

обчислювальних системах використано досить «слабкі», з точки зору
обчислювальної потужності, GPU, тому для коректності і відповідності
сучасному рівню розвитку GPU/GPС наведених результатів треба було б
виконати прогнозування продуктивності синтезу від технічних параметрів, що є
характерними для сучасних графічних процесорів і систем.
14. У дисертаційній роботі часто для опису запропонованих методів і
алгоритмів використовується псевдокод, який є малоінформативним. Більш
доцільно було б використати графічні засоби, наприклад, граф-схеми
15. У тексті дисертації зустрічаються окремі неточності термінологічного
та стилістичного плану.

ВИСНОВОК
Сформульовані в результаті критичного аналізу розділів дисертаційної
роботи зауваження не стосуються до її принципових положень, а тому не
впливають на її наукову та практичну цінність
Тема

дисертаційної

роботи,

проведені

дослідження

та

одержані

результати відповідають паспорту спеціальності 05.13.05 – комп'ютерні
системи та компоненти.
Роботу виконано за актуальною темою. Автореферат та публікації автора
адекватно

відображають

зміст

дисертації.

Оформлення

дисертації

та

автореферату відповідає встановленим вимогам .
Результати наукових досліджень, за якими здобувач захистив кандидатську
дисертацію, не виносяться на захист докторської дисертації.

