
 

 



 

Дисертаційна робота Мохаммада Юніса Яхья виконувалась відповідно 

в рамках науково-дослідної теми «Теоретичний аналіз і дослідження процесів 

управління та обробки даних в комп’ютерних системах» (шифр Н-26-10) ка-

федри комп’ютерної інженерії Донецького національного технічного універ-

ситету. 

Аналіз роботи, оцінка проведених досліджень та одержаних резуль-

татів. Дисертація оформлена відповідно до вимог, встановлених для дисер-

таційних робіт. Дисертація має традиційну структуру, що відповідає вимогам 

МОН України, і складається з 4 розділів, списку використаної літератури з 99 

джерел, і додатків, які підтверджують результати виконаних досліджень.  

Дисертаційна робота аспіранта кафедри комп'ютерних наук Донецько-

го національного технічного університету Мохаммада Юніса Яхья присвяче-

на вирішенню актуальної науково-технічної задачі - створення програмних 

компонент систем комп’ютерної графіки, що забезпечують підвищення тако-

го показника, як швидкість формування трьохмірних зображень. Автором те-

оретично обґрунтовано запропонований підхід  до побудови апаратних рі-

шень на підставі FPGA-трасувальника променів для формування реалістич-

них трьохмірних зображень. 

Дисертація має послідовну логічну структуру. 

У першому розділі проведено аналіз досліджень з проблеми розробки 

систем формування зображень з використанням трасування променів. Визна-

чені основні проблеми які не дозволяють підвищити ефективність формуван-

ня зображень: складність забезпечення високої швидкодії та підвищенні ви-

мого до високої продуктивності процесора і високої пропускної здатності 

пам'яті. Сформульована мета і завдання досліджень.  

У другому розділі розроблені методи підвищення продуктивності 

трьохмірних зображень: метод формування зображення на основі методу 

зворотного трасування променів із застосуванням малої інтерполяції та метод 

формування зображення на основі зворотного трасування променів із засто-



 

суванням блокової інтерполяції і га їх основі метод постобробки сформова-

ного зображення. 

У третьому розділі розроблено структуру апаратної реалізації трасу-

вання променів на базі ПЛІС (SaarCOR). 

У четвертому розділі розробляються програмні компоненти, що реалі-

зують запропоновані методи. 

Достовірність результатів досліджень 

Дослідження проводилися на основі теорії формування зображень, тео-

рії обробки зображень, теорії колориметрії, теорії сприйняття, теорії парале-

льних алгоритмів і теорії проектування обчислювальних пристроїв на FPGA.  

Всі основні результати дисертаційного дослідження підтверджуються 

комп’ютерним моделюванням та адекватністю математичних викладок від-

повідним експериментам, що підтверджує їх достовірність. 

Наукова новизна та практична цінність дисертаційної роботи 

Найбільш суттєві результати, що визначають наукову новизну дослі-

джень, отримані особисто автором і полягають у наступному. 

1. Одержала подальший розвиток структурна організація формування 

трьохмірних зображень на основі FPGA-трасувальника променів, яка на від-

міну від існуючих містить пристрій рядкової або блокової інтерполяції, що 

дозволяє підвищити продуктивність формування зображення. 

2. Удосконалено апаратне рішення формування трьохвимірних зобра-

жень, яке використовує оцінку значень R-,G-,B-компонент, що зменшує час 

формування зображення. 

3. Проведено експертне оцінювання фільтрації для метода постобробки 

зображення, сформованого на основі зворотного трасування променів. 

Практична цінність роботи полягає в тому, що програмно реалізова-

ний запропонований метод постобробки сформованих трьохмірних зобра-

жень, встановлено залежність часу формування зображення від кроку інтер-

поляції і кількості паралельних потоків.  



 

Результати дисертаційної роботи впроваджено в навчальний процес і 

використовуються на кафедрі комп'ютерних наук Донецького національного 

технічного університету при читанні лекцій, виконанні курсового та диплом-

ного проектування, проведенні лабораторних робіт по дисципліні 

«Комп’ютерна графіка» та ін.  

Повнота викладу наукових результатів.  

Основний зміст дисертаційної роботи достатньо повно викладено у 13 

друкованих наукових працях, з них 6 статей опубліковані у спеціалізованих 

фахових виданнях, 1 - в європейському науковому журналі, 6 - у збірниках 

друкованих праць за результатами міжнародних та всеукраїнських наукових 

конференцій. В роботах, опублікованих у співавторстві, дисертанту належить 

розробка та реалізацію FPGA-моделі трасувальника; реалізація методів на 

кластері NeClus і проведення досліджень; розробка блоку рядкової інтерпо-

ляції та пристрою блокової інтерполяції; проведення дослідження продукти-

вності алгоритму міжпіксельної інтерполяції та коефіцієнта максимальної 

відмінності в кольорі і порогового значення інтенсивності кольору; фільтра-

ція для метода постобробки зображення, сформованого на основі зворотного 

трасування променів.  

Матеріали дисертації неодноразово доповідались на міжнародних сим-

позіумах та конференціях. Дисертаційна робота виконана на високому рівні і 

її зміст відображає внесок автора в науку. 

Зауваження до дисертації  

До недоліків і побажань в подальшому продовженню дослідних робіт 

можливо віднести наступні: 

1. Не обґрунтовано, чому саме вибрана лінійна міжпіксельна інтерполяції. 

На мій погляд  використання квадратичної або кубічної інтерполяції 

забезпечило б більшу реалістичність. 



 

2. Невдало використано термін «міжпіксельна інтерполяція», оскільки 

простір між пікселами не визначено. Краще було б використати термін 

«інтерполяція між крайніми точками сегменту». 

3. Автором не  приділено достатньо уваги оцінці точності запропонова-

них методів формування зображення на основі методу зворотного тра-

сування променів ( розглянуто похибки тільки для сегменту в три точ-

ки). 

4. Не обґрунтовано вибір структури піксельного блоку і розподіл пік селів 

у ньому. Вибір структури блоку виконано евристично.  

5. При виборі порогових значень інтенсивностей кольору на враховано їх 

залежність від інтенсивностей джерела світла. Не розглянуто можли-

вість адаптивного вибору порогу. 

6. Запропоновані методи мають істотні недоліки 

– інтерполяція між кінцевими точками сегменту може привести до 

втрати дрібних деталей, наприклад, для рис обличчя. Доцільно  бу-

ло б розглянути методи усунення наведеного артефакту. 

–  розмір джерел світла повинен перевищувати крок інтерполяції. 

7. Не достатньо аргументовано вибір системи SaarCOR у ролі прототипу 

системи формування зображень. 

8. Запропонована система візуалізації трьохмірних зображень порівнюва-

лася тільки з GPU. 

9. Не приведені результати чисельного дослідження обраного способу фі-

льтрації для метода постобробки зображення, сформованого на основі 

зворотного трасування променів. 

10.  Текст дисертації та автореферату (наприклад, стор. 3, 4, ..., 15) містить 

стилістичні та орфографічні огріхи.  

Однак зауваження не применшує наукової цінності дисертації Мохаммада 

Юніса Яхья, в якій розв’язується важлива та актуальна науково-технічна за-

дача. 



 

 


