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Abstrakt 

V teoretické části se práce obecně zaměřuje na problematiku zobrazování objemových dat, vzájemně 

srovnává a hodnotí jednotlivé přístupy a čtenáři tak poskytuje dobrou základní orientaci v tematice. 

Podrobně jsou pak analyzovány metody vizualizace objemových dat pomocí mapování textur a 

pomocí hardwarově akcelerovaného vrhání paprsku. Metoda vrhání paprsku je následně využita pro 

implementaci grafického systému navrženého v této práci. Práce se dále zaměřuje na využití méně 

výkonného hardware pro volume rendering, možné metody optimalizace a dynamickou změnu kvality 

zobrazení. 
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Abstract 

Theoretical part of this project is focused on rendering of volumetric data. It compares and appraise 

individual methods and thus readers get a good basic knowledge of commonnest causes of problems. 

Texture Mapped Volume Rendering and Volume Ray-casting methods are described in detail and the 

latter method is used in implementation of graphic system designed in this thesis. Secondary goals of 

this work are usage of less powerful hardware for volume-rendering, methods of optimization and 

dynamic change of output quality. 
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1 Úvod 
Vizualizace objemových dat se v dnešní době stále častěji dostává do popředí zájmu v mnoha různých 

oblastech lidské činnosti. Denně pomáhá např. v mikrobiologii, medicíně nebo fyzice, kde umožňuje 

názorné zkoumání jevů, které běžně zůstávají lidskému oku skryty. 

Technicky vzato, volume rendering je nefotorealistickou vizualizační technikou používanou pro 

zobrazení dvourozměrné projekce trojrozměrných, diskrétních dat, získaných různými metodami 

(např. CT scan - Computed Tomography, MRI - Magnetic Resonance Imaging). Výsledkem  bývá 

sada několika 2D řezů skládaných na sebe s konstantními rozestupy a ve výsledku formujících tzv. 

objemovou kostku. 

Masivní nárůst výpočetního výkonu v dnešní době umožňuje zpracování prostorových dat v reálném 

čase a použití v mnoha oblastech se stává stále aktuálnější. Interaktivní práce nabízí u jiných metod 

nevídanou efektivitu analýzy získaných dat a nezanedbatelným faktorem rázně mluvícím ve prospěch 

volume renderingu je také ekonomické hledisko – např. v medicíně již není nutné pořizovat drahé CT 

snímky, které jsou často potřebné jen po omezený čas a v neposlední řadě je umožněna také digitální 

archivace získaných dat. 

Volume rendering pomocí různých způsobů zobrazení umožní optimální pohled na zkoumaná data. Je 

možné dynamicky skrýt oblasti, které nejsou předmětem zkoumání a naopak zvýraznit oblasti při 

pozorování podstatné. Samozřejmou součástí pochopitelně jsou neomezené možnosti rotace 

objemových dat a případně tvorba vhodných řezů. 

Dnes existuje více různých přístupů k technické realizaci volume renderingu. Každý z nich má svá 

specifika a nelze jednoznačně určit jediný, univerzálně nejvýhodnější přístup. Nejčastěji používané 

metody jsou zkoumány v úvodu druhé kapitoly, v teoretickém rozboru. Dále v této práci jsou 

do detailu zkoumány metody vizualizace pomocí mapování textur (texture mapped volume rendering) 

a vizualizace vrháním paprsků, které v posledních letech zažívají velký rozmach způsobený zejména 

dobrou dostupností výkonných grafických akcelerátorů parametricky použitelných pro hardwarovou 

implementaci volume renderingu. V předcházející bakalářské práci ([2]) byl implementován základní 

systém pro vizualizaci metodou mapování textur, proto již není zpracována v plném rozsahu 

a implementační část práce se zaměřuje na dříve nevyužité přístupy k řešení a metodu vrhání paprsku. 

Mnoho původních materiálů je přesto stále aktuálních a našly proto své uplatnění i v této práci. 

V závěrečných kapitolách je již jen stručně zhodnocen aktuální stav systému a možnosti dalšího 

vývoje. 
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2 Teoretický rozbor 
V teoretickém rozboru bude čtenář seznámen s problematikou objemového zobrazování dat na takové 

úrovni, aby byl v dalších částech schopen porozumět různým aspektům v návrhu systému a jeho 

implementaci. Pro zachování celkového přehledu v rozsáhlé problematice objemového zobrazování 

dat je nastíněno více možných metod vedoucích k výsledku požadovenému od našeho systému. 

Do větších detailů jsou rozebrány pouze metody využívající mapování textur a vrhání paprsku, které 

jsou využívány v implementaci. 

2.1 Zobrazování povrchu a objemu 
V počítačové grafice je možné metody vizualizace rozdělit do dvou základních kategorií: 

• surface rendering (zobrazování povrchu) 

• volume rendering (zobrazování objemu) 

 

Surface rendering, jak je patrné již z názvu, se zaměřuje výhradně na zobrazování povrchů různých 

geometrických primitiv, z nichž je případně tvořena celá scéna. Metoda je mimořádně výhodná všude 

tam, kde pro prezentaci není  podstatná vnitřní struktura objektů – metoda nabízí vysokou efektivitu 

a je velmi dobře hardwarově akcelerovatelná. Právě proto je dnes často využívána např. 

v počítačových hrách i drtivé většině CAD systémů. 

Volume rendering pak vytváří 2D obraz přímo z 3D objemových dat. Použití je předurčeno pro 

oblasti, kde je povrchová reprezentace nedostatečná pro vypovídající charakter vizualizace. 

Ačkoliv se jedná o dvě zcela odlišné metody, je vhodné dodat, že nic nebrání implementaci 

hybridního systému umožňujícího společnou práci s oběma metodami. 

2.2 Přímý volume rendering 
Jak již bylo řečeno, pro realizaci volume renderingu bylo během času vytvořeno více základních 

technik. Hlavním hnacím motorem pro vývoj v této oblasti byla především snaha o zvýšení výkonu – 

a to i za cenu různých ústupků na straně kvality výstupu. Každá metoda tedy má svá pro a proti, nelze 

jednoznačně určit ideální metodu a v každém případě se jedná o určitý kompromis. 

Přes tradiční Volume Ray Casting se přes Voxel Splatting a Shear Warp probereme až k Texture 

Mappingu, tedy ke způsobu vizualizace využitém v implementaci našeho systému a seznámíme se 

s jejich nejdůležitějšími vlastnostmi. 
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Octree / BSP space subdivision – použití stromových struktur (octree a BSP tree) může být výhodné 

na jedné straně pro kompresi objemových dat, ale také pro významné zrychlení ray castingu. 

 

Volume Segmentation – segmentace dat spočívá v odstranění části objemových dat, které pro nás 

během analýzy nejsou významné. Tak lze významně omezit počet prováděných operací během 

vizualizace a v důsledku podstatně navýšit výkon systému. 

 

Multiple and Adaptive Resolution Representation – částečně souvisí se segmentací objemu. U těch 

oblastí dat, které pro nás nejsou významné, můžeme zvolit nižší rozlišení a teprve v případě potřeby 

data ve vyšším rozlišení načítat, případně získávat interpolací. 

Dynamickou změnu obrazové kvality lze uplatnit také při pohybu s objemem (čímž zajistíme vyšší 

interaktivitu) a teprve při nastavení požadovaného pohledu data zobrazit v maximální kvalitě. 

2.3 Nepřímý volume rendering 
U nepřímého zobrazování objemových dat jsou do celého procesu zahrnuty určité mezikroky nutné 

k vizualizaci. Existuje více různých metod pro extrahování povrchu z objemových dat – na tomto 

místě se pouze pro zachování rozhledu seznámíme s algoritmem Marching Cubes. 

Marching Cubes pro nalezení povrchů zkoumá objemová data pomocí osmi sousedních voxelů 

tvořících buňky. Voxely jsou označovány buď jako přítomné (1), případně nepřítomné (0), na základě 

jejich hustoty porovnávané s prahovou hranicí. V závislosti na konfiguraci rozložení přítomných 

a nepřítomných voxelů v buňce jsou generovány různé polygony. Celkem připadá v úvahu 256 

kombinací, které mohou být dále redukovány na pouhých 15 případů, pokud jsou odstraněny 

kombinace symetrické v určitém otočení. Pro každý z těchto příkazů máme předem vypočteny 

vlastnosti generovaného povrchu, tedy vrcholy generovaných polygonů a jejich normálové vektory. 

Tímto způsobem tedy algoritmus Marching Cubes prochází celým objemem a typicky vytváří 

trojúhelníky. 

MC ovšem generuje obrovské množství polygonů zpravidla neumožňující interaktivní práci. Tento 

problém se řeší optimalizací množiny polygonů (například je možné některé spojovat do větších). 

Ve výsledku jsou tedy pro potřeby vizualizace data reprezentována jako množina 2D polygonů a ne 

jako objemová data, což umožňuje hardwarovou akceleraci a maximalizuje tak dostupný výkon 

počítače. 
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vyhovujících zařízení, není běžné. Ve výše uvedené tabulce jsou červeně zvýrazněny případy, které 

jsou implementovatelné pouze prostřednictvím dražšího vybavení – už v rozlišení 512^3 by bylo 

možné pouze řešení  s 8-bitovými vzorky, což je již z pohledu kvality nedostatečné. 

V této kapitole tedy budeme zkoumat různé možnosti řešení. 

2.4.1 Bricking 
Metoda založená na technice rozděl a panuj (divide and conquer) je v kontextu volume renderingu 

označována jako bricking [8]. Objem je rozdělen na několik menších bloků (kostek) takovým 

způsobem, aby velikost každého z bloků nepřesáhla velikost dostupné videopaměti. Tyto kostky jsou 

uchovány v hlavní paměti a jsou renderovány postupně v pořadí odpředu-dozadu, případně odzadu-

dopředu v závislosti na způsobu vizualizace (například maximum Intensity projection v prvním 

případě, resp. direct volume rendering v případě druhém). 

Objemové kostky jsou postupně nahrávány do lokální paměti grafické karty a následně jsou 

renderovány s využitím standardních technik volume renderingu, v úvahu tedy připadá jak metoda 

vrhání paprsku, tak metoda využívající mapování textur. Je zřejmé, že bricking lze implementovat 

také na více nezávislých grafických kartách – v tomto případě je nutné po renderování všech kostek 

realizovat kompozici získaných výsledků do cílového obrazu. 

 

Obrázek 10 Dělení rozsáhlého objemu na menší kostky [8] 

 

Pro zachování návaznosti na hranicích objemových kostek při použití trilineární filtrace je třeba 

zajistit překrytí kostek alespoň o jeden voxel. Následující ilustrace znázorňují výsledek renderingu 

kostek bez voxelového překrytí. Opakováním jednoho voxelu kostky 1 na hranici kostky 2 zajistíme 
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na výstupu plynulý přechod mezi kostkami. 

 

Obrázek 11 Hranice objemových kostek bez (a) a s překrytím (b) [8] 

 

Bricking tedy nevede ke snížení původních paměťových nároků vyžadovaných k reprezentaci 

původního objemu. Každá objemová kostka musí být před vlastním renderováním přenesena 

do videopaměti a výkon této metody tedy padá na propustnosti sběrnice (AGP, PCI express). Aby se 

předešlo problémům a byla umožněna interaktivní práce, obvykle je ve videopaměti trvale uložena 

verze objemových dat v nižším rozlišení, která se používá během manipulace s objemem a konečná 

verze v plném rozlišení je s pomocí brickingu vyrenderována až tehdy, kdy jsme s nastavením 

spokojeni. 

2.4.2 Multi-resolution volume rendering 
Tato technika optimalizace je založena na předpokladu, že v rámci celého objemu se požadavky 

na rozlišení různí. Zatímco v okrajových oblastech s nízkou hustotou dat je často možné použít 

rozlišení nižší, ve středu zájmu je snaha reprezentovat data v maximálním možném rozlišení. 

Algoritmus je možné založit na octree reprezentaci objemových dat získané buď „top-down“ dělením 

objemu, nebo naopak „bottom-up“ slučováním. Top-down způsob rozdělí objem do osmi bloků 

stejných rozměrů a každý z těchto bloků je dále rekurzivně dělen do menších bloků až do chvíle, kdy 

dosáhne minimální dané velikosti, nebo rozměrů voxelu. Bottom-up metoda slučuje vždy 

8 sousedících voxelů do většího bloku. Každý blok je poté znovu sloučen se sousedními bloky 

až do chvíle, kdy získáme kompletní objem reprezentovaný jednou kostkou. Každý blok obsahuje 
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podsamplovanou verzi objemových dat, které jsou v jeho listech. Jakmile máme data takto 

reprezentována, můžeme snadno procházet od kořene stromu, ve kterém máme nejhrubší reprezentaci 

objemových dat a podle požadavku postupovat k vyšším detailům. Jako kritérium postupu k vyšším 

detailům můžeme zvolit například vzdálenost od pozorovatele, míru detailu obsaženou v daném 

podstromu, nebo požadované cílové rozlišení obrazu. 

Tato reprezentace umožňuje úsporu paměti v prázdných oblastech objemu vynecháním daných 

podstromů v celkové hierarchii. Dokonce může kvůli nižšímu rozlišení některých částí, případně 

přeskočení prázdných bloků, dojít i ke zvýšení výkonu renderingu. 

 

Obrázek 12 Octree reprezentace objemových dat [8] 

 

2.4.3 Komprese objemových dat 
Další možností, jak se vyrovnat s rostoucími paměťovými nároky je komprese dat. Již předchozí 

metoda představuje prvního zástupce – samozřejmě pouze v případě, kdy ve všech větvích stromu 

není dosaženo plné úrovně detailu. 

V dnešních GPU je běžně dostupná S3 komprese textur (S3 Texture Compression, v OpenGL  
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gradienty, které budou popsány později. Implementaci osvětlovacího modelu tedy nic nebrání a proto 

shrneme základní poznatky, kterých využijeme při tvorbě vizualizačního systému. 

 

Výpočet barvy osvětlení můžeme rozložit do dvou oddělených složek: 

• difůzní složky 

• spekulární složky (odlesky) 

 

Při výpočtu difůzní složky zohledňujeme pouze normálový vektor osvětlované plochy, směr světla 

a barvu světla (LightColor). 

Ve výpočtu spekulární složky navíc hraje roli poloha pozorovatele ve scéně a parametr určující 

odrazivost materiálu (shininess), vizuální změny při manipulaci s objemovou kostkou budou u této 

složky mnohem lépe pozorovatelné na úrovni jednotlivých voxelů. Spekulární složka se projevuje tím 

více, čím se úhel mezi vektorem odrazu světla a vektorem směřujícím k pozorovateli zmenšuje. 

Obrázek 19 Difůzní složka světla (L – směr 
světla, N – normálový vektor plochy) 

Obrázek 20 Spekulární složka světla (R – směr 
odrazu světla, V – směr k pozorovateli) 

 

Výpočet difůzní složky světla [1]: 

N L  

(N a L musí být normalizované vektory) 

 

Výpočet spekulární složky světla [1]: 

R V  

(R a V musí být normalizované vektory) 
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3 Návrh 

3.1 Požadavky na programové řešení 
S ohledem na přenositelnost kódu naší aplikace zvolíme také realizační nástroje. Vizualizační toolkit 

pro 3D grafiku, Open Scene Graph (dále jen OSG), tvoří přístupové rozhraní pro OpenGL API, 

které přímo komunikuje s grafickým hardwarem. Toolkit je přeložitelný na všech Windows 

platformách, dále pod OSX, GNU/Linux, IRIX, Solaris, HP-Ux, AIX a FreeBSD. Jako jazyk 

implementace využijeme C++, ve kterém je vytvořen také OSG. Vyhneme se použití nestandardních 

konstrukcí a rozhraní, které by omezovaly přenositelnost (zejména využití Win API). 

V tomto projektu se nesoustředíme na návrh dokonalého uživatelského rozhraní (GUI), ale na funkční 

možnosti a maximálně názorné řešení. GUI bude představovat jednoduchý prohlížeč objemové 

kostky umožňující vhodné rotace, přibližování a ořezávání objemu v každé souřadné ose (min/max). 

Volby různých metod zobrazení, nastavování veškerých potřebných parametrů a souboru vstupních 

dat budou zadány při spouštění aplikace jako parametry příkazové řádky a v průběhu programu s nimi 

bude možné jednoduchým způsobem manipulovat, aby byla zachována hlavní výhoda volume 

renderingu – interaktivita práce s daty a okamžitá, názorná prezentace výsledků. 

3.2 Cílová platforma, technické vybavení 
Jak již bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, projekt je nezávislý na platformě a bez větších problémů 

by měl být přeložitelný na každém PC disponujícím adekvátním výkonem a především grafickým 

akcelerátorem plně podporujícím standard Pixel Shader nejméně ve verzi 2.0. 

Referenční řešení bude testováno na dvou podstatně rozdílných sestavách. První ze sestav slouží 

výhradně pro demonstraci minimálních nároků projektu, druhá sestava je sestavena s ohledem 

na potřeby projektu. 

Optimální konfigurace (první testovací sestava), 

Intel Core2 Duo P8400, 4096 MB RAM 

GK ATI Mobility Radeon 3650 – 512 MB VRAM 

Minimální konfigurace (druhá testovací sestava) 

AMD Athlon 64 X2 4450 LowPower, 2048 MB RAM 

GK ATI 3200, integrovaná se sdílenou videopamětí (128 MB VRAM) 
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3.3 Uživatelské rozhraní 
Uživatelské rozhraní bude tvořeno interaktivním prohlížečem objemové kostky maximální 

jednoduchosti (cílem práce není tvorba dokonalého uživatelského prostředí, ale návrh a implementace 

efektivního nástroje pro demonstraci zobrazování objemových dat pomocí různých metod). 

3.3.1 Načítání objemových dat 
Načíst objemová data je možné pouze při spuštění programu. Soubor obsahující požadovanou sadu 

řezů se zadává jako parametr příkazové řádky. Vzhledem ke zpracovávání souborů bez jakýchkoliv 

hlaviček nesoucích informace o obsažených datech je potřeba v dalších parametrech zadat tyto 

informace: 

jméno souboru s načítanými daty 

rozměr objemových dat v ose X 

rozměr objemových dat v ose Y 

počet obsažených plátů (rozměr Z) 

velikost voxelu v bytech (1 nebo 2 => 8 bit nebo 16 bit zobrazení) 

v případě 2 bytového uložení pořadí (big-endian, little endian) 

 

Rozměry objemových dat musí být z důvodů kompatibility na širším spektru hardware mocniny 

dvou, v opačném případě budou zvětšeny na nejbližší vyšší mocninu (maximální neefektivity tedy 

dosáhneme například při práci s objemem o rozměrech 257 x 257 x 257, který ve své interní 

reprezentaci v paměti obsadí 512 ^ 3 voxelů). 

Objemová data jsou načtena do objemové kostky jednotkové velikosti, což nám dále usnadňuje práci 

s naším rozhraním (např. při práci s ořezávacími rovinami). 

3.3.2 Manipulace objemovou kostkou 
Manipulace s objemovou kostkou je řízena výhradně pohybem myši: 

Rotace objemu – stisknuté levé tlačítko + pohyb v ose X/Y. 

Přiblížení/oddálení objemu – stisknuté pravé tlačítko + pohyb v ose X/Y. 

Posun objemu – stisknuté kolečko myši + pohyb v ose X/Y. 

3.3.3 Ořezávací roviny (clipping planes) 
Podstatnou funkcí je možnost výběru určité části dat pro vizalizaci (umožní nám zaměřit se pouze 
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na zkoumaná data a jako vedlejší jev přinese zvýšení výkonu). Tato funkce je pochopitelně pomocí 

ořezávacích rovin realizovatelná pouze u metody využívající mapování textur, u vrhání paprsku je 

realizace ořezávání objemu složitější. 

Bude použito všech 6 standardních ořezávacích rovin (minimum a maximum v souřadných osách X, 

Y, Z), přičemž v rozhraní budeme mezi jednotlivými rovinami přepínat a ovládat je samostatně. 

Přepínání rovin – stisk klávesy Shift + C mění ořezávací roviny v pořadí min x, max x, min y, max 

y, min z, max z. Standardně je vybrána ořezávací rovina min x. 

Změna polohy aktivní roviny – stisk klávesy C + pohyb myši v ose Y (poloha u horního okraje 

obrazu = 0,5; střed obrazu = 0,0; dolní okraj obrazu = -0,5). 

 

Ve výchozím nastavení jsou ořezávací roviny umístěny tak, aby byla viditelná úplná objemová 

kostka. Polohy jednotlivých ořezávacích rovin je možné zadat již při spuštění programu jako 

parametry příkazové řádky. 

 

3.3.4 Přenosové funkce pro 16 bitová data 
Požadavek na vizualizaci dat v 16bitovém rozlišení hustoty sebou přináší nutnost řešit dříve 

používané implementace přenosových funkcí pomocí 1D textury. Nemožnost využití 1D textury 

vyplývá z limitů grafických akcelerátorů, které mají určeny maximální rozměr textury – v nejlepších 

případech bývá tímto omezením rozměr 4096 pixelů, často ovšem i výrazně méně. U několik let 

starých grafických karet byl tento limit běžně 256 pixelů. Při 1D implementaci tedy můžeme bez 

problémů realizovat přenosové funkce s rozlišením do 8-12 bitů. 

Abychom umožnili vizualizaci 16bitových dat a plně využili tohoto rozlišení, zavedeme nový formát 

pro uložení přenosových funkcí ve 2D textuře rozměrů 256x256. Jedná se o velmi rozšířený rozměr, 

který je bez výjimky podporovaný na každé dostupné grafické kartě, vyhneme se tedy problémům 

s kompatibilitou a umožníme 16bitovou vizualizaci s plným využitím tohoto rozlišení i v přenosové 

funkci. 

Pro inicializaci a následné změny přenosové funkce využijeme vlastní třídu, která umožní definovat 

intervaly zadáním krajních bodů (pomocí indexů 0-65535) a barev na těchto krajních bodech. Střední 

body intervalu budou následně interpolovány. 

Příklad pseudokódu: 

tf_set (počáteční index, koncový index, počáteční barva, koncová 
barva); 
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Pro jednoduchou inicializaci přenosové funkce, ve které bude výsledná barva přímo odpovídat 

reprezentované intenzitě použijeme jednoduchou inicializaci: 

tf_set(0, 65535, COLOR_BLACK, COLOR_WHITE); 

 

Voxely s nulovou hustotou budou tedy černé, nebudou se vůbec zobrazovat, voxely s maximální 

hustotou (v normalizovaném tvaru 1.0) budou zobrazeny s maximální intenzitou v bílé barvě. 

Rozložení indexů přenosové funkce ve 2D textuře je znázorněno na následujícím obrázku: 

 

Obrázek 23 Schéma umístění indexů ve 2D textuře přenosové funkce 

 

Vstupní přenosové funkce budeme ukládat v textovém formátu, s oddělováním polí středníkem. 

Na prvním řádku uvedeme informaci o číslu verze souboru. Číslování verze nám umožní detekovat 

změnu souboru – toto chování nám umožní po zobrazení objemových dat pomocí načtené přenosové 

funkce dále sledovat obsah souboru a pokud dojde ke změně, přenosová funkce bude znovu načtena. 

Díky tomuto přístupu je možná externí editace přenosových funkcí za běhu vlastní vizualizace 

s přímým zobrazením provedených změn, výhodou je zachování maximální jednoduchosti v hlavním 

programu. 

Na dalších řádcích definičního souboru přenosové funkce budou následovat definice jednotlivých 

intervalů, přičemž pochopitelně bude záležet na pořadí, ve kterém tyto intervaly zadáme. Je tedy 

možné překrytí intervalů. Později definované hodnoty mají vyšší váhu a nahrazují předcházející 

definice. 
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Formát prvního řádku: 

číslo verze; <0 – 65535> 

Formát dalších řádků: 

index1;index2;R1G1B1A1;R2G2B2A2 

kde: 

index1, index2  - jsou celá čísla v rozsahu <0..65535> a index2 >= index1 

RiGiBiAi - barva v hexadecimálním tvaru a barevném modelu RGBA, pro každou 

složku uvedeme 2 znaky <00..FF> 

Komentáře: 

Pokud řádek definičního souboru začíná znakem ‘#’, jedná se o poznámku a zbytek řádku bude při 

načítání ignorován. 

Příklad definičního souboru přenosové funkce: 

1 
# zakladni definice cele prenosove funkce – cerna -> bila 
0;65535;00000000;FFFFFFFF 
# cast s nejvyssi hustotou zobrazime prechodem cervene barvy 
50000;65535;80000080;FF0000FF 
#konec souboru 

 

 

Obrázek 24 Textura 16bitové přenosové funkce 

 

 

 

Obrázek 25 Aplikace přenosové funkce v MRI 
datech 

 

3.4 Vizualizace metodou mapování textur 
Grafický toolkit Open Scene Graph (OSG) je v této práci využit pro abstrakci práce s grafickým 
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akcelerátorem. OSG sám využívá aplikačního rozhraní OpenGL, které již s hardwarem komunikuje 

přímo. Široké možnosti toolkitu využijeme pouze okrajově, protože OSG je navržen pro povrchovou 

vizualizaci a v našem případě tedy budeme zobrazovat pouze vhodně transformovaný štos polygonů. 

Naší snahou zde není dokumentovat OSG toolkit a principy jeho funkce, ale především navrhnout 

postup implementace našeho grafického systému. Soustředit se tedy budeme pouze na části pro náš 

projekt podstatné. 

3.4.1 Toolkit OpenSceneGraph, graf scény 
OSG pro reprezentaci scény využívá výhodnou stromovou reprezentaci (acyklický orientovaný graf), 

ve kterém uzly nesou například informace o geometrii, transformaci, osvětlení, případně o složitějším 

systému a hrany představují závislosti mezi nimi. 

V OSG je uzel reprezentován objektem osg::Node, který na jedné straně umožňuje vzájemné 

spojování uzlů a na straně druhé pak slouží pro vytváření následníků. Mezi základní patří listový 

prvek osg::Geode a naopak osg::Group sloužící jako kontejner k napojení dalších uzlů. 

V našem projektu tato reprezentace nepřináší velké výhody, ale díky způsobu návrhu bude možné 

připojit celý náš graf do jiného grafu a vytvořit tak například hybridní systém kombinující zobrazení 

objemových dat a dat reprezentovaných pomocí ploch. 

OSG ovšem obsahuje objekty, které nám zajistí snadnější implementaci. Jedná se zejména 

o osg::TexGenNode, osg::ClipNode a osg::Billboard. 

Na následujícím obrázku je schematicky znázorněn graf scény, který použijeme pro naši 

implementaci. V dalších odstavcích se tedy postupně seznámíme s jednotlivými objekty OSG, 

které jsou v něm obsaženy. 
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3.4.6 Pixel Shadery a GLSL pro potřeby volume renderingu 

mapováním textur 
Pro implementaci programů pro jednotky Pixel Shaderů využijeme jazyka GLSL (GL Shading 

Language), jehož prostřednictvím je možné k těmto jednotkám přistupovat na úrovni jazyka nápadně 

podobnému standardnímu C. GLSL je podporován i použitým toolkitem OSG, můžeme tedy 

efektivně a bez zbytečných komplikací využít všech jeho výhod (zejména vynikající názornosti 

vyplývající z přehledné syntaxe). 

Ačkoliv jsou dnes Pixel Shadery používány jako obecný pojem, je potřeba rozlišit je na dvě oddělené 

(ovšem úzce spolupracující) jednotky – Vertex Shadery a Pixel Shadery (někdy také označované 

Fragment Shadery). 

Na podrobné vysvětlení funkce grafické pipe-line a funkce Pixel Shaderů v této práci není dostatek 

prostoru, omezíme se tedy na vysvětlení jejich využití v našem projektu. 

3.4.6.1 Práce s Vertex Shadery 
Vertex Shadery poskytují přístup k zobrazované geometrii – přesněji tedy k jednotlivým polygonům 

a jejich vrcholům, které grafický akcelerátor zobrazuje. Před samotným zobrazováním máme 

možnost poskytnout vertex shaderům všechna data, která budeme potřebovat pro výpočet. Často 

ovšem postačují údaje, které jsou poskytovány implicitně. Výsledky výpočtů provedených ve vertex 

shaderech mohou být dále využity v pixel shaderech (fragment shaderech) – není tedy nutné 

pro každý zobrazovaný obrazový bod opakovaně vypočítávat data měnící se pouze na úrovni vertexů. 

Úkolem našeho vertex shaderu je pouze výpočet souřadnic pro mapování 3D textury v pixel shaderu. 

Objemová data jsou předávána ve druhé texturovací jednotce (index 1), v první texturovací jednotce 

je k dispozici 1D textura obsahující hodnoty použité přenosové funkce – zde žádné generování 

texturovacích souřadnic nemá smysl, protože souřadnice se mění pro každý zobrazený bod na základě 

hodnoty hustoty přečtené z 3D textury až v pixel shaderu. 

V našem systému tedy používáme pouze triviální program vertex shaderu, který nahrazuje standardní 

funkcionalitu Open GL a navíc fragment shaderům předává texturovací souřadnice pro zobrazení 

objemových dat. 

3.4.6.2 Práce s Pixel shadery (Fragment Shadery) 
Pixel Shadery (případně Fragment Shadery v podání GLSL) poskytují přístup ke každému pixelu, 

který je grafickým adaptérem zobrazován. Umožňuje nám prakticky libovolnou manipulaci 

s veškerými atributy – barvou, hodnotou v paměti hloubky, je možná dokonce i změna polohy 

ve scéně, případně i úplné vypuštění pixelu z dalšího procesu zobrazování (čehož můžeme s výhodou 

použít – včas se vyhneme náročným výpočtům u jakýmkoliv způsobem nezajímavých pixelů). 
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Implementací několika různých programů pixel shaderů (dále můžeme dle kontextu pod pojmem 

„pixel shader“ rozumět také program pro pixel shader jednotku) a umožněním jejich interaktivního 

přepínání v konečné fázi docílíme různých způsobů zobrazení (viz. kapitola 3.5 – Metody zobrazení) 

bez zásahů do hlavního programu. Než ale rozebereme různá úskalí tvorby pixel shaderů, shrneme 

veškeré atributy, které budou pro naše programy pevně dané a vytvoříme tak určitou formu 

minimalistického aplikačního rozhraní. 

3.4.6.2.1 Atributy „uniform“ 
Uniform proměnné v rámci pixel shaderu představují libovolné neměnné hodnoty, které mohou být 

programu předány buď z hlavního programu, nebo z programu vertexu shaderu. Neměnnou hodnotou 

v tomto případě může být (a také téměř vždy je) i textura. 

Pro naše programy budou společné tyto hodnoty nastavené z hlavního programu: 

uniform sampler1D colorMap; 

 

Hodnoty přenosové funkce jsou předány v první texturovací jednotce grafického adaptéru a budeme 

k nim přistupovat jako k 1D textuře (resp. tabulce) obsahující předem definované hodnoty. 

uniform sampler3D densityMap; 

 

V další texturovací jednotce budou vždy předána data obsahující hodnoty hustoty voxelů (ty budou 

vždy dostupné v alfa-složce RGBA modelu). V případě spuštění hlavního programu s podporou 

osvětlovacího modelu budou RGB složky obsahovat předpočítaný gradient vektor daného voxelu. 

uniform float transparency; 

 

Uniform „transparency“ pixel shaderu udává koeficient, kterým by měla být v každém programu 

násobena výstupní hodnota průhlednosti jednotlivých voxelů. Hodnota v původním nastavení přímo 

souvisí s počtem zobrazovaných plátů objemové kostky – abychom dosáhli podobných vizuálních 

výsledků s rozlišným nastavením, je totiž nutné výstupní hodnoty odpovídajícím způsobem 

upravovat. Ve výchozím stavu je hodnota nastavena na 32.0f / počet plátů –   je ovšem uživatelsky 

nastavitelná i při běhu hlavního programu a může tedy nabývat libovolné hodnoty s rozsahem 0.0f – 

1.0f. 

uniform float alphaCutOff; 
uniform float alphaCutOffMax; 

 

Uniform alphaCutOff a alphaCutOffMax slouží k odstranění požadované části voxelů na základě 

hodnoty jejich normalizované hustoty. Je-li hodnota hustoty nižší než hodnota alphaCutOff, voxel by 

měl být odstraněn z dalšího procesu zobrazování. Stejně tak by měl být vypuštěn i v případě 
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překročení horní hranice, kterou definuje uniform alphaCutOffMax. Obě hodnoty jsou uživatelsky 

nastavitelné v rozsahu 0.0f – 1.0f. 

Způsob, jakým konkrétní program těchto vstupních dat využije, se již může zásadně odlišovat. Přes 

programy velmi jednoduché je možné postoupit až k těm nejsložitějším operacím – je ovšem potřeba 

v každé situaci mít na paměti, že veškeré operace budou vypočteny při zobrazení každého voxelu 

a i na první pohled drobné změny mohou vážně snížit výkon celého grafického systému. V krajním 

případě vede výrazně neefektivní program pixel shaderu k nefunkčnosti celého systému. 

3.4.6.2.2 Uniform sampler3D – densityMap 
Uniform sampler3D poskytuje přístup k datům v texturovací jednotce interpretovaným ve formě 

3D textury. Pro získání hodnoty hustoty (případně gradientů) právě zpracovávaného voxelu slouží 

konstrukce: 

vec4 density = texture3D (densityMap, gl_TexCoord[1].stp); 

 

Texturovací souřadnice obsažené ve vektoru gl_TexCoord[1].stp jsou vypočteny na základě nastavení 

provedeného v programu vertex shaderu. Hodnota je díky nastavení hlavního programu trilineárně 

interpolována (hardwarová interpolace je zde velmi rychlá – realizovaná grafickým akcelerátorem). 

Po provedení příkazu máme v každém případě k dispozici hodnotu hustoty aktuálního voxelu 

(density.a), případně také hodnoty jednotlivých složek gradient vektorů (density.r, density.g, 

density.b). 

3.4.6.2.3 Uniform sampler1D – colorMap 
Pro přístup k hodnotám přenosové funkce využijeme obdobně také první texturovací jednotku. 

Tentokrát data interpretujeme jako 1D texturu a indexem tedy není vektor, ale pouze jediná hodnota 

typu float, kterou může být také dříve získaná hodnota hustoty upravená dle potřeby. Výstupem je 

opět vektor se čtyřmi složkami, reprezentujícími jednotlivé složky barevného modelu RGBA (color.r, 

color.g, color.b, color.a). 

vec4 color = texture1D (colorMap, density.a); 

 

3.4.6.2.4 Výstupní atributy voxelu 
V programu pixel shaderu můžeme standardní funkcionalitu zcela změnit modifikací určitých atributů  

výstupního voxelu. Na tomto místě se seznámíme pouze se dvěmi: gl_FragColor a gl_FragDepth. 

Atribut gl_FragColor je hodnotou typu vec4 a je umožňuje nezávislý přístup ke každé barevné složce 

i alfa kanálu výstupního voxelu. Je tedy nejdůležitějším atributem, který je využit ve všech 

programech generujících vizuální výstup. 
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Atribut gl_FragDepth je hodnotou typu float umožňující změnu hodnoty hloubky aktuálního voxelu 

před uložením do paměti hloubky (depth buffer). Jeho funkce je v hlavním programu nastavena tak, 

aby voxely s vyšší hodnotou hloubky (voxely hlouběji ve scéně) nepřepisovaly voxely s nižší 

hloubkou (popředí scény) a byly vypuštěny. Pokud hodnotu nezměníme, voxel bude vždy vykreslen, 

protože hlavní program vždy vykresluje pláty objemové kostky směrem od zadního k přednímu. 

3.4.7 Řešení modelu osvětlení 
Chceme-li implementovat model osvětlení, potřebujeme znát normálové vektory povrchu. Již dříve 

jsme vysvětlili náhradu normálových vektorů pomocí gradientů, které předpočítáme a ukládáme 

do 3D textury společně s hodnotami hustoty objemových dat. V pixel shaderu je znovu získáme 

následovně: 

vec3 normal = normalize ((density.rgb - 0.5) * 2.0); 

 

GLSL veškeré hodnoty v textuře interpretuje typem float v rozsahu [0.0f .. 1.0f], proto současně 

s načtením hodnot jednotlivých složek provedeme jejich převod do rozsahu [-1.0f .. 1.0f] a tím znovu 

získáváme uložený gradient vektor. Přestože jsme jej uložili v normalizovaném tvaru, převodem 

na celé číslo s pouhými osmi bity přesnosti a zpětnou interpretací na typ float dochází ke ztrátě 

přesnosti – proto získaný gradient znovu normalizujeme. 

Dalším krokem bude získání informací o světelném zdroji. Využijeme proměnné gl_LightSource 

zpřístupňující běžná světla v OpenGL scéně: 

vec3 lightDir = normalize (gl_LightSource[0].position); 
vec3 halfVector = normalize (gl_LightSource[0].halfVector); 

 

Následuje již pouze výpočet difůzní a spekulární složky světla: 

float diffuse = abs (dot (lightDir, normal)); 
float specular = max (0.0, pow (dot (halfVector, normal),   
      shininessParam) ); 

 

V konečné fázi získané složky smícháme podle požadovaného výsledku, případně připočteme trvalé 

osvětlení určité intenzity, abychom zcela neosvětlená data nezobrazili pouze jednolitou černou 

barvou. 

gl_FragColor = ambient + diffuse * color + specular; 

 

V tomto kroku se již otevírá celá řada dalších možností jak výsledné vzorky upravit. 

Zde uvedené ukázky jsou zcela záměrně minimalistické a částečně zjednodušené, aby byla zachována 

maximální názornost bez zbytečného zamlžení problematiky implementačními detaily. 
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3.4.8 Vizualizace metodou X-rays 
Z hlediska implementace půjde o nejjednodušší variantu – v hlavním programu jsme již nastavili 

způsob míchání nových voxelů s aktuální barvou na výstupním plátně (Blending Mode), nyní tedy 

pouze zobrazujeme všechny voxely. 

Zjištení RGBA hodnoty přenosové funkce: 

vec4 col = texture1D (colorMap, density.a); 

 

Jakmile známe hodnotu hustoty, můžeme ihned rozhodnout, jestli je ve zkoumaném rozsahu, případně 

jestli můžeme voxel vyřadit z dalšího zobrazení pomocí funkce discard: 

if ((density.a < alphaCutOff) || (densita.a > alphaCutOffMax)) 
 discard; 

 

Pokud voxel vyřazen nebyl, následuje nastavení jeho výstupní barvy – v tomto případě zanedbáváme 

alfa kanál přenosové funkce (z níž získáme barevnou informaci) a nahrazujeme jej hodnotou hustoty 

density.a násobenou koeficientem transparency závislým na počtu zobrazovaných řezů 

(pro zachování stejného vizuálního vjemu s různými počty řezů, jak bylo vysvětleno dříve). 

gl_FragColor = vec4 (col.r, col.g, col.b,      
    density.a * transparency); 

3.4.9 Vizualizace metodou MIP 
Postup zobrazení u této metody je totožný jako v předchozím případě s jediným drobným, 

ale zásadním doplněním. Protože nás u MIP zajímá pouze maximální hodnota hustoty, nebudeme 

smíchávat výstupní barvy všech voxelů – na výstup pouze nastavíme barevnou hodnotu voxelu 

s maximální hustotou. Toho docílíme využitím paměti hloubky (depth buffer). Pro každý zpracovaný 

voxel změníme jeho výstupní hodnotu gl_FragDepth na základě hodnoty hustoty. Na výstup se tedy 

voxel dostane pouze v tom případě, kdy bude k pozorovateli blíže (bude mít vyšší hodnotu hustoty). 

Určení hloubky aktuálního voxelu: 

gl_FragDepth = 1.0 – density.a; 

 

Funkce tohoto programu je pochopitelně podmíněna odpovídajícím návrhem hlavního programu – 

pokud bychom dříve vhodně nenastavili srovnávací funkce paměti hloubky a smíchávací režim, 

vizuální výstup programu by nebyl korektním zobrazením metody MIP. 
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3.5 Vizualizace metodou vrhání paprsku 

3.5.1 Rozdíly mezi vizualizací metodou vrháním paprsku a 

mapováním textur 
Pro volume rendering využívající metodu vrhání paprsku je nutné zvolit zcela odlišný přístup, než 

u renderingu využívajícího mapování textur – prakticky shodné zůstanou pouze části systému 

navržené pro načítání a předzpracování dat. 

Objemová kostka pro potřebu vizualizace zde není ztvárněna štosem 2D polygonů vytvořených pro 

rendering jednotlivých řezů objemu. Objemovou kostku nyní renderujeme standardním způsobem 

jako jednotkovou kostku složenou z 6 čtyřúhelníků. Zobrazujeme pouze přední strany polygonů. Při 

renderovacím průchodu tedy získáme všechny viditelné pixely na povrchu objemové kostky 

a můžeme je využít pro vrhání paprsku skrz objem. Tento proces již probíhá v jednotkách pixel-

shaderů v rámci jednoho renderovacího kroku a jeho výstupem je barva a průhlednost pro daný bod 

povrchu objemové kostky. 

Výše popsané bude platit v případě jednoduchého renderingu bez použití brickingu. U brickingu tento 

jednoduchý princip použijeme pro renderování subkostek a navíc bude nutné zajistit předávání 

mezivýsledků mezi jednotlivými fázemi, což popíšeme v další kapitole věnující se návrhu systému 

pro rendering rozsáhlých objemů. 

Z popsaného principu funkce je dále evidentní, že již nelze aplikovat jednoduché ořezávání 

objemových dat pomocí ořezávacích rovin OpenGL. V případě potřeby je nutné řešit jej na úrovni 

předzpracování vstupních dat, nebo poměrně složitě řídit výběr voxelů v rámci běhu programu pixel 

shader jednotek, což by jej ovšem značně zkomplikovalo a pro potřebu našeho projektu dále 

ořezávání nebudeme uvažovat. 

3.5.2  Vrhání paprsku akcelerované pomocí pixel shaderů 
V návrhu využijeme standardní rasterizace k získání souřadnic povrchových voxelů objemových dat. 

Na následujícím obrázku je uvedena triviální geometrie objemové kostky, která ve spojení 

s programem fragment shaderů zajistí vizualizaci objemových dat. Zobrazujeme tedy pouze 24 

polygonů tvořících objemovou kostku. 
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Obrázek 28 Vizualizace povrchových voxelů objemové koskty 

Pro každý výstupní pixel plátna vrhneme paprsek skrz vizualizovaný objem. Počátkem paprsku je 

střed zobrazení kamery. Vypočteme tedy průsečíky paprsku s objemem a získáme vstupní a výstupní 

bod paprsku (v případě, že paprsek objemem prochází). 

Podle požadované přesnosti nyní zvolíme požadovaný počet vzorků, který budeme brát v úvahu, tyto 

vzorky zpracujeme a ve výsledku nastavíme výstupní barvu fragmentu. 

Je samozřejmé, že výsledný výkon je při této metodě přímo závislý na počtu a výkonu shader 

jednotek grafické karty. Rendering je sice paralelní, ale masivně využívá přístupu do texturovací 

paměti (pro každý pixel obrazu protínající objem provádíme stovky čtení), jejíž rychlost je tedy 

druhým zásadním faktorem ovlivňujícím výsledný výkon. Samotný program fragment shaderu je 

principielně poměrně jednoduchý, jak je zřejmé z následujícího pseudokódu, který bude realizovat: 

1. určení polohy kamery v souřadnicích objemových dat 

2. určení polohy vizualizovaného fragmentu v souřadnicích objemových dat 

3. úprava získaných poloh tak, aby byly v rozsahu 0.0 – 1.0 (uvnitř objemové kostky) 

4. určení vzorkovacího kroku a zpracovávaného úseku dat 

5. cyklus průchodu objemovými daty 

6.     získání vzorku z 3D textury, aplikace přenosové funkce 

7.     zpracování vzorku (různé dle zobrazovací metody) 

8.     přechod na další vzorek ve směru paprsku o vzdálenost vzorkovacího kroku 

9. přejdi na bod 6, dokud nezpracujeme všechny vzorky vymezeného úseku, jinak skonči 

3.6 Vizualizace rozsáhlých objemů 
Jak již bylo zmíněno v části zabývající se teoretickým rozborem, prakticky jedinou možností, 

jak zpracovat objemová data svou velikostí přesahující možnosti grafické paměti, je postupný 

rendering menších podčástí, tedy tzv. bricking. Popíšeme tedy návrh postupů, které použijeme pro 

rozdělení dat a přípravu scény pro vícefázové zobrazování rozsáhlých dat. 
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3.6.1 Prostředí pro zpracování rozsáhlých objemů, bricking 
Při návrhu scény musíme brát v potaz požadované funkce projektu, zejména nutnost postupného 

zpracování několika menších objemových kostek a možnost dynamické změny výstupního plátna, 

která nám umožní během interaktivní práce zobrazovat objem v nižším rozlišení a s vysokou rychlostí 

a po ustálení pohledu naopak pro zvýšení rozlišení výstupu – pokles výkonu a delší čas zobrazování 

v tomto případě bude méně citelný, protože se projeví až po finálním nastavení polohy dat 

uživatelem. 

Dynamická změna rozměrů výstupního plátna 

Abychom umožnili průběžné změny výstupního rozlišení, nebudeme objemová data zobrazovat 

přímo na obrazovku, ale do výřezu pomocné textury (dále označovanou jako plátno, canvas). Pomocí 

rozměrů tohoto výřezu velmi snadno zajistíme různé rozlišení výstupu a nebude nutné svazovat front-

buffer střídavě s různými výstupy, což by bylo neefektivní. Velikost plátna tedy inicializujeme 

na maximální velikost výstupu v nejvyšší kvalitě zobrazení a v okamžiku přepínání kvality zobrazení 

v programu zajistíme přenastavení výstupního plátna podle nových parametrů. Výstupní plátno 

nebudeme renderovat stále, ale pouze v případě změny polohy hlavní kamery ve scéně. Tuto 

optimalizaci můžeme použít, protože pracujeme se statickými daty – v případě dynamických 

objemových dat by bylo nutné zobrazení aktualizovat během každé provedené změny. 

V nekonečné zobrazovací smyčce tedy budeme zobrazovat jediný polygon, na nějž nanášíme výřez 

výstupního plátna volume-renderingu. Dalšími dynamickými prvky již budou pouze informační texty 

uživatelského rozhraní. 

Příprava pro vícefázového zobrazování 

Pro skládání mezivýsledků zobrazování jednotlivých objemových subkostek je nutné zajistit 

uchovávání výstupu posledního kroku renderování a předání těchto dat ke čtení v dalších krocích. 

Využijeme možnosti zobrazování na více výstupů a kromě standardního výstupního plátna vytvoříme 

další dvě pomocná. V každém jednotlivém zobrazovacím kroku poslouží jedno plátno pro čtení 

starších výsledků a druhé plátno pro zápis aktuálních výsledků. Na konci fáze se tato plátna zamění 

a můžeme pokračovat. Tato metoda, u které postupně dochází ke střídání dvou pomocných textur, 

bývá označována jako ping-ponging. Proces je nutný kvůli paralelnímu zpracování dat v jednotkách 

pixel shaderů - současné čtení a zápis do jedné textury by způsobily poškození dat (nelze totiž určit, 

v jakém pořadí operace proběhnou). V pomocných texturách předáváme informace o aktuálním stavu 

pixelu obrazovky (akumulovaná hustota a barva nebo maximální hustota v případě MIP). 
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3.6.2 Návrh grafu scény pro zobrazení rozsáhlých objemů 

 

Obrázek 29 Graf scény navržený pro volume rendering vrháním paprsku s rozsáhlými daty (metoda 
brickingu) 

Z navrženého grafu scény je patrné rozdělení na dvě zásadní podvětve: 

1. zobrazení uživatelského rozhraní (HUDCamera) 

2. zobrazení objemových dat (VolumeGroup) 

První podstrom zobrazuje předrenderovaná data vizualizovaného objemu jako texturu nanesenou 

na jediný polygon (Canvas Geometry), případné zobrazované texty jsou připojovány jako další uzly 

(HUD Text). 

Kamery v 2. podstromu nejsou aktivní stále, ale pouze v případě potřeby aktualizovat pohled 

na objemová data (tj. při změně polohy kamery). Dvě nezávislé kamery používáme jako prostředek 

zjednodušení – každé z kamer přísluší jedna pomocná výstupní textura, v jednotlivých krocích tedy 

tyto dvě kamery střídavě vypínáme a zapínáme, nikdy nejsou aktivní obě současně. 

K oběma kamerám je následně připojena geometrie objemové kostky, resp. přepínač mnoha různých 

objemových subkostek, které tvoří zobrazovaný objem. V závislosti na aktuální fázi zobrazování je 
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vždy zapnuta pouze jediná subkostka. 

3.6.3 Proces vícefázového zobrazování, skládání 

mezivýsledků 
V předchozí kapitole jsme již popsali základní princip zobrazení objemových dat pomocí brickingu, 

nyní rozebereme další související detaily – přípravu objemových dat, přípravu geometrie jednotlivých 

subkostek a proces vícefázového zobrazování s průběžným zobrazením výsledku. 

3.6.3.1 Rozklad objemových dat, tvorba subkostek 
V návrhu uvažujeme uživatelsky definovatelnou velikost požadované subkostky. Omezením je 

nutnost využití mocnin 2 a minimální rozměr subkostky je 32. Použití mocnin 2 nám na většině 

grafických karet zajistí nejen jistotu kompatibility, ale také vyšší výkony. 

V případě, kdy budeme chtít rozklad objemových dat zcela vypnout, definujeme rozměr subkostky 

stejný nebo větší, než je rozměr vstupních objemových dat. 

Pro interaktivní práci si předem připravíme podsamplovaný objem definovatelných rozměrů – tato 

data se použijí během nastavování pohledu na objemová data. Nižší rozlišení je často pro zachování 

interaktivity klíčové – tento podsamplovaný objem bude v grafické paměti umístěn stále a přechod 

mezi vysokou kvalitou zobrazení na nižší kvalitu bude velmi rychlý, nevyžadující přesun dat 

ze systémové paměti. 

3.6.3.2 Fáze zobrazení subkostky a skládání mezivýsledků 
Pro zobrazení subkostky můžeme použít standardní metody volume-renderingu tak, jak jsme je 

popsali dříve. Rozdíl proti jednoduchému zobrazení spočívá v nutnosti postupného zpracování 

výsledku, pro což jsme již zajistili potřebné náležitosti (multitarget rendering s pomocnou texturou + 

ping-ponginging pomocných textur). 

Postup zobrazení objemu složeného z více objemových kostek je následující: 

1. seřazení subkostek objemu (kostky pozorovateli bližší budou zobrazeny dříve) 

2. vyčištění plátna (buffer hloubky a barev) 

3. počátek cyklu procházení polem subkostek, i = 1 – n 

4.     přepnutí kamer pro ping-ponging pomocných textur 

5.     přenos dat textury ze systémové paměti do videopaměti 

6.     aktivace příslušné subkostky ve stromu scény, deaktivace ostatních kostek 

7.     zobrazení subkostky i (bere v úvahu zpracování mezivýsledků) 

8.     zobrazení mezivýsledku uživateli, zobrazení stavu procesu renderování 

9.     zpět na bod 3, dokud nezpracujeme všechny subkostky 
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10. deaktivace kamer pro zobrazení objemových dat 

11. zobrazení finálního výsledku 

V procesu zobrazení subkostky existují drobné odlišnosti mezi různými vizualizačními metodami. 

Konkrétnější řešení tohoto navrhneme v následujících kapitolách samostatně pro metodu součtu a pro 

projekci maximální intenzity. 

3.6.4 Zobrazení metodou součtu v rozsáhlých objemových 

datech 
U této metody se používají dvě různé varianty zpracování voxelů podél paprsku: 

1. intenzita každého voxelu se na výsledku podílí bez dalších vlivů 

2. vzdálenost voxelu od pozorovatele snižuje váhu voxelu – voxely blíže pozorovateli jsou 

významnější (viz. kapitola 2.2.1 Volume Ray-casting). 

První varianta je realizovatelná i bez použití multi-target renderingu s pomocnými texturami. 

Využijeme mód míchání barev tak, aby nový pixel obrazu (resp. jeho složky R,G,B,A) byl přičteny 

k původnímu pixelu renderovacího plátna. U této varianty nezáleží na směru průchodu objemových 

dat, pro jednoduchost tedy směr zvolíme stejně jako u varianty následující. 

U druhé varianty je již nutné postupné předávání mezivýsledků v pomocných texturách s 16bitovou 

přesností. Důležitý je směr průchodu objemových dat – nejdříve zpracováváme objemové kostky 

a voxely blíže pozorovateli a postupně se noříme hlouběji do objemu a váha nových vzorků klesá. 

U obou metod je možné použít optimalizaci „early ray termination“, tedy předčasné ukončení 

zpracovávání paprsku v případě, že je již akumulovaná hustota voxelu vyšší, než je zadaná mez. 

I v případě předčasného ukončení paprsku ovšem znovu dojde k jeho zkoumání v dalších 

subkostkách, které paprsek protíná. Nebude ovšem dále zpracováván a dá se předpokládat, 

že zrychlení bude minimálně v některých případech podstatné.  

3.6.5 Zobrazení metodou projekce maximální intenzity 

v rozsáhlých objemových datech 
U projekce maximální intenzity opět budeme procházet objemové kostky a voxely ve směru 

od pozorovatele. Skládání mezivýsledků je u této metody poměrně jednoduché – nijak se neliší 

od metody navržené pro potřeby volume-renderingu metodou mapování textur. 

Pro ukládání mezivýsledků výstupní hustoty tedy použijeme hloubkový buffer, do nějž budeme 

ukládat hodnoty v rozsahu 0.0 - 1.0. 

V rámci subkostky triviálně nalezneme maximální intenzitu podél úseku paprsku a tuto hodnotu 



39 

uložíme do paměti hloubky. Následně podle potřeby zajistíme vizualizaci voxelu pomocí přenosové 

funkce, případně osvětlovacího modelu. Pokud bude nová hodnota paměti hloubky nižší, než aktuální 

hodnota na výstupu, budu aktuální fragment zahozen. 
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4 Implementace 

4.1 Vývojové prostředí, instalace 
Projekt je tvořen v prostředí Microsoft Visual Studio v jazyce C++ a využívá grafického toolkitu 

OpenSceneGraph. OpenSceneGraph v použité verzi (2.8.0) je již poměrně rozsáhlý balík a pro 

přípravu souborů nutných pro překlad na různých platformých využívá utilitu CMake (cross – make). 

Zde ve stručnosti popíšeme přípravu prostředí OpenSceneGraph v MS Visual Studiu a překlad 

toolkitu: 

1. instalace CMake 

2. příprava potřebných knihoven třetích stran 

a. free-type knihovna pro práci s true-type fonty 

b. předkompilovaný balík „3rdparty“ knihoven z toolkitu OSG 

3. spustíme CMake, vybereme prostředí, pro které chceme generovat soubory pro překlad 

a nastavíme cesty k předpřipraveným knihovnám 

a. po zadání známých informací provedeme konfiguraci (configure) 

b. jakmile budou známé všechny potřebné hodnoty (neobjeví se červené řádky 

označující chybějící návěstí konfigurace), vygenerujeme soubory pro překlad 

 

Obrázek 30 Prostředí CMake  - tvorba překladových souborů pro různé platformy 
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V tomto projektu jsme zadali tvorbu překladových souborů pro Visual Studio, výsledkem generování 

je soubor OpenSceneGraph.sln ve složce „build“, pomocí kterého ve Visual Studiu načteme veškeré 

projekty obsažené v OSG. Ve Visual Studiu zvolíme sestavení projektu ALL_BUILD a následně 

sestavení projektu INSTALL. 

4.2 Metody vizualizace mapováním textur a 

vrháním paprsku, rozdíly v implementaci 
Implementace vizualizace objemových dat metodou mapování textur již byla do detailu popsána 

v předcházející práci ([2]), proto zde shrneme jen nejpodstatnější body a popíšeme rozdíly, nebudeme 

problematiku rozebírat do hloubky. 

Původní systém je do jisté míry podobný nově implementovanému systému pro vizualizaci metodou 

vrháním paprsku, pozastavíme se tedy především u částí, které byly rozšířeny a jsou využitelné 

u obou metod. Mezi společné body práce patří: 

- načtení objemových dat 

- uložení objemových dat do 3D textury 

- výpočet a formát uložení gradientů 

- implementace přenosových funkcí 

Tyto části byly rozšířeny a přepracovány pro potřeby nového projektu, budou tedy detailně rozebrány 

v následující kapitole. 

Části, které se naopak podstatným způsobem liší a nejsou vzájemně využitelné: 

- práce s objemovou kostkou 

- práce s pixel shadery a vertex shadery 

- implementace různých metod vizualizace (součet podél paprsku/MIP) 

Při vizualizaci metodou mapování textur jsou pixel shadery (fragment shadery) využívány poměrně 

přímočaře – slouží především pro závislé čtení z textury a tedy implementaci přenosových funkcí, 

případně výpočet osvětlovacího modelu s využitím gradientů voxelů. Doplňkové funkce jako vhodné 

ořezávání zobrazovaného rozsahu hustoty nemají zásadní vliv na výkon. 

U vizualizace metodou vrhání paprsku je situace jiná – fragment shadery jsou maximálně zatíženy. 

V jediném průchodu zobrazování je renderována celá kostka objemových dat uložených v paměti 

grafické karty. Je určen průsečík paprsku směřujícího z kamery do scény s voxely objemových dat 

a tyto jsou zpracovávány v rámci fragment shaderu, výstupem jehož práce je finální barva pixelu 

na obrazovce. To platí v případě jednoduché implementace metodou vrhání paprsku, v případě 

implementace metody brickingu (tedy postupného zobrazování rozsáhlého objemu po menších 
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částech) je tento proces podstatně složitější a není možné vystačit s jedním zobrazovacím průchodem. 

4.3 Implementace vizualizace objemových dat 
Jako stavební kostru aplikace projektu použijeme ukázku toolkitu OpenSceneGraph „osgprerender“, 

která demonstruje renderování scény do textury, kterou následně zobrazuje – dle návrhu této 

funkčnosti využijeme pro realizaci dynamické změny rozlišení výstupního plátna. 

Tvořenou implementaci zapouzdřujeme do třídy JKVolume, před bližším popisem jednotlivých 

detailů ve stručnosti shrneme důležité metody a proměnné této třídy. 

Vybrané proměnné třídy: 

osg::Image  *_imageVolumeFull; 

- kompletní objemová data v plném rozlišení v systémové paměti 

osg::Image  *_imageVolumeFullLow; 

- kompletní objemová data v nižším rozlišení pro interaktivní práci 

vector<osg::Image*> _imageVolume; 

- vektor připravených podčástí objemových dat pro každou subkostku 

osg::Texture3D  *texture3D; 

- aktuálně renderovaná objemová data ve videopaměti 

osg::Texture*  prerenderTexture; 

- výstupní plátno volume-renderingu 

osg::Texture2D  *textureLastProduct[2]; 

- pomocné textury pro předávání výsledků mezi fázemi 

 

Vybrané metody třídy: 

int loadVolume (int sizeX, int sizeY, int sizeZ, int numberBytesPerComponent, int 

numberOfComponents, const std::string& endian, const std::string& raw_filename); 

- načtení objemových dat 

int initializeBricking (); 

- inicializace procesu brickingu, rozdělení objemových dat na subkostky 

void setupBrickNodes (); 
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- příprava geometrie pro generované subkostky 

void launchBrickRendering (); 

- spuštění vícefázového procesu zobrazení scény složené ze subkostek 

void finishBrickRendering (); 

- úklid po dokončení zobrazení 

int  nextBrick (); int prepareSubbrick ();  void prepareTexgen (); 

- pokud již nebyly vyčerpány veškeré subkostky, připrav pro rendering následující kostku 

(přesun dat ze systémové paměti do videopaměti, aktivace geometrie příslušející 

zobrazované kostce, deaktivace předchozí kostky, generování texturovacích souřadnic pro 

aktuální subkostku) 

void renderBrick (); 

- zahaj samotné renderování aktuálně připravené subkostky (aktivace kamery sloužící pro 

rendering objemových dat) 

int getProgress(); 

- zjištění průběhu vícefázového renderingu v procentech 

void setResolution (int highdetail); 

- změna rozlišení výstupního plátna (přepnutí mezi nízkým a vysokým rozlišením) 

void recomputeCanvasTexCoords (int width, int height); 

- přepočtení texturovacích souřadnic výstupního plátna, nastavení pohledu 

osg::Geode* CreateCube(float xmin,float xmax,float ymin,float ymax,float zmin,float zmax); 

- příprava geometrie subkostky 

osg::Camera* createHUD(); 

- příprava podstromu scény obstarávajícího uživatelské rozhraní 

4.3.1 Příprava objemových dat 

4.3.1.1 Uložení objemových dat v 3D textuře, normalizace 

a výpočet gradientů 
Pro načtení objemových dat a jejich uložení slouží metoda loadVolume: 

int loadVolume (int sizeX, int sizeY, int sizeZ, int numberBytesPerComponent, int 
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numberOfComponents, const std::string& endian, const std::string& raw_filename, int 

initGradients); 

Kromě samotného načtení objemových dat z různých formátů souborů (různý počet komponent, bytů 

na komponentu a big/low-endian) zajistí také normalizaci vzorků hustoty a uložení celého objemu 

do systémové paměti (proměnná _imageVolumeFull). V dalším kroku je načtený objem podvzorkován 

(proměnná _imageVolumeFullLow) a v případě potřeby jsou vypočteny gradienty. 

4.3.1.2 Výpočet gradientů a formát jejich uložení 
Na požadavku výpočtu gradientů závisí také formát uložení objemových dat v paměti – bez gradientů 

používáme 16 bitová data GL_LUMINANCE, při existenci gradientů RGB data s 16 bity pro každou 

složku. Pro gradient ukládáme pouze dvě ze tří složek – jedná se o normalizovaný vektor a poslední 

složku snadno vypočteme za běhu (viz. příslušný návrh uložení gradientů v paměti). 

4.3.1.3 Inicializace brickingu, vícefázový rendering 
Po načtení kompletního objemu do systémové paměti zajistíme rozdělení objemu na subkostky. 

Metoda int initializeBricking (); zajistí výpočet potřebného počtu subkostek v jednotlivých 

dimenzích, vypočte požadované rozměry a rozměry výstupních voxelů, které budeme používat při 

přípravě textur. Tato metoda nedělí data do subkostek. 

Metoda void setupBrickNodes (); zajistí přípravu geometrie pro jednotlivé subkostky a připraví 

strukturu pro jejich třídění podle vzdálenosti od kamery. 

Metoda void renderBrick (); provede kontrolu, zda je vše připraveno pro rendering aktuální subkostky 

a ověří, zda je již připravena textura pro tuto kostku. Pokud není, data jsou inicializována a následně 

přesunuta do videopaměti. Pokud jsou data připravena, provedeme přepnutí výstupních kamer 

volume renderingu, resp. provedeme změnu vstupní/výstupní textury pro předávání mezivýsledků. 

Metody int  nextBrick (); int prepareSubbrick (); void prepareTexgen (); po dokončení renderingu 

přípraví scénu pro renderování následující subkostky. 

4.3.1.4 Dynamická změna rozlišení výstupního plátna 
Výstupní rozlišení plátna ovládáme pomocí metod void setResolution (int highdetail) a void 

recomputeCanvasTexCoords (int width, int height). 

Metoda setResolution zajišťuje přepnutí mezi vysokou kvalitou výstupu a vícefázovým renderingem 

na jedné straně a nízkou kvalitou výstupu s real-time renderingem na druhé straně. 

Vysoká kvalita renderingu (highdetail = 1) 

Rozměry výstupního plátna jsou přepnuty na maximální zvolené rozlišení a je spuštěn proces 

vícefázového renderování pomocí brickingu s objemovými daty v plném rozlišení. Toto nastavení je 
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voláno v případě několikasekundové neaktivity uživatele. 

Interaktivní rendering, nízká kvalita (highdetail = 0) 

Rozměry výstupního plátna jsou nastaveny na nižší rozlišení a vícefázový rendering je deaktivován. 

Namísto toho probíhá volume rendering s podvzorkovaným objemem. Výsledkem je tedy řádově 

rychlejší výstup vhodný pro interaktivní práci s objemem. Tento režim je automaticky vyvolán při 

libovolné aktivitě uživatele, která je posouzena dle změny v pohledové matici. 

4.3.2 GLSL programy pro vertex a fragment shadery 
Návrhy programu fragment shaderu pro obě implementované metody zobrazení mají společný základ 

a liší se pouze ve způsobu zpracování vzorků při průchodu objemem. Program pro vertex shader je 

společný pro všechny metody zobrazení, má za úkol připravit souřadnice pro texturování, určit 

polohu kamery a zobrazovaného vertexu. 

Program vertex shaderu (GLSL): 

varying vec4 cameraPos; 
varying vec4 vertexPos; 
varying mat4 texgen; 
 
void main(void) 
{ 
gl_Position = ftransform(); 
cameraPos = gl_ModelViewMatrixInverse*vec4(0,0,0,1); 
vertexPos = gl_Vertex; 
 
texgen = mat4(gl_ObjectPlaneS[0], 
  gl_ObjectPlaneT[0], 
  gl_ObjectPlaneR[0], 
  gl_ObjectPlaneQ[0]); 
}; 

 

Program fragment shaderu je složitější a společný základ obou vizualizačních metod probereme 

postupně po částech: 

1. definice vstupních textur (pouze pro čtení) 

uniform sampler3D baseTexture; 
uniform sampler2D transferFunction; 
uniform sampler2D lastProduct; 

 

2. určení bodů paprsku (kamera -> zobrazovaný bod povrchu) 

vec3 t0 = (texgen * vertexPos).xyz; 
vec3 te = (texgen * cameraPos).xyz; 
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3. určení úsečky procházející zobrazovaným objemem (rozsah 0.0 – 1.0). Toto omezení 

provedeme postupně pro souřadnice x, y, z. Viz. ukázka posunu ve směru osy x: 

if (te.x<0.0) { 
  float r = 0.0-te.x / (t0.x-te.x); 
  te = te + (t0-te)*r; 
} 
 
if (te.x>1.0) { 
  float r = (1.0-te.x) / (t0.x-te.x); 
  te = te + (t0-te)*r; 
} 

 

4. příprava průchodu objemovými daty. Podle požadovaného počtu iterací určíme vzorkovací 

krok a nastavíme počáteční souřadnice sledovaného paprsku. 

vec3 deltaTexCoord=(te-t0)/float(num_iterations-1.0); 
vec3 texcoord = t0; 

 

5. cyklus vzorkování objemových dat – v každé iteraci je třeba číst hustotu dat z 3D textury, 

případně hodnotu přenosové funkce pro získanou hustotu 

while(num_iterations>0.0) { 
  vec4 color = texture3D (baseTexture, texcoord); 
  float r = color[3]*TransparencyValue; 
 
  // zpracování vzorku se již liší dle požadované metody 
  // mezivýsledky akumulujeme v proměnné fragColor (vec4 - RGBA) 
 
  num_iterations--; 
} 

 

6. výstup akumulovaného výsledku + uložení do pomocné textury 

gl_FragData[0] = fragColor;  // framebuffer 
gl_FragData[1] = fragColor;  // pomocná textura – v další fázi 
                             //   bude sloužit jako vstup 
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5 Výsledky 

5.1 Testování výkonu 
V testování výkonu implementovaného systému se zaměříme na tři různé závislosti: 

- závislost výkonu na rozměrech subkostky při brickingu 

- závislost výkonu na rozměrech renderovacího plátna 

- závislost výkonu na rozměrech objemových dat 

Každý z navržených testů provedeme na dvou testovacích sestavách – to nám pomůže zjistit, do jaké 

míry výše uvedené závislosti korespondují s použitým hardwarem. Dá se předpokládat, že pro každé 

zařízení bude optimální hranice použitelných nastavení trochu jiná. Pokud se ovšem v testech ukáže, 

že mezi různým hardwarem jsou rozdíly ve výkonu v různých nastaveních zásadní, bude jistě vhodné 

v budoucí práci na projektu zpracovat systém automatické analýzy hardwaru a detekci optimálního 

nastavení. 

5.1.1 Závislost výkonu na rozměrech subkostky 

a renderovacího plátna při brickingu 
Při testování jsme využili objemová data o rozměrech 512x512x373 – CT scan brašny naplněné 

různými předměty. Jako testovací konfigurace jsou použity dvě různé grafické karty – dedikovaná 

ATI 3650 Mobility Radeon s 512 MB videopaměti a integrovaná ATI 3200 HD s videopamětí 

alokovanou ze systémové paměti (128 MB). 

Pro každou konfiguraci bylo provedeno 5 testů a v tabulce prezentované výsledky jsou aritmetickými 

průměry skutečných délek trvání renderingu v milisekundách. 

Tabulka 1 Závislost výkonu na rozměrech subkostky a výstupního plátna (hodnoty v milisekundách) 

Rozměry subkostky  ATI 3200, rozměr plátna  ATI 3850 Mobile, rozměr plátna 
/ počet subkostek  512 384 256 512  384  256

512  1  4490 4500 4502 4750  4602  4570
256  8  4580 4578 4563 6400  5335  5055
128  48  6360 4000 3793 8877  6730  6802
96  144  16563 10187 5839 19900  14305  11060
64  384  42000 26032 13578 43134  27924  18377
32  3072  343000 205313 106023 334092  213133  122211

 

Z naměřených výsledků je patrné, že počet subkostek v rámci jednotek ovlivňuje čas renderingu jen 
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v malé míře. Mezi přímým renderingem využívajícím jediné subkostky a brickingem skládajícím 

výstup z 8 subkostek je rozdíl ve všech případech nižší než 25%, což je přijatelná ztráta s ohledem 

na možnost zobrazení rozsáhlejších dat přesahujících možnosti grafické paměti. U vyššího počtu 

subkostek výkon postupně dramaticky klesá. 

Systém se bohužel nepodařilo dokonale odladit – ke značné ztrátě výkonu tak navíc dochází při 

renderovacím průchodu scény v toolkitu OpenSceneGraph. 

 

Obrázek 31 Scéna pro testování výkonu ray-castingu (obsah batohu) 

5.1.2 Závislost výkonu na rozměrech objemových dat 
Pro testování výkonu v závislosti na rozměru objemových dat jsme použili stejnou scénu, jako 

v předchozím případě. Rendering ve všech případech probíhal na plátno o rozměrech 512x512 pixelů, 

vícefázové HDR renderování bylo v tomto testu vypnuto. 

Tabulka 2 Závislost výkonu na rozměrech výstupního plátna – hodnoty ve snímcích za sekundu 

Rozměry objemové ATI 3200  ATI 3650 
kostky 
512  7,5  19,5 
384  9,6  21,5 
256  12  30 
128  22  37 

 

Z těchto výsledků je patrné, že výkon je přímo úměrný zvoleným rozměrům plátna – v tomto směru 

se nejedná o překvapení, protože společně s rozlišením roste přímou úměrou i počet vzorků podél 

zpracovávaných paprsků. 
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5.2 Shrnutí, ukázkové výstupy 
Navrhli jsme systém pro vizualizaci objemových dat a implementovali veškeré požadované funkce. 

Systém nyní pracuje s grafickými akcelerátory podporujícími standard Pixel Shader nejméně ve verzi 

2.0. Velikost vizualizovaných objemových dat není omezena velikostí paměti akcelerátoru. Metoda 

brickingu zajišťující zobrazení rozsáhlých objemů ovšem stále není optimální. Pro testování je ovšem 

bez potíží použitelná. 

Aktuální výkon systému je dán zejména rychlostí jednotek pixel shaderů grafické karty. GLSL kód 

řídící tyto jednotky je poměrně jednoduchý a nenabízí příliš prostoru pro optimalizace. Ta je tedy dále 

možná jedině změnou způsobu práce s pamětí, případně záměnou metody vrhání paprsku za dříve 

používanou metodu mapování textur, jejíž výstupní kvalita je ale nižší. 

Systém byl průběžně testován s desítkami sad objemových dat vzájemně se lišících v počtu řezů, 

rozlišení vzorkování, ale i v pořizovací metodě (CT scan, MRI, syntetická data), což umožnilo 

poměrně dobrou kompatibilitu a zachycení dílčích problémů vyskytujících se pouze u některých dat. 

Dále jsou uvedeny vybrané ukázkové výstupy systému poskytující názorné shrnutí možností  (veškerá 

testovací data jsou k dispozici na přiloženém DVD): 

Volume ray-casting: 

Obrázek 32MRI hlavy (256x256x109) Obrázek 33 CT scan batohu (512x512x372) 

 

 



50 

 

Obrázek 34 Bonsai (256x256x256) 

 

Obrázek 35 CT scan - blok motoru, 
256x256x110 

 

Obrázek 36 Pomeranč 256x256x64 Obrázek 37 Plyšový medvídek 128x128x62 

  

 

 

 



 

Výstu

Výstup

několi

pouze 

plátů. 

přítom

upy volume r

py staršího 

ikanásobného

8bitové a p

V novém s

mny – zůstáva

renderingu 

systému do

o množství ř

při důkladné

systému vyu

ají ovšem art

metodou ma

 

 

 

 

osahují podo

řezů (s ohle

ém prozkoum

užívajícím v

tefakty vznik

apování text

obných vizu

dem na poč

mání jsou p

volume ray-

klé vzorková

tur (viz. [2])

uálních výsle

et řezů vstup

atrné artefak

-castingu ty

áním objemu

): 

 

edků až při

pních dat). P

kty mezi pře

yto artefakty

u při pořizová

 zobrazení 

Přenosové fu

echody rend

y pochopitel

ání dat. 

51 

s využitím 

unkce jsou 

derovaných 

lně nejsou 



52 

6 Závěr 
Cílem tohoto projektu byl návrh a implementace testovacího systému pro vizualizaci objemových dat, 

který by umožnil snadnou manipulaci se zkoumanými vzorky dat, srovnávání různých vizualizačních 

metod (MIP, X-rays) a různých přenosových funkcí. Systém byl navíc rozšířen o vizualizaci 

rozsáhlých objemů dat, které běžnými metodami nelze zpracovat. Přestože tato funkce nebyla 

dokonale odladěna a svým výkonem značně zaostává za přímým volume-renderingem z paměti 

grafické karty, do budoucna se jedná o velmi perspektivní směr vývoje. Ať už máme k dispozici 

jakkoliv výkonný hardware s na první pohled dostačující velikostí grafické paměti, systémová paměť 

je takřka vždy větší a levnější a pro zpracování rozsáhlých objemů ve vysoké kvalitě je její využití 

nutné, byť za cenu ztráty interaktivity. V implementovaném systému jsou použity oba přístupy 

a uživatel tedy s výhodou využije jak interaktivního přímého volume-renderingu v nižší kvalitě 

výstupu, tak i neinteraktivního vícefázového zobrazení rozsáhlého objemu. 

Struktura této práce navíc umožňuje pohodlný náhled do problematiky volume-renderingu. Jakmile se 

čtenář seznámí s obecnou teorií utvářející neopominutelný základní přehled, jsou mu v části návrhu 

v logických krocích předkládány postupy vhodné pro řešení dílčích problémů. V implementační části 

práce jsou již popsány pouze nejdůležitější aspekty výsledného systému. 

Při tvorbě aplikace byl kladen důraz na maximální jednoduchost řešení, které každému dovoluje plně 

se soustředit na podstatné části kódu bez zbytečného odvádění pozornosti drobnými detaily, čímž se 

práce stává dobře využitelnou také ve výuce. 

Je ovšem třeba mít na paměti, že rozsah této práce neposkytuje dostatek prostoru pro důkladnější 

vysvětlení všech použitých prostředků (ať už jde o Open Scene Graph, rozhraní OpenGL 

nebo GL Shading Language). Jejich funkcionalita je proto zachycena pouze v nezbytně nutné míře 

a v případě hlubšího zájmu o pochopení všech principů je nutné využít další, specializované 

materiály. 

6.1 Budoucí práce 
V aktuální verzi systému nejsou implementovány žádné z navržených metod optimalizace – systém  

je ovšem připraven pro jejich postupnou realizaci. Nejnutnější očekávanou úpravou bude doladění 

vícefázového zobrazování, u kterého se v kombinaci s ray-castingem objevilo nečekané množství 

dílčích problémů. 

V konečné fázi se zaměříme na zvýšení uživatelské přívětivosti systému, ke které pomůže jednoduché 

uživatelské rozhraní, možnost run-time načítání dat a run-time modifikace přenosových funkcí. 
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Příloha 1.: Uživatelský manuál 
Parametry a přepínače příkazové řádky 

--raw XSlices YSlices ZSlices Bytes Components Endian FileName 

po spuštění načte soubor FileName obsahující objemová data o rozměrech Xslices * 

 Yslices * Zslices. Parametr Bytes udává na kolika bytech je uložen jeden voxel 

(1 nebo 2),  parametr Components (1 a vyšší) umožňuje načítání dat, v nichž se pro každý 

voxel ukládá více informací (pouze hodnota hustoty = 1). Parametr Endian určuje, jsou-li data 

uložena ve formátu low-endian (low) nebo big-endian (big). 

--width <int>, --height <int> 

 rozměry výstupního plátna v nejvyšší kvalitě 

--brick-size <int> 

rozměry objemové kostky pro vícefázový rendering – pokud je uvedena velikost vyšší nebo 

rovna největšímu z rozměrů vstupních dat, bricking je neaktivní 

--brick-low-size <int> 

 požadované rozměry podsamplovaného objemu pro interaktivní práci 

--hdr 

 zapnutí floating point přesnosti frame-bufferu 

--mip 

 zobrazení pomocí projekce maximální intenzity 

--transfer-function FileName 

načtení přenosové funkce ze zadaného souboru – během zobrazování jsou sledovány změny 

v souboru a přenosová funkce je aktualizována 

 

Ovládání programu za běhu 

Rotace objemu – stisknuté levé tlačítko + pohyb v ose X/Y. 

Přiblížení/oddálení objemu – stisknuté pravé tlačítko + pohyb v ose X/Y. 

Posun objemu – stisknuté  kolečko myši + pohyb v ose X/Y 

F – přepnutí mezi zobrazením v okně a celou obrazovkou 

S – přepínání statistiky (snímky za sekundu, měření výkonu) 
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