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ÚSTAV POČÍTAČOVÉ GRAFIKY A MULTIMÉDIÍ
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Abstrakt
Tato práce prezentuje techniky a optimalizační postupy, které umožňují efektivně vykres-
lovat složité herní scény na mobilních zařízeních. Úvodní část textu popisuje engine Unity
a problematiku vývoje 3D her pro mobilní platformy. Následuje výklad významných optima-
lizačních postupů a metod pro vykreslování terénu, velkého množství animovaných objektů,
animovaných vodních ploch, vozidel a dalších elementů scén. Mezi popisované techniky jsou
zařazeny jak obecné principy optimalizací nezávislé na enginu, tak i specifické postupy vy-
cházející z vlastností enginu Unity. Implementace uvedených metod je popsána a prakticky
použita v kontextu vývoje strategické hry.

Abstract
This thesis presents optimization techniques for efficient rendering of complex scenes on
mobile devices. The introductory part of the text describes Unity game engine and the
topic of mobile game development using this tool. Then follows a presentation of impor-
tant optimization principles and methods for terrain rendering, large scale rendering of
animated objects, rendering of animated water surfaces and of other elements in the scenes.
The described methods include both general principles of optimization and specific opti-
mization approaches based on the features of Unity game engine. The implementation of
presented methods is described and used in practice in the context of mobile strategy game
development.
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Kapitola 1

Úvod

Odvětví interaktivní počítačové grafiky zahrnuje mnoho technik a algoritmů, které umožňují
v reálném čase aproximovat osvětlení scén, zobrazovat detailní a rozsáhlé prostředí, vykres-
lovat různé efekty nebo přirozeně animovat postavy a jiné pohybující se objekty. Tyto, již
samy o sobě výpočetně náročné postupy, jsou v kontextu vývoje her doplněny o výpočty
umělé inteligence, fyzikální simulaci, zvuky a další prvky, které společně vytvářejí finální
podobu a atmosféru vykreslovaných scén.

S rostoucím výkonem hardwaru a vývojem technologií lze zobrazovaným scénám do-
dávat stále více detailů. Tento trend se postupně rozšiřuje i v oblasti mobilní elektroniky.
Vizuální kvalita mobilních 3D her se výrazně přibližuje úrovni detailů, která byla ještě před
několika lety doménou herních konzolí. Uvedený vývoj však není důsledkem pouze zvyšují-
cího se výkonu mobilních zařízení. Klíčovou roli zde hraje především intenzivní uplatňování
optimalizačních postupů, které umožňují efektivně vykreslovat komplexní scény v reálném
čase i na telefonech nebo tabletech, jejichž hardware je, oproti segmentu stolních počítačů,
notebooků i konzolí, stále výrazně omezen. Technikami pro optimalizaci vykreslování složi-
tých scén na mobilních zařízeních se zabývá tato práce. Navržené optimalizační postupy
jsou popisovány a implementovány v kontextu vývoje strategické hry.

Text práce je rozdělen do sedmi oddílů. Po úvodu následuje sekce zaměřená na pro-
blematiku vývoje her v enginu Unity a kapitola prezentující koncepci a specifické cíle této
práce. Popis obecných optimalizačních technik pro vykreslování komplexních scén je uve-
den v kapitole Optimalizace vykreslování. Tato část popisuje principy adaptivních úrovní
detailů, metody řešení viditelnosti nebo postupy pro optimalizaci shaderů a textur. Kapi-
tola Zobrazování komplexních scén je zaměřena – z hlediska návrhu i implementace – na
popis konkrétních metod pro efektivní vizualizaci různých elementů prostředí. Jednotlivé
sekce této kapitoly prezentují techniky vykreslování terénu, vodních ploch, stromů, vozidel
a dalších objektů, ze kterých jsou následně sestavovány komplexní scény. Testy efektivity
použitých a navržených optimalizačních postupů jsou uvedeny v kapitole Experimenty a vy-
hodnocení. Závěr práce shrnuje dosažené výsledky a uvádí potencionální rozšíření popiso-
vaných technik.
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Kapitola 2

Engine Unity

Následující část textu popisuje engine Unity. Úvod kapitoly se zabývá samotným pojmem
herní engine a stručně shrnuje historický vývoj od prvotních softwarových architektur,
které oddělovaly jádro hry od herně specifických dat a pravidel, až po moderní herní enginy
typu CryEngine, Unreal Engine nebo Unity. Další oddíly kapitoly, počínaje sekcí 2.2, jsou
věnovány charakteristice klíčových vlastností a nástrojů enginu Unity, které budou využity
v následujících částech této práce při popisu návrhu a implementace metod pro vykreslování
komplexních scén na mobilních zařízeních.

Primárním zdrojem pro úvodní část této kapitoly je kniha Game Engine Architecture [12].
Popis enginu Unity vychází z oficiální dokumentace [28] a informací dostupných na oficiální
stránce produktu [27].

2.1 Herní engine

Zatímco vývoj každé počítačové hry je v mnoha aspektech silně specifický, z pohledu softwa-
rové architektury existuje řada typických komponent, jejichž funkcionalita je u většiny her
obdobná. Do této oblasti lze zařadit knihovny implementující datové struktury a operace
nad nimi, matematické knihovny, systémy pro správu paměti a správu vstupů ze vstupních
zařízení, dále pak komponenty zajišťující zobrazování scén, správu zdrojů, systémy pro de-
tekci kolizí a simulaci fyziky nebo síťovou komunikaci a mnoho dalších. Tyto komponenty
představují jádro softwarové architektury hry, tzv. herní engine, a lze je, do jisté míry,
označit za znovupoužitelné bez ohledu na žánr a další specifické vlastnosti dané hry.

Samotný termín herní engine je používán v různých souvislostech. Moderní herní engine,
jako je například Unity nebo Unreal Engine, obvykle představuje kompletní technologické
řešení pro vývoj her. Toto řešení poskytuje kolekci mnoha znovupoužitelných, pro běh
počítačových her nezbytných, softwarových komponent a sadu nástrojů, které se používají
při samotném vývoji.

Následující část kapitoly shrnuje obecné vlastnosti herního enginu. Popis zaměřený na
konkrétní vlastnosti enginu Unity je uveden dále v kapitole 2.2.

2.1.1 Komponenty jádra

Obecná architektura herního enginu – ve smyslu jádra hry – je většinou založena na bázi
komponent zapouzdřujících množinou spolu souvisejících funkcí. Tyto komponenty jsou
nezbytné pro samotný běh hry a jsou, dle účelu a hierarchie závislostí, seskupovány do
vrstev.
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Moderní herní enginy zpravidla zajišťují na nejnižší úrovni abstrakci platformy. Odstí-
nění platformě specifických vlastností a knihoven, případně jiných použitých knihoven tře-
tích stran, od zbytku komponent enginu usnadňuje vývoj her pro odlišná zařízení a různé
operační systémy.

Mezi základní součásti jádra enginu patří matematické knihovny, knihovny implementu-
jící datové struktury (seznamy, hashovací tabulky, binární stromy a další), komponenty pro
správu paměti, parsery různých formátů (konfiguračních a datových souborů) nebo kompo-
nenty pro inicializaci a ukončení samotného programu hry. Důležitá funkcionalita, kterou
engine poskytuje, je také management zdrojů. Systémy pro správu zdrojů řídí načítání
a uvolňování dat, jako jsou modely, textury, materiály, animační sekvence nebo zvuky.

Jednou z nejvýznamnějších částí herního enginu je systém pro zobrazování scén, tzv.
renderer. Tento systém je obvykle velmi komplexní. Zajišťuje inicializaci grafických zaří-
zení a samotné vykreslování. Umožňuje řídit stav grafického hardwaru, nastavovat shadery
a zdroje (textury, geometrii) nebo manipulovat s kamerou a osvětlením scény. Systém pro
zobrazování scén obvykle zahrnuje i správu grafu scény a dělení prostoru, pomocí čehož opti-
malizuje množství vykreslovaných objektů (viz metody typu frustum culling nebo occlusion
culling, které jsou popsány dále v kapitole 4.2.3, respektive 4.2.4, již v souvislosti s enginem
Unity).

Důležitou součástí enginu jsou také komponenty pro detekci kolizí a simulaci fyziky.
Tyto systémy umožňují definovat fyzikální model scény a na základě toho detekovat ko-
lize objektů, simulovat mechaniku tuhých nebo pružných těles, případně tekutin a částic.
Kvůli komplexnosti samotné fyzikální simulace využívají herní enginy často knihovny tře-
tích stran, například PhysX nebo Havok.

Další typickou součástí herních enginů je animační systém. Jednotlivé komponenty to-
hoto systému poskytují podporu různých animačních technik. Obvykle jde o animace textur,
hierarchické animace tuhých těles, skeletální animace, případně animace založené na bázi
vrcholů. Animační systémy také umožňují sestavovat stavové automaty pro řízení posloup-
nosti animovaných sekvencí nebo animovat na základě inverzní kinematiky, případně dle
výpočtů fyzikální simulace, čehož se využívá například u metod typu ragdoll simulace.

Mezi podstatné subsystémy enginu lze zařadit také skriptovací systémy, systémy umělé
inteligence, moduly pro správu síťové komunikace, přehrávání zvuků, zobrazování uživatel-
ských rozhraní a mnoho dalších.

Výše uvedený přehled shrnuje pouze základní oblasti funkcí, které herní engine typicky
poskytuje. Stejně tak samotná struktura komponent se může v určitých případech značně
lišit. Popis, zaměřený již na konkrétní vlastnosti enginu Unity, je uveden v následujících
částech této kapitoly počínaje sekcí 2.2. Detailní pohled na obecnou architekturu herního
enginu a popis funkcionality a způsobů implementace jednotlivých jeho subsystémů nabízí
například kniha [12].

2.1.2 Nástroje

Současné herní enginy obvykle poskytují, vedle softwarových komponent jádra, také ko-
lekci různých nástrojů a pomocných programů. Typickou součástí moderních enginů jsou
komplexní vizuální editory scén. Tyto editory umožňují sestavovat herní úrovně a disponují
rozhraním pro import a správu modelů, textur, zvuků, animovaných sekvencí a dalšího her-
ního obsahu. Vedle uvedené základní funkcionality nabízí editory často i jiné specializované
funkce zaměřené například na generování světelných map nebo tvorbu terénu a částicových
efektů. Důležitou součástí enginu jsou také nástroje pro analýzu výkonu a využití zdrojů.

4



Následující obrázky ilustrují příklady nástrojů a editorů scén vybraných herních enginů.
Konkrétní nástroje enginu Unity jsou popsány detailně v dalších částech této kapitoly.

Obrázek 2.1: Nástroj Hammer pro editaci scén – Source Engine.

Obrázek 2.2: Editor scén a nástroj Statoscope pro analýzu výkonu – CryEngine.

5



2.1.3 Historie

Termín herní engine v období prvotní fáze vývoje videoherního průmyslu neexistoval. Pro-
gramový kód her byl obvykle silně ovlivněn cílovou platformou i samotnou hrou, herními
mechanikami, logikou a dalšími aspekty. Úroveň specializace prakticky znemožňovala pou-
žití již existujícího kódu při vývoji jiných her.

Označení jádra hry pojmem herní engine se začalo objevovat zhruba v polovině 90. let
především v souvislosti se softwarovou architekturou her typu DOOM nebo Quake. Tyto
hry byly navrženy s cílem oddělit jádro – klíčové softwarové komponenty uvedené v před-
chozí části kapitoly – od herně specifických dat a pravidel samotné hry jako jsou textury,
modely nebo herní mechaniky a úrovně. Výhody tohoto návrhu přispěly k rozvoji herního
průmyslu. Herní studia si začala licencovat existující technologie, což urychlovalo vývoj
nových her a původním vývojářům enginu generovalo další příjmy. Také samotní hráči za-
čali modifikovat existující hry a vytvářet nový obsah, často s využitím nástrojů, které byly
původními vývojáři dané technologie oficiálně poskytnuty.

Herní enginy vyvíjené ve druhé polovině 90. let byly přes jistou úroveň znovupoužitel-
nosti silně žánrově specifické. Kvůli výkonu tehdejšího hardwaru byly komponenty enginu
optimalizovány pro konkrétní oblast použití a nebylo jednoduše možné vytvářet pomocí
nich hry odlišných žánrů. Specifické žánrové optimalizace nejvíce ovlivňovaly subsystémy
enginu zaměřené na zobrazování scén a práci s grafem scény. Implementace univerzálních
řešení obvykle nebyla z důvodu efektivity možná.

Koncem 90. let se herní enginy postupně stávaly vysoce komplexní a přizpůsobitelné
pomocí skriptovacích jazyků. Hranice mezi enginem a hrou se stále více rozšiřovala. Díky
nárůstu výkonu hardwaru, především specializovaných grafických akcelerátorů, začala po-
stupně vznikat univerzálnější technologická řešení. Do tohoto období sahají i počátky vývoje
moderních enginů.

V roce 1998 byl společně se hrou Unreal vydán Unreal Engine, jehož novější verze
(Unreal Engine 3 i 4) jsou využívány jako základ pro stovky moderních her. V roce 2001
započaly práce na vývoji enginu Unity. Později, v roce 2004, byly vydány hry Half-Life 2
a FarCry používající dnes populární herní enginy Source Engine, respektive CryEngine.

První verze enginu Unity byla představena v roce 2005 na vývojářské konferenci společ-
nosti Apple. V tomto období šlo o technologii, která umožňovala vývoj her pouze pro osobní
počítače typu Mac. Popularita enginu výrazně narostla v souvislosti s rozvojem podpory
mnoha dalších platforem, především telefonů iPhone v roce 2008. V roce 2010 byla vydána
již třetí verze enginu a počet registrovaných vývojářů přesáhl hranici 250 000. V současné
době je engine Unity dostupný ve verzi 5 a využíván čtyřmi miliony registrovaných vývojářů.
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2.2 Herní engine Unity

Herní engine Unity je komplexní technologické řešení pro tvorbu her vyvíjené společností
Unity Technologies. Současná verze enginu podporuje již více než 20 platforem a umožňuje
tak vývoj 2D i 3D her pro webové prohlížeče a herní konzole nebo stolní počítače a mobilní
zařízení s různými operačními systémy, viz kapitola 2.5.

Jádro enginu je implementováno nativně (v závislosti na platformě převážně v jazyce
C++), zajišťuje inicializaci a běh her a poskytuje řadu komponent pro zobrazování scén,
simulaci fyziky, detekci kolizí, přehrávání zvuků, síťovou komunikaci, animaci, skriptování
a mnoho dalších. Skriptovací framework enginu Unity je založen na projektu Mono1 (mul-
tiplatformní implementaci .NET frameworku) a podporuje tvorbu skriptů v jazycích C#,
JavaScript a Boo. Vývojářům her jsou vybrané funkce jádra enginu zpřístupněny pomocí
vrstvy, která pro uvedené skriptovací jazyky odkrývá potřebná rozhraní, čímž je zajištěno
výrazné odstínění od mnohých specifických vlastností různých platforem.

Vývoj her v enginu Unity probíhá převážně v prostředí Unity editoru, viz kapitola 2.3.
Editor umožňuje sestavovat herní scény (úrovně) a integruje rozhraní pro veškeré nástroje
a funkce, které engine nabízí. Součástí editoru jsou nástroje pro import herních dat, ná-
stroje pro tvorbu terénu, částicových systémů a animací nebo nástroje pro analýzu vý-
konu a mnoho dalších. Společně s instalací enginu je distribuováno také vývojové prostředí
MonoDevelop,2 které poskytuje vedle klasického textového editoru pro psaní skriptů i funkce
pro testování a ladění zdrojového kódu.

Engine je dostupný ve dvou základních edicích: Unity Personal a Unity Professional.
Unity Personal je zdarma distribuovaná a funkcionálně (technologicky) plně vybavená verze,
kterou lze při splnění licenčních podmínek používat i pro komerční účely. Unity Professional
je rozšířená verze, placená ve formě jednorázového poplatku nebo předplatného. Oproti
Unity Personal nabízí verze Professional podporu funkcí pro týmovou spolupráci, poskytuje
služby monitorující stabilitu vyvíjených her a další specifické funkce. Detailní porovnání
dostupných funkcí v závislosti na licenci a aktuální podmínky jednotlivých licencí jsou
k dispozici na webové stránce produktu [27].

Specifické vlastnosti enginu a editoru Unity usnadňují pracovní postupy, umožňují ra-
pidní prototypování a urychlují vývoj. Podpora vývojářů je založena na kvalitní dokumen-
taci [28], která obsahuje přehled všech dostupných komponent enginu, detailně popisuje
skriptovací rozhraní a uvádí mnoho konkrétních praktických příkladů. V rámci oficiální
podpory jsou na webových stránkách Unity [27] dostupné také kompletní výukové projekty,
přednášky a návody ve formě článků i videí. Vzhledem k rozšířenosti enginu a rozsáhlé
aktivní komunitě vývojářů lze mnoho informací a řešení konkrétních problémů nalézt i na
vývojářských diskusních fórech. Vývoj aplikací a prototypování pomocí Unity je podpořeno
také oficiální distribuční platformou Asset Store, která vývojářům poskytuje možnost ob-
chodovat se zdroji (prodávat vlastní, případně nakupovat existující modely, textury, ani-
mace, skripty, rozšíření editoru a další položky).

Následující část kapitoly je věnována popisu důležitých vlastností, funkcí a nástrojů
enginu Unity, které budou použity při návrhu a implementaci metod pro optimalizaci vy-
kreslování komplexních scén na mobilních zařízeních. Závěr kapitoly pak uvádí přehled
podporovaných platforem a shrnuje specifika multiplatformního vývoje.

1Projekt Mono: http://www.mono-project.com/.
2Vývojové prostředí MonoDevelop: http://www.monodevelop.com/.
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2.3 Editor

Veškeré nástroje enginu Unity jsou zpřístupněny skrze rozhraní integrovaného editoru, po-
mocí něhož lze importovat a spravovat herní data, vytvářet terén nebo animace, případně
definovat materiály a další zdroje, ze kterých se následně sestavuje virtuální herní pro-
středí. Významnou vlastností editoru Unity je možnost vyvíjenou hru v reálném čase záro-
veň upravovat, testovat i hrát. Prováděné změny mají na herní scény okamžitý efekt (bez
zdlouhavých kompilací nebo nutnosti restartovat běžící hru), což výrazně urychluje vývoj
a podporuje rapidní prototypování.

Uživatelské rozhraní editoru ilustruje obrázek 2.3. Nejdůležitější prvky rozhraní a na
nich založené pracovní postupy jsou stručně popsány dále v sekci 2.3.2.

Obrázek 2.3: Editor enginu Unity.

Editor je postaven nad dostupnými softwarovými komponentami enginu. S výjimkou
některých podpůrných C/C++ knihoven je prostředí editoru implementováno v jazyce C#
s použitím téměř identického aplikačního rozhraní, jako poskytuje engine Unity i vývojářům
her. Díky tomu lze editor jednoduše rozšiřovat o vlastní nástroje dle specifických požadavků
na vývoj konkrétních projektů. Stejně jako oficiální nástroje, jsou i vlastní rozšiřující ná-
stroje integrovány přímo do rozhraní editoru a z pohledu programování vyvíjeny na základě
podobných principů jako samotné hry.

Vývoj hry v editoru Unity začíná založením projektu, případně jeho základní konfigurací
(nastavení vstupních zařízení, časovačů, kvality zobrazení, fyzikální simulace a podobně).
Projekt je po inicializaci reprezentován specifickou adresářovou strukturou, která obsahuje,
mimo jiné, složky pro konfigurační soubory a pro soubory s herními daty. Logická struktura
projektu, respektive hry, je rozdělena na scény představující abstrakce herních úrovní.
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2.3.1 Scény, herní objekty a komponenty

Hry vyvíjené v enginu Unity se skládají ze samostatných jednotek, takzvaných scén. Každá
scéna má svá nastavení a reprezentuje určitou uzavřenou a nezávislou část herního prostředí,
například konkrétní úroveň, mapu nebo oblast, případně jiný, z pohledu struktury hry,
oddělený element (typicky také hlavní menu). Koncept rozčlenění her na tyto nezávislé
oddíly řeší, mimo jiné, především paměťové limitace platforem. Za běhu hry je načtena
a aktivní vždy pouze jedna scéna; po spuštění hry se načítá scéna, která byla v editoru
při sestavování projektu označena jako výchozí. Jednotlivé scény mezi sebou sdílí, až na
výjimky, pouze globální nastavení projektu a využívané zdroje (textury, animace, materiály
a podobně).

Model herního prostředí je tvořen stromovou strukturou složenou z takzvaných herních
objektů (GameObject). Výjimkou je kořenový uzel této struktury, jenž je reprezentován
samotnou scénou, viz schéma na obrázku 2.4. Herní objekty, případně jejich hierarchie,
představují abstrakci každé entity, která se ve scéně nachází. Z pohledu softwarové archi-
tektury jsou herní objekty samy o sobě pouze kontejnery. Konkrétní entity virtuálního světa
z nich vznikají až po vložení takzvaných komponent. Tyto komponenty mají, v závislosti
na svém typu, specifické atributy a funkce, pomocí nichž definují vzhled, chování a veškeré
další vlastnosti herních objektů. Každý herní objekt obsahuje vždy alespoň komponentu
Transform, která určuje jeho měřítko, pozici a orientaci ve scéně. Další (již volitelné) kom-
ponenty mohou představovat například zdroje zvuku, kameru, kontrolér animací, materiál
nebo geometrický, případně fyzikální model daného objektu. Způsob interakce herních ob-
jektů s prostředím lze definovat pomocí komponent typu Script, které umožňují přiřadit
objektu libovolné množství skriptů a řídit tak jeho chování.

S výstavbou scén podle výše uvedeného konceptu souvisí také pojem prefab, který ozna-
čuje šablonu vytvořenou z konkrétního herního objektu ve scéně, případně z celé hierarchie
herních objektů. Entita, reprezentovaná takovou šablonou, lze následně opakovaně vkládat
do scény nebo instanciovat dynamicky za běhu hry. Případné změny provedené v šabloně
jsou pak propagovány do všech objektů, které byly na základě této šablony vytvořeny.

projekt

globální vlastnosti
projektu

scéna

lokální vlastnosti
scény

scéna

lokální vlastnosti
scény

GameObject

komponenty

GameObject

komponenty

GameObject

komponenty

GameObject

komponenty

GameObject

komponenty

GameObject

komponenty

GameObject

komponenty

GameObject

komponenty

Obrázek 2.4: Příklad strukturního uspořádání projektu a scén v enginu Unity.
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2.3.2 Uživatelské rozhraní a základní nástroje

Uživatelské rozhraní editoru Unity je přizpůsobeno pracovním postupům, které souvisejí
s konceptem tvorby her pomocí scén, herních objektů a komponent (viz předchozí část
této kapitoly). Pracovní plocha editoru se skládá ze speciálních oken, takzvaných pohledů
(views). Tyto pohledy reprezentují konkrétní nástroje a je možné je v rámci centrálního
okna editoru i mimo něj libovolně přesouvat a měnit jejich velikost, ukotvovat do různých
rozložení, případně přepínat pomocí záložek, jsou-li ukotveny do stejných oblastí. Uvedené
vlastnosti rozhraní dovolují přizpůsobit pracovní plochu tak, aby rozložení oken nástrojů
odpovídalo preferovanému stylu práce. Následující přehled stručně popisuje základní ná-
stroje editoru Unity, které umožňují spravovat scény nebo zdroje, vytvářet herní objekty,
sestavovat je do hierarchií, připojovat k nim komponenty a skládat tak požadované entity
herního světa:

� Project – Pohled Project, na obrázku 2.5a, zobrazuje přehled zdrojů, například
skriptů, modelů, textur, případně jiných herních dat dostupných v aktuálně otevřeném
projektu, umožňuje zdroje importovat, vyhledávat mezi nimi a organizovat strukturu
jejich uložení.

� Hierarchy – Pohled Hierarchy, na obrázku 2.5b, zobrazuje hierarchii herních ob-
jektů v aktuálně otevřené scéně a umožňuje tuto hierarchii modifikovat – přidávat,
přesouvat nebo odstraňovat její uzly (herní objekty).

� Inspector – Pohled Inspector, na obrázku 2.5c, zobrazuje obsah dynamicky. Na zá-
kladě aktuálních akcí poskytuje rozhraní pro správu komponent herních objektů (při-
dávání, odebírání komponent a úpravu jejich vlastností), případně umožňuje editovat
nastavení projektu a zdrojů (assetů).

� Scene – Pohled Scene, na obrázku 2.5d, vizualizuje obsah scény a poskytuje nástroje
pro samotnou tvorbu herního světa. Mezi základní funkce těchto nástrojů patří mož-
nost manipulace s herními objekty v prostoru scény (výběr objektů a jejich posun,
rotace nebo změna měřítka), navigace ve scéně, zobrazení pomocí perspektivní nebo
ortografické projekce, zobrazení drátěného nebo osvětleného a otexturovaného modelu
scény, přepínání pohledů z různých směrů a podobně.

� Game – Pohled Game, na obrázku 2.5e, umožňuje hru přímo v editoru spustit a tes-
tovat ji. Náhled hry je přizpůsoben aktuálně zvolené cílové platformě a vizualizován
v reálném čase.

Výše uvedené nástroje patří mezi základní elementy rozhraní editoru Unity. Další po-
kročilejší nástroje týkající se přímo tématu optimalizací vykreslování scén (nejen) na mo-
bilních zařízeních budou podrobněji popsány v odpovídajícím kontextu v následujících ka-
pitolách.
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(a) Project (b) Hierarchy (c) Inspector

(d) Scene (e) Game

Obrázek 2.5: Rozhraní základních nástrojů editoru Unity.
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2.4 Analýza využití zdrojů a výkonu

Nástroj Profiler, integrovaný v editoru Unity, umožňuje dynamicky – za běhu hry – sle-
dovat a analyzovat využití procesoru, paměti i grafického hardwaru. Na základě získaných
statistik lze následně lokalizovat a optimalizovat neefektivní oblasti herního kódu. Profiler
udržuje historii několika set posledních snímků, vytváří grafy využití zvolených zdrojů a pro
vybrané snímky zobrazuje odpovídající statistiky. Tyto statistiky obsahují informace o vlivu
konkrétních částí kódu (funkcí) na výkon, o množství alokované paměti, počtu zobrazených
trojúhelníků, použitých textur, modelů a dalších zdrojů. Profiler podporuje analýzu výkonu
her spuštěných přímo v editoru Unity i her běžících ve formě samostatné aplikace, a to i na
externích platformách, například na mobilních zařízeních nebo konzolích.

Obrázek 2.6: Nástroj Profiler pro analýzu výkonu a zdrojů integrovaný v editoru Unity.
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2.5 Platformy

Engine Unity je výrazně orientován na podporu multiplatformního vývoje. Editor enginu,
dostupný pro počítače s operačními systémy Windows a Mac OS X, umožňuje tvořit hry
pro již více než 20 platforem:

� Konzole – PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox 360, Xbox One, Wii U

� Desktopové platformy – Windows, Windows Store Apps, Mac, Linux/Steam OS

� Mobilní platformy – iOS, Android, Windows Phone 8, BlackBerry 10, Tizen

� Platformy virtuální reality – Oculus Rift, Gear VR

� Televize – Android TV, Samsung SMART TV

� Webové platformy – Web Player, WebGL

Běh her na cílových zařízeních a operačních systémech zajišťuje platformě specifická
a obecně nativní aplikace označovaná termínem Player. Tato aplikace implementuje kom-
ponenty enginu a hry na dané platformě takzvaně přehrává. Společně s herními daty je
Player sestaven v rámci exportu hry na cílovou platformu. Výjimku představuje Unity Web
Player – rozšíření nezbytné pro spuštění her v internetových prohlížečích, jež je instalováno
samostatně (není součástí exportu).

V závislosti na cílové platformě využívá engine dostupná aplikační programová rozhraní
(Direct3D na zařízeních se systémem Windows a konzolích Xbox, OpenGL na platformách
Mac, Windows a Linux, nebo OpenGL ES na mobilních zařízeních s operačním systémem
Android a iOS). Podpora konkrétních technologií a rozšíření je závislá na typu zařízení
a verzi použitého aplikačního rozhraní. Typická je například nedostupnost geometry shaderů
a teselačních shaderů na mobilních zařízeních.

Z důvodu zásadních rozdílů mezi jednotlivými platformami lze v editoru Unity v rámci
správy projektu volit platformě specifická nastavení (mimo jiné především úrovně detailů
vykreslování).

Multiplatformní skriptovací framework Mono, využitý v enginu Unity, poskytuje vrstvu,
která zpřístupňuje vybrané funkce jádra enginu skrze dostupné skriptovací jazyky. Umožňuje
tak provozovat stejný kód napříč různými platformami. Podpora případných platformě spe-
cifických úprav je zajištěna dynamicky (kontrolami za běhu hry) i staticky na úrovni pre-
procesoru. Do kódu lze tímto postupem integrovat například platformě závislé doplňky pro
různá nestandardní vstupní zařízení a senzory.
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Kapitola 3

Koncepce a cíl práce

Videohry jsou interaktivní simulace orientované na uživatelský zážitek, který je výrazně
ovlivňován nejen kvalitou vizuální zpětné vazby, ale také její odezvou a plynulostí. Iluze
spojitého pohybu je při vykreslování herních scén vytvářena postupným promítáním rychle
se střídajících snímků. Veškeré výpočty týkající se zobrazování, animací, fyzikální simulace
a dalších oblastí, je proto nutné počítat s dostatečnou frekvencí v reálném čase, což klade
vysoké nároky na výkon cílových platforem. Výkonnostní a paměťové limitace jsou pak
obzvlášť znatelné při vývoji her pro mobilní telefony a tablety, vzhledem k jejich často
výrazně omezenému hardwaru. Optimalizace zobrazování scén je proto v této oblasti zcela
nezbytná.

Trojrozměrné hry pro mobilní platformy využívají řadu metod, které vhodně, pomocí
různých triků, imitují jinak výpočetně náročné vizuální efekty. Mnoho optimalizačních tech-
nik je také založeno na principech, které byly dříve intenzivně uplatňovány při vývoji her
pro stolní počítače i konzole.

Přestože se optimalizacím vykreslování scén na mobilních zařízeních věnuje celá řada,
převážně elektronických (webových), zdrojů, často jsou popisovány pouze základní metody
a obecné poznatky. Dokumentace enginu Unity uvádí tuto problematiku hned v několika
sekcích [22, 23, 24]. Existuje však velmi málo zdrojů, které se zaměřují na pokročilejší
optimalizační metody, jejich efektivitu a využití v praxi při vykreslování komplexních scén.

Cílem této práce je proto, vyjma popisu typických optimalizačních technik, také návrh
a implementace nových postupů a nástrojů, které umožní zefektivnit vykreslování scén. Jed-
notlivé metody, včetně testů jejich efektivity a vlivu na výkon při zasazení do komplexních
scén, jsou postupně prezentovány v následujících kapitolách.

Praktickým výstupem této práce je sada optimalizovaných scén (sestavených na základě
zmíněných poznatků), které demonstrují možnosti popisovaných technik, porovnávají je-
jich efektivitu a mohou tak vývojářům přispět ke studiu daných oblastí. V rámci práce
byly implementovány také rozšiřující nástroje pro efektivní dynamickou analýzu výkonu
zobrazovaných scén na mobilních zařízeních a automatizovanou optimalizaci různých ele-
mentů virtuálního herního prostředí. Optimalizační metody a nástroje, jimiž se zabývají
následující kapitoly, jsou prakticky zasazeny do kontextu vývoje strategické hry.
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3.1 Optimalizace vykreslování scén v kontextu vývoje stra-
tegické hry

Podnět pro vznik tohoto projektu, jeho koncepce i zaměření vychází ze spolupráce s nezávis-
lým herním studiem Gamifi.cc1 na průzkumu a testování výkonnostních limitací mobilních
platforem při zobrazování rozsáhlého prostředí strategických her typu RTS.2

Prototyp vyvinutý v rámci této práce obsahuje sadu scén intenzivně optimalizovaných
pro mobilní zařízení. Použité optimalizační metody jsou prezentovány v následujících kapi-
tolách. Charakter výsledných scén i související implementované herní mechaniky vychází ze
strategické hry FireFighters: Whatever It Takes!,3 jež je autorským dílem Rudolfa Kajana,
Michala Zachariáše, Davida Jozefova a Martina Wilczáka. Z uvedené hry také pochází řada
materiálů (modelů, textur) použitých při realizaci této práce.

V rámci demonstrační aplikace byly implementovány optimalizační metody pro vykres-
lování terénu, jednotek, budov, vozidel, vodních ploch, lesů a dalších objektů prostředí.
V souvislosti se zaměřením na strategické hry typu RTS zahrnuje implementace i další
nezbytnou funkcionalitu – kontrolér kamery, správu herních jednotek, správu dotykového
ovládání, fyzikální model scén a další související mechaniky. Primárními cílovými platfor-
mami při vývoji demonstrační aplikace jsou mobilní zařízení s operačními systémy Android,
iOS a Windows Phone.

Obrázek 3.1: Původní strategická hra FireFighters: Whatever It Takes!

1Nezávislé herní studio Gamifi.cc: http://gamifi.cc/.
2RTS – Real Time Strategy: strategické hry ovladatelné dynamicky v reálném čase.
3Hra FireFighters: Whatever it Takes!: http://gamifi.cc/portfolio/firefighters-whatever-it-takes/.
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Kapitola 4

Optimalizace vykreslování

Proces optimalizace vykreslování trojrozměrné grafiky ve hrách i jiných vizualizačních apli-
kacích se typicky skládá z více dílčích fází. Některé optimalizační metody jsou implemento-
vány již na úrovni hardwaru nebo v rámci grafického či herního enginu a používají se im-
plicitně (automaticky během vykreslování). Přesto jsou, u mobilních platforem především,
nezbytné i explicitní optimalizace, které zahrnují analýzu výkonu, lokalizaci neefektivních
oblastí a následnou modifikaci programového kódu, algoritmu nebo dat, jež vede k vy-
šší efektivitě vykreslovacího procesu, případně ke snížení jeho paměťové náročnosti. Tato
kapitola popisuje významné techniky a optimalizační postupy, které umožňují efektivně
zobrazovat trojrozměrnou grafiku na mobilních zařízeních. Řada prezentovaných metod je
však používána obecně při vývoji her pro libovolné cílové platformy.

Výkonnost procesu vykreslování ovlivňují dva základní faktory: efektivita generování
příkazů pro řízení vykreslování ze strany procesoru (CPU) a efektivita samotného rende-
rování obrazu na grafickém akcelerátoru (GPU). Následující sekce pokrývají metody pro
optimalizaci obou uvedených oblastí. První část této kapitoly popisuje postupy, jejichž
uplatnění je nezbytné v situacích, kdy je zobrazování limitováno procesorovým výkonem
a dochází tak k neefektivnímu generování příkazů pro grafický hardware. Další sekce jsou
pak věnovány optimalizacím renderování obrazu (optimalizacím úrovní detailů, shaderů,
textur, metodám řešení viditelnosti a podobně). Závěr kapitoly uvádí další funkce a ná-
stroje enginu Unity, které s optimalizacemi vykreslování souvisejí. Jednotlivé techniky jsou
popsány obecně a uvedeny do kontextu vývoje her se specifickým zaměřením na mobilní
platformy. Praktické užití těchto postupů je prezentováno v kapitole 5 již v rámci tvorby
vysoce optimalizovaných komplexních scén.

Primárními zdroji pro následující část textu jsou knihy [1] a [18] a dokumenty [8, 11, 20].
Efektivita některých dále popisovaných technik je často výrazně závislá na typu architek-
tury grafických procesorů. Speciální vlastnosti konkrétních architektur mobilních grafických
čipů, od nichž se účinnost použitých metod odvíjí, popisují například dokumenty [3].

4.1 Optimalizace vykreslování ze strany CPU

Hardwarově akcelerované vykreslování geometrie je ze strany aplikace obvykle řízeno pro-
střednictvím některého z dostupných grafických aplikačních programových rozhraní (API).
Tato rozhraní – například Direct3D nebo OpenGL a další, viz kapitola 2.5 – tvoří vrstvu
nad ovladači hardwaru a poskytují tak unifikovaný přístup k funkcím různých grafických
akcelerátorů.
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Postup vykreslování geometrie pomocí volání funkcí příslušného API se obecně skládá
ze dvou po sobě následujících fází. První fáze zahrnuje nastavení požadovaného stavu gra-
fického hardwaru. Druhá fáze pak představuje samotné vykreslení, jež je zahájeno voláním
speciálního příkazu API označovaného termínem draw call. Stav grafického hardwaru, který
je před vykreslením geometrie nastaven, určuje shadery a zdroje (buffery s geometrickými
daty, textury) pro jednotlivé úrovně zobrazovacího řetězce a další specifické parametry,
které definují způsob, jakým bude geometrie zpracována, viz kapitola 4.3.

Uvedený obecný proces (nastavení stavu grafického hardwaru a následné vykreslení) je
během generování snímku opakovaně aplikován pro každý, z hlediska vykreslování nezávislý,
element scény, viz sekce 4.1.1. Volání funkcí API, pomocí nichž je tento proces řízen, však
zahrnují jistou režii, která může výrazně ovlivnit efektivitu celé aplikace.

Režie jednotlivých funkcí API se značně liší. Příkazy typu draw call, přestože na nich
efektivita vykreslovacího procesu závisí, z principu obvykle nevykazují tolik režie, jako různé
funkce pro změnu dílčích částí celkového stavu grafického hardwaru (funkce pro připojování
zdrojů, nastavování shaderů a podobně) [21]. Typické oblasti řízení vykreslování, které na
úrovni API nebo ovladače běžně vykazují jistou režii, jsou například:

� Zrcadlení stavů grafického hardwaru – vrstva API zaznamenává změny a poskytuje
funkce pro zpětné získání aktuálního stavu grafického hardwaru.

� Nahrávání jednotlivých částí stavu – jednotlivá volání s dílčími změnami stavu hard-
waru jsou zaznamenávána; stav je sestaven a aplikován až v době před samotným
vykreslováním.

� Validace stavu a sledování hazardů – požadovaná nastavení hardwaru jsou validována
pro eliminaci nekoherentních stavů a zamezení výskytu hazardů (například zamezení
připojení konkrétního zdroje jako textury a zároveň jako cíle pro vykreslování).

� Management video paměti – sledování referencí a doby života dostupných zdrojů,
případně stránkování video paměti.

� Další specifické operace s významnou režií, které souvisejí s řízením hardwaru a udrže-
ním bezpečnosti dat, jsou popsány například v dokumentu [9].

Výše uvedený přehled prezentuje příklady operací, jež jsou typicky prováděny během
volání funkcí grafického API a mohou negativně ovlivnit efektivitu procesu vykreslování.
Následující část kapitoly proto prezentuje optimalizační postupy, jejichž cílem je zefektivnit
generování příkazů pro řízení vykreslování a snížit tak celkovou režii související se zobrazo-
váním scén. V praxi jsou tyto optimalizace založeny především na minimalizaci interakce
mezi procesorem a grafickým hardwarem, což zahrnuje snížení četnosti změn stavů a redukci
množství volání příkazů pro vykreslení (draw call) na nezbytné minimum.

4.1.1 Režie grafických API a problém malých dávek

Počet volání funkcí grafického API i celková efektivita procesu vykreslování souvisí s množ-
stvím a velikostí takzvaných dávek, jež jsou během renderování snímku zpracovány. Jed-
notlivé dávky prakticky představují již v předchozí sekci popisovaný dvoufázový postup
vykreslování geometrie. Každá dávka tedy obecně zahrnuje fázi nastavení stavu grafického
hardwaru a následné volání příkazu typu draw call. Stav grafického hardwaru stanovuje
způsob, jakým bude geometrie v dané dávce vykreslena a jaké zdroje a funkce budou při
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vykreslování použity. Velikost dávky je určena samotným příkazem draw call a odpovídá
počtu zpracovaných primitiv (trojúhelníků). Právě velikost dávky je jedním z nejvýznam-
nějších faktorů, které efektivitu zobrazování ovlivňují.

Režie související s voláním konkrétních funkcí API je ze strany procesoru stejná, bez
ohledu na množství primitiv zpracovaných grafickým akcelerátorem během jedné dávky (za
předpokladu, že jsou potřebná data přenesena do grafické paměti a volají se pouze příkazy
pro nastavení stavu a vykreslení) [2]. Jsou-li scény vykreslovány v mnoha malých dávkách,
může režie spojená s častým voláním funkcí grafického API způsobit stav, kdy procesor není
schopen generovat příkazy pro vykreslení dostatečně rychle. Z důvodu neefektivního řízení
nebude grafický hardware plně využíván a zobrazování se stane závislé pouze na proceso-
rovém výkonu. Tento takzvaný problém malých dávek (small batch problem) demonstruje
následující experiment, který na mobilních zařízeních napodobuje měření popsaná v doku-
mentu [26].
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Obrázek 4.1: Vliv velikosti dávky na množství zpracovaných trojúhelníku za sekundu.

Výsledky provedeného experimentu potvrzují výše uvedená fakta. Téměř lineární závis-
lost velikosti dávky na počtu zpracovaných trojúhelníků za sekundu v oblasti na levé straně
grafu představuje stav, kdy je vykreslování limitováno procesorovým výkonem. Tyto vý-
konnostní limitace jsou důsledkem malých dávek. Přestože je výkon jednotlivých grafických
čipů výrazně odlišný, efektivita renderování obrazu v mnoha malých dávkách je u všech
zařízení velmi podobná.

Hodnoty na pravé straně grafu se naopak blíží ideálnímu stavu – teoretickému maximu
propustnosti daných grafických akcelerátorů. K takovému stavu dochází v situacích, kdy
jsou použity dostatečně velké dávky a procesor tak generuje příkazy pro řízení vykreslování
rychleji, než je grafický hardware schopen jednotlivé dávky zpracovávat. Efektivita vykres-
lování je proto v těchto případech limitována především výkonem grafického hardwaru.
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4.1.2 Redukce režie API prostřednictvím slučování dávek

Z experimentu a vlastností uvedených v předchozí sekci přímo vyplývají obecné principy
používané při optimalizaci režie. Vzhledem k výraznému vlivu dávek na efektivitu vykres-
lování se optimalizační techniky soustředí především na slučování geometrie scény, a to
tak, aby byl při renderování zpracováván co nejmenší možný počet velkých dávek. Protože
velikost dávky nemá na činnost procesoru vliv, vykreslování nižšího počtu větších dávek
tak výrazně redukuje režii API i ovladače. Schematicky tento princip ilustruje následující
obrázek.

API volání
režie

vykreslování vykreslování vykreslování vykreslování

vykreslování

API volání
režie

API volání
režie

API volání
režie

API volání
režie

vykreslováníAPI volání
režie

Obrázek 4.2: Schéma principu slučování dávek pro redukci režie spojené s voláním funkcí
grafického API (v praxi se jednotlivé fáze do jisté míry prolínají).

Slučování geometrie různých elementů scény je, vzhledem k charakteru dávek a způ-
sobu vykreslování, limitováno použitým materiálem. Materiál určuje shadery, textury a dal-
ší vlastnosti, které prakticky definují stav zobrazovacího řetězce, jenž je nastavován před
vlastním vykreslením dávky. Z toho důvodu je možné slučovat pouze geometrii objektů,
které využívají stejné materiály, tedy stejné shadery, textury, hodnoty konstant a veškerá
související nastavení zobrazovacího řetězce. Toto omezení vede k dalším optimalizacím –
k redukcím množství materiálů a k jejich kombinování. Postupy pro optimalizaci materiálů
a s tím související optimalizace shaderů a textur jsou uvedeny dále v kapitolách 4.3 a 4.4.

Následující text stručně popisuje základní varianty metod pro redukci množství zpra-
covávaných dávek, mezi které, dle literatury [5], patří:

� Statické slučování dávek (static batching)

� Dynamické slučování dávek (dynamic batching)

� Vertex constants instancing

� Geometry instancing

Statické slučování dávek

Statické slučování je nejefektivnější a zároveň nejvíce limitovaný přístup k optimalizaci
množství vykreslovaných dávek. Geometrie původních dávek je zkombinována do rozsáhlých
bufferů a transformována do souřadnicového systému výsledné dávky nebo do globálního
souřadnicového systému scény. Proces transformace a slučování je předpočítán, případně
proveden jednou v rámci inicializační fáze před zahájením vykreslování. Během vykreslování
pak nedochází k žádným dalším modifikacím sloučené geometrie.

Důsledkem kombinování mnoha instancí různých objektů do rozsáhlých bufferů jsou
výraznější paměťové nároky. Základní varianta statického slučování dávek neumožňuje ne-
závislou manipulaci s geometrií původních objektů. Metoda proto nepodporuje některé
optimalizační postupy (není například možné zvlášť přepínat úrovně detailů geometrie pro
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jednotlivé objekty v rámci dávky, viz kapitola 4.2.1). Ze stejného důvodu nelze objekty
nezávisle transformovat nebo animovat pomocí skeletální animace. Některým z uvedených
omezení lze předejít využitím techniky vertex constants instancing popsané dále.

Z pohledu prostorového rozložení scény je statická metoda vhodná pro slučování objektů,
které se nachází blízko sebe. Slučování vzdálených objektů může mít negativní dopad na
efektivitu dalších optimalizačních technik (typicky frustum culling nebo occlusion culling,
viz kapitola 4.2.3, respektive 4.2.4). Limitace metody statického slučování dávek řeší, do
jisté míry, následující postup.

Dynamické slučování dávek

Dynamické slučování dávek představuje nejméně efektivní, avšak velmi flexibilní řešení.
Slučování probíhá stejným způsobem jako u metody statické. Geometrie je však transfor-
mována a kombinována dynamicky – před vykreslením každého snímku v závislosti na aktu-
álním stavu scény a pohledu kamery. Tento postup proto generuje výraznou režii. Slučování
je prováděno s využitím procesoru, je tak možné jednotlivé objekty nezávisle modifikovat
a tedy i animovat, případně dále zpracovávat a optimalizovat. Nevhodné použití dynamické
optimalizace dávek může mít negativní vliv na efektivitu vykreslování v situacích, kdy bude
doba potřebná pro dynamické sloučení delší než doba odpovídající režii API při vykreslení
nesloučených dávek.

Vertex constants instancing

Metoda vertex constants instancing rozšiřuje možnosti statického slučování dávek. Geome-
trie dávky je, stejně jako v případě statického přístupu, transformována a kombinována ze
strany procesoru pouze jednou. Během slučování jsou navíc vrcholy patřící jednotlivým in-
stancím původních objektů opatřeny rozšířeným atributem. Tento atribut nese index dané
instance, případně index, který jiným způsobem označuje objekty v dávce a pomocí něhož
lze rozlišit geometrii při jejím zpracování na grafickém akcelerátoru. Metoda tak umožňuje
objekty dávky nezávisle transformovat, animovat na bázi vrcholů nebo odlišným způso-
bem počítat vlastnosti jejich povrchu. Tento přístup je však, v závislosti na možnostech
grafických akcelerátorů, limitován počtem samostatně ovladatelných instancí, tedy počtem
dostupných konstant, které definují vlastnosti instancí. Vertex constants instancing vzhle-
dem ke své povaze také nepodporuje skeletální animaci.

Geometry instancing

Geometry instancing představuje efektivní (hardwarově akcelerovanou), flexibilní a pa-
měťově nenáročnou metodu s minimální režií ze strany procesoru. Vzhledem k nezbytné
hardwarové podpoře není geometry instancing obecně vhodný pro použití při vývoji pro
mobilní platformy. Není také podporován v enginu Unity a nebude proto v této práci pre-
zentován. Detailní popis metody je uveden v literatuře [5].
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4.1.3 Slučování dávek v enginu Unity

Optimalizace dávek na úrovni enginu Unity se od obecných přístupů uvedených v před-
chozí části kapitoly v zásadě neliší. Engine implementuje metody pro statické i dynamické
kombinování geometrie herních objektů s komponentami MeshRenderer, viz kapitola 2.3.1.
Optimalizace jsou také automaticky uplatňovány při vykreslování částicových systémů. Na-
opak objekty vrhající dynamické stíny nebo objekty animované pomocí skeletální animace
nejsou optimalizovány ani dynamickým slučováním dávek [21].

Kromě automatizovaných metod dostupných v rámci enginu jsou, především pro sta-
tickou optimalizaci dávek, často využívány i manuální postupy a nástroje, které kombinují
geometrii herních objektů přímo v rozhraní editoru Unity. Přestože mohou být manuální po-
stupy v určitých specifických případech efektivnější nebo vhodnější, vlastnosti vestavěných
metod mají oproti manuálnímu seskupování geometrie různé výhody spojené s maximální
podporou dalších optimalizačních postupů. Vestavěné metody statického a dynamického
slučování dávek podporované na úrovni enginu Unity uvádí následující přehled.

Static Batching

Technika static batching představuje variantu statického slučování dávek. Automaticky
kombinuje geometrii herních objektů, které jsou v editoru Unity označeny příznakem static
a sdílejí stejný materiál. Vzhledem ke statické povaze metody jde o velmi efektivní, avšak
limitované řešení. Staticky slučovanou geometrii lze doplnit o speciální atributy vrcholů,
které identifikují instance v rámci dávky. Metoda proto podporuje rozšíření v podobě tech-
niky vertex constants instancing popsané v předchozí sekci.

Dynamic Batching

Dynamic batching je plně automatizovaná technika pro dynamickou optimalizaci dávek.
Engine Unity využívá tuto metodu pro slučování geometrie herních objektů, které splňují
určitá kritéria. Kromě zásadního pravidla slučování, jež se týká stejného materiálu, je dy-
namic batching omezen pouze na herní objekty, jejichž geometrie obsahuje menší počet
vrcholů. Aktuální limitace této metody související s počtem vrcholů slučovaných objektů
uvádí dokumentace enginu Unity [21]. Tato omezení jsou nastavena fixně na úrovni en-
ginu kvůli procesu dynamického slučování, který je prováděn za běhu aplikace a může být
neefektivní.

4.1.4 Související metody pro optimalizaci vykreslování ze strany CPU

Efektivitu procesu generování příkazů pro řízení vykreslování ovlivňuje mnoho dalších po-
stupů. S technikami uvedenými v předešlých částech kapitoly souvisejí především optima-
lizace typu frustum culling a occlusion culling. Tyto metody však redukují nejen počet
dávek (tedy počet volání API), ale i množství dat (primitiv) zpracovaných na grafickém
akcelerátoru a budou proto popsány dále v souvislosti s řešením viditelnosti v sekcích 4.2.3,
respektive 4.2.4.

Problematika řízení vykreslování souvisí také se samotným aplikačním výkonem. Obecné
optimalizace představují velmi rozsáhlou oblast, která zasahuje mimo téma této práce.
V kontextu vývoje her pomocí enginu Unity se obecným postupům věnuje jak oficiální
dokumentace [28], tak i řada dalších zdrojů, které popisují optimalizaci skriptování (práci
s pamětí, optimalizaci algoritmů i herního kódu obecně).
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4.2 Adaptivní úrovně detailů a metody řešení viditelnosti

Adaptivní úrovně detailů a metody řešení viditelnosti představují skupinu významných
optimalizačních postupů, jejichž uplatnění je především při zobrazování rozsáhlých scén
prakticky nezbytné. Tyto techniky redukují množství dávek i množství zpracovávaných
primitiv v závislosti na pohledu kamery a aktuálním prostorovém uspořádání scény. Pozi-
tivně tak ovlivňují nejen efektivitu generování příkazů pro vykreslování ze strany procesoru,
ale i efektivitu samotného renderování obrazu na grafickém akcelerátoru. Následující sekce
uvádí přehled jednotlivých metod a způsoby jejich použití při vývoji her v enginu Unity.

4.2.1 Adaptivní úrovně detailů

Z konceptu úrovní detailů (LOD – Level of Detail) vychází celá řada metod pro optimalizaci
vykreslování rozsáhlých scén. Princip těchto metod je založen na redukci detailů, které jsou
z hlediska vizuální kvality výsledného snímku nerozlišitelné nebo nepodstatné. Redukce
detailů se běžně zaměřují na geometrickou reprezentaci objektů, materiály (tedy textury
a shadery), případně animace a další efekty. Kritériem pro snížení úrovní detailů je obvykle
vzrůstající vzdálenost objektu od kamery.

Typickou oblastí využití těchto postupů je optimalizace vykreslování detailů geometrie
u vzdálených objektů, viz obrázek 4.3. Jednotlivé úrovně detailů daného objektu (4.3a)
jsou reprezentovány samostatnými modely s různým množstvím polygonů. Tyto modely –
úrovně – jsou při vykreslování přepínány (4.3b) v závislosti na měnících se podmínkách při
zobrazování scény.

(a) Modely reprezentující jednotlivé úrovně detailů.

(b) Sekvence úrovní detailů v závislosti na vzdálenosti objektu od kamery.

Obrázek 4.3: Adaptivní úrovně detailů geometrie při zobrazování vzdálených objektů.
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Přepínání úrovní detailů je prováděno různými přístupy. V případě geometrických úrovní
jde obvykle o přepínání diskrétní a spojité. Diskrétní přístup jednotlivé úrovně obyčejně
přepíná (obvykle s hysterezí). Spojitý přístup pak upravuje detaily plynule prostřednictvím
interpolací mezi úrovněmi nebo jinými speciálními algoritmy. Principy a implementační
detaily různých variant technik využívajících koncept úrovní detailů popisují například
články [7, 14].

Úrovně detailů v enginu Unity

Uvedený princip optimalizace vykreslování geometrie implementuje engine Unity v podobě
komponenty LODGroup. Tato komponenta umožňuje spravovat až devět úrovní detailů, které
jsou přepínány v závislosti na poměru výšky obalového tělesa daného objektu a výšky
výsledného snímku.

(a) Komponenta LODGroup (b) Úrovně detailů v editoru scén

Obrázek 4.4: Rozhraní pro správu úrovní detailů v editoru Unity.

4.2.2 Metody řešení viditelnosti

Metody řešení viditelnosti optimalizují vykreslování rozsáhlých scén. Princip těchto me-
tod je založen na výběru potencionálně viditelných objektů, které, v závislosti na pohledu
kamery a prostorovém uspořádání scény, ovlivňují konkrétní snímek a je proto nutné je vy-
kreslit. Důsledkem těchto optimalizací je redukce množství dat zpracovaných na grafickém
akcelerátoru prostřednictvím vyloučení objektů, které se nacházejí mimo zorné pole kamery
nebo jsou z pohledu pozorovatele překryty jinými objekty.

Základní techniky související s uvedenými optimalizacemi jsou implementovány již na
úrovni grafického hardwaru. Patří mezi ně backface culling (vyloučení odvrácených ploch
polygonů) a frustum culling (ořezání pohledovým objemem). Problémem hardwarových op-
timalizací jsou však vlastnosti uvedené již v úvodní části této kapitoly. Grafický akcelerátor
testuje a případně odstraňuje geometrii nacházející se mimo pohled kamery a stejně tak
řeší, prostřednictvím paměti hloubky, překrývání jednotlivých objektů. Volání funkcí gra-
fického API pro vykreslení objektů, které na výsledný snímek nemají vliv, však způsobují
nadbytečnou režii. Zpracování takových objektů na grafickém akcelerátoru pak zahrnuje
nadbytečné transformace vrcholů před jejich vyloučením, případně i rasterizaci. Většina
moderních grafických či herních enginů proto využívá optimalizační techniky, které redu-
kují množství vykreslovaných objektů na základě prostorové hierarchie scény. Následující
sekce uvádí přehled softwarových metod pro řešení problému viditelnosti. Poslední část
tohoto bloku pak popisuje metody optimalizací souvisejících s pamětí hloubky.

23



4.2.3 Frustum culling

Technika frustum culling patří mezi zásadní optimalizační postupy a je v určitých vari-
antách využívána prakticky ve všech grafických či herních enginech. Způsob optimalizace
vykreslování metodou frustum culling vychází z konceptu určování viditelných objektů na
základě pohledového jehlanu kamery (frustum). Výpočty viditelnosti jsou, na rozdíl od
hardwarové varianty této metody, prováděny na úrovni hierarchie scény před zahájením
vykreslování.

Určování viditelných objektů obvykle probíhá prostřednictvím testování umístění obalo-
vých primitiv daných objektů (bounding sphere, bounding box ) oproti rovinám pohledového
jehlanu. Objekty, jejichž obalová primitiva alespoň částečně zasahují do oblasti jehlanu, jsou
dále zpracovány. Naopak objekty ležící mimo něj jsou z procesu vykreslování vyloučeny,
viz obrázek 4.5. Protože jsou výpočty viditelnosti prováděny před vykreslováním pomocí
procesoru, dochází tak k výrazné redukci množství objektů zpracovávaných na grafickém
akcelerátoru.

Detailní popis principu a způsobu implementace metody frustum culling je uveden na-
příklad v knize [1]. Metoda frustum culling nevylučuje z procesu vykreslování objekty,
které jsou z pohledu pozorovatele zastíněny jinými objekty. Pro tyto účely optimalizací je
využívána technika occlusion culling.

pohledový jehlan kamery

vynechané objekty

vykreslené objekty

přední ořezová rovina zadní ořezová rovinaumístění kamery

Obrázek 4.5: Princip činnosti optimalizační metody frustum culling.

Frustum culling v enginu Unity

Technika frustum culling je v rámci enginu Unity implementována a aplikována zcela im-
plicitně na základě obalových boxů vykreslovaných modelů. Způsoby využití této metody
odpovídají výše uvedeným vlastnostem. Engine poskytuje prostřednictvím skriptovacího
aplikačního rozhraní také další rozšířené funkce, které umožňují upravovat chování viditel-
nosti objektů na základě vrstev, vzdáleností a dalších kritérií [28].

4.2.4 Occlusion culling

Problém viditelnosti překrývajících se objektů je při vykreslování řešen na straně grafického
hardwaru prostřednictvím paměti hloubky. Testování viditelnosti probíhá na bázi fragmentů
až v posledních úrovních zobrazovacího řetězce (v rámci rasterizace, případně později, viz
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následující kapitola). Korektní ověření viditelnosti tak vyžaduje vykreslení všech objektů
nacházejících se v pohledovém jehlanu kamery. Tento postup je však při zobrazování roz-
sáhlých scén v řadě případů velmi neefektivní. Jeho důsledkem je nadbytečné zpracování
objektů, které na výsledný renderovaný snímek nemají vliv. Takové objekty jsou zpraco-
vány až do úrovně testování hloubky, což zahrnuje nastavení stavu grafického akcelerátoru,
zahájení vykreslování, transformaci geometrie a dále rasterizaci s testováním hloubky a vy-
lučováním fragmentů. V horších případech pak dochází k vykreslení objektu a následně
k jeho kompletnímu překreslení dalšími objekty, které se nachází z pohledu pozorovatele
blíže a jsou renderovány později, viz kapitola 4.2.5.

Princip řešení viditelnosti pomocí paměti hloubky je z uvedených důvodů při zobra-
zování komplexních scén často optimalizován vyloučením (z pohledu pozorovatele) plně
zastíněných objektů ještě před zahájením jejich vykreslování. Tímto postupem je, za cenu
výpočtů viditelnosti, sníženo množství dat zpracovávaných na grafickém akcelerátoru a re-
dukována režie související s vykreslením zastíněných objektů. Proces eliminace těchto ob-
jektů, takzvaný occlusion culling, představuje nejpokročilejší způsob řešení problému vidi-
telnosti.

Techniky typu occlusion culling jsou založeny na mnoha algoritmech a způsobech im-
plementace. V praxi také úzce souvisejí s frustum culling metodami, které jsou obvykle
používány jako fáze předzpracování před samotným užitím konkrétní techniky occlusion
culling. Detailní popis algoritmů a způsobů implementace různých variant těchto metod je
uveden v literatuře [1, 18, 19]. Konceptuální princip metody je ilustrován na následujícím
obrázku.

pohledový jehlan kamery

vynechané objekty

vykreslené objekty

přední ořezová rovina zadní ořezová rovinaumístění kamery

vynechané 
zastíněné
objekty

Obrázek 4.6: Princip činnosti optimalizační metody occlusion culling.

Occlusion culling v enginu Unity

Optimalizace vykreslování pomocí řešení viditelnosti metodou occlusion culling je v en-
ginu Unity dostupná v editoru scén prostřednictvím rozhraní stejnojmenného nástroje. Me-
toda není aplikována automaticky. Vyžaduje nastavení specifických vlastností u určitých
elementů scény (označení objektů v závislosti na jejich významu pro metodu occlusion cul-
ling – clony, průhledné objekty a podobně). Po nastavení je následně vytvořen prostorový
index, na základě kterého probíhá určování viditelnosti. Detailní popis metody occlusion
culling implementované v enginu Unity uvádí dokumentace [28].
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(a) Pohled kamery (b) Scéna

(c) Frustum culling (d) Occlusion culling

Obrázek 4.7: Uplatnění metod frustum culling a occlusion culling v enginu Unity.

4.2.5 Optimalizace využívající paměť hloubky

Testování viditelnosti překrývajících se objektů na straně grafického hardwaru představuje
v rámci celého vykreslovacího procesu závěrečnou a rozhodující fázi řešení problému viditel-
nosti. Testování probíhá na bázi jednotlivých fragmentů v prostoru obrazu prostřednictvím
takzvané paměti hloubky (z–buffer, depth buffer).

Paměť hloubky je matice (textura) s rozměry odpovídajícími velikosti renderovaného
snímku. Hodnoty jednotlivých položek této matice určují hloubku pro korespondující frag-
menty výsledného obrazu. Princip testování viditelnosti je založen na porovnávání hodnot
v paměti hloubky oproti hodnotám hloubky právě zpracovávaných fragmentů. Je-li zpra-
covávaný fragment vzdálenější, testování selže a fragment je zamítnut. V opačném případě
test uspěje, fragment je zapsán do výstupního obrazu a odpovídající hodnota v paměti
hloubky je nahrazena hodnotou hloubky tohoto fragmentu [18].

Mnoho architektur grafických procesorů používá pro účely optimalizace takzvaný před-
časný test hloubky (early-z test), který probíhá během/po rasterizaci. Zpracovávaný frag-
ment je v případě selhání předčasného testu zamítnut ještě před spuštěním fragment sha-
deru. Předčasné zamítnutí má proto pozitivní dopad na výkon vykreslování [19].

zpracování
vrcholů

rasterizace
zpracování
fragmentů

předčasný test
hloubky

Obrázek 4.8: Obecné schéma umístění fáze pro předčasné testování hloubky v rámci vy-
kreslovacího řetězce.
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Účinnost předčasného testování hloubky je, z principu fungování samotného testu, ovli-
vňována pořadím vykreslování jednotlivých objektů. Jsou-li objekty vykreslovány z pohledu
pozorovatele od nejvzdálenějšího k nejbližšímu, předčasný test hloubky prakticky ztrácí vý-
znam. Test v takových případech většinou uspěje, jednotlivé fragmenty jsou vykreslovány –
tedy zpracovány ve fázi fragment shaderu – a následně několikrát překreslovány dalšími
fragmenty bližších objektů. Toto opakované překreslování fragmentů (overdraw) negativně
ovlivňuje efektivitu procesu renderování (v závislosti na typu architektury grafického pro-
cesoru, viz dále) [3].

Optimalizace vykreslování související s řešením viditelnosti pomocí paměti hloubky jsou
z uvedených důvodu založeny právě na intenzivním využití předčasného testu hloubky. Prin-
cipem optimalizací je cílené vykreslování objektů od nejbližších po nejvzdálenější. Explicitní
řazení elementů scén v závislosti na jejich vzdálenosti od pozorovatele obvykle nemá, vzhle-
dem k vysoké režii řazení, význam a obecně není jednoduše proveditelné. Využívá se však
znalost charakteru scén a hrubě se vytvářejí vrstvy, které určují pořadí vykreslování kon-
krétních objektů. Tímto postupem lze výrazně omezit překreslování fragmentů a zvýšit
efektivitu renderování [6].

Způsob určení pořadí vykreslování jednotlivých objektů závisí na prostorovém uspořá-
dání scén a možnostech pohybu kamery. V praxi jsou obecně vykreslovány nejdříve velké
objekty, které zakrývají rozsáhlé části scén, nebo objekty, které jsou ve scéně z pohledu ka-
mery umístěny nepřetržitě (uživatelem ovládaná postava nebo vozidlo, neprůhledné prvky
uživatelského rozhraní a podobně). Naopak objekty malé nebo vzdálené (vzhledem k mož-
nostem pohybu kamery), obloha (skybox ) a další podobné elementy jsou vykreslovány na
závěr. Efektivita těchto postupů je tak výrazně závislá na charakteru scén, na vhodném
seřazení i na architektuře samotných grafických procesorů.

Vliv architektur na optimalizace využívající paměť hloubky

Uvedený způsob optimalizace má pozitivní vliv na výkon vykreslování u klasických ar-
chitektur typu IMR (Immediate Mode Rendering). Řada mobilních grafických procesorů
však využívá architekturu typu TBDR (Tile Based Deferred Rendering). Detailní popis
vlastností těchto architektur uvádí například článek [3].

Z hlediska prezentovaných optimalizací je zásadním rozdílem odložená fáze zpracování
fragmentů u TBDR architektur. Grafický procesor provádí odstranění zastíněných povrchů
dříve, než jsou zahájeny operace související s texturováním a stínováním fragmentů. Každý
fragment je tak zpracován pouze jednou až po určení jeho viditelnosti. Optimalizace souvise-
jící s řazením objektů dle vzdálenosti nemají u těchto architektur na efektivitu vykreslování
vliv.

Optimalizace na základě paměti hloubky v enginu Unity

Engine Unity pro určení pořadí vykreslovaných objektů využívá fronty (rendering queue).
Samotné pořadí je definováno prostřednictvím hodnoty příznaku Queue v rámci sekce Tags
ve zdrojových kódech shaderů. Objekty používající daný shader jsou pak řazeny na odpoví-
dající pozice ve vykreslovací frontě. Nezávisle na shaderech lze určit pořadí vykreslování i na
úrovni materiálů pomocí hodnot atributu Material.renderQueue. Detailní popis způsobu
řazení objektů do vykreslovacích front uvádí dokumentace enginu Unity [28].
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4.3 Optimalizace shaderů

Způsob zpracování dat v programovatelných úrovních zobrazovacího řetězce je definován
prostřednictvím shaderů – programů, které řídí činnost výpočetních jednotek grafického
hardwaru a bezprostředně tak ovlivňují efektivitu vykreslování. Z důvodu technologických
limitací jsou u mobilních platforem v rámci zobrazovacího řetězce dostupné pouze pro-
gramovatelné úrovně vertex shader (pro zpracování vrcholů) a fragment/pixel shader (pro
zpracování fragmentů/pixelů). Následující obrázek ilustruje zjednodušené obecné schéma
zobrazovacího řetězce. Detailně, v závislosti na konkrétních platformách a grafických API,
tuto oblast popisují například knihy [15, 29].

rasterizace
fragment
shader

data
vrcholů

vertex
shader

sestavení
primitiv

per-fragment
operace

Obrázek 4.9: Obecné schéma zobrazovacího řetězce s fázemi dostupnými u mobilních zaří-
zení.

Pro tvorbu shaderů je v enginu Unity používán přednostně jazyk Cg/HLSL. Shadery
vytvořené prostřednictvím tohoto jazyka se v případě potřeby (dle cílové platformy) auto-
maticky překládají do GLSL [16].

Přílišná komplexnost shaderů – především fragment shaderů – vede k nízké efektivitě
renderování. Principy optimalizací jsou proto orientovány na výrazné zjednodušování veš-
kerých výpočtů. Základní optimalizační postupy vyplývají již ze samotné struktury vykres-
lovacího řetězce a ze způsobu využití jednotlivých jeho úrovní. Vztahují-li se výpočty ke
konkrétním objektům nebo celým snímkům, jsou obvykle zpracovávány prostřednictvím
procesoru. Ostatní výpočty, které není zcela nutné provádět ve fázi fragment shaderu, jsou
přesouvány na úroveň zpracování vrcholů s případným využitím následné interpolace. Fáze
fragment shaderů pak zpracovává pouze nezbytné kroky související s texturováním a stíno-
váním fragmentů.

Významné optimalizační postupy a vlastnosti shaderů, které mají vliv na efektivitu
vykreslování, jsou uvedeny v následujících sekcích. Efektivita prezentovaných postupů je
obecně různá, v závislosti na konkrétních platformách a architekturách grafických procesorů.

4.3.1 Redukce komplexnosti shaderů

Obecné optimalizace, které redukují komplexnost shaderů, zahrnují řadu základních, u mo-
bilních platforem však často nezbytných postupů, jimiž jsou například: manuální zjedno-
dušování matematických výrazů, využívání vestavěných funkcí podporovaných hardwarem,
minimalizace množství textur vzorkovaných na jeden fragment, eliminace redundantních
normalizací nebo omezení používání výpočetně náročných operací typu dělení a jiných
funkcí (pow, exp, log, cos, sin, tan a dalších) [22]. Výrazný negativní vliv na efektivitu
vykreslování může mít u mobilních zařízení prakticky i jediné nadbytečné dělení v programu
fragment shaderu.

4.3.2 Datové typy a přesnost

Volba vhodného datového typu s minimální požadovanou přesností často zásadně ovlivňuje
efektivitu výpočtů. Optimální výběr typu však závisí i na množství případných konverzí
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nebo na nutnosti využití techniky swizzling,1 která je u čísel s nízkou přesností (fixed)
neefektivní. Následující přehled udává vlastnosti a příklady optimálního využití dostupných
datových typů reálných čísel v jazyce Cg/HLSL na základě dokumentů [17, 22].

� float – Typ s nejvyšší přesností a plovoucí řádovou čárkou, obecně 32bitový a vhodný
v případech, kdy pro konkrétní výpočet nedostačuje typ nižší přesnosti.

� half – Typ střední přesnosti s plovoucí řádovou čárkou, 16bitový a vhodný pro většinu
výpočtů, které explicitně nevyžadují vyšší přesnost, až 2krát efektivnější než float.

� fixed – Typ nízké přesnosti s fixní řádovou čárkou, obecně 8bitový s minimálním
garantovaným rozsahem v intervalu < −2.0, 2.0 >, vhodný pro určení barev či nor-
malizovaných vektorů, až 4krát efektivnější než float, neefektivní swizzling.

4.3.3 Alpha blending, alpha testing

Míchání barev (alpha blending) je velmi náročná operace, která z principu vyžaduje čtení
i zápis hodnoty z/do cílového bufferu. Efektivitu vykreslování ovlivňuje negativně i ope-
race alpha test (discard). Obě varianty zvyšují množství opakovaně zpracovávaných či
překreslovaných fragmentů (overdraw, viz kapitola 4.2.5), a to především v případech, kdy
jsou využívány pro vykreslení výrazně se překrývajících elementů, případně elementů, které
vyplňují velkou část renderovaného snímku. Optimalizace těchto technik obvykle vychází
z principu minimalizace překreslování prostřednictvím využití detailnější geometrie, viz ná-
sledující obrázek.

Obrázek 4.10: Příklad minimalizace překreslení prostřednictvím zvýšení detailů geometrie.

4.3.4 Adaptivní úrovně detailů shaderů

Koncept úrovní detailů (kapitola 4.2.1) lze využít i pro optimalizaci komplexnosti shaderů.
Přestože se zvyšující se vzdáleností dochází na bázi fragmentů vzhledem k perspektivní
projekci k přirozenému snížení úrovní detailů, cílená redukce komplexnosti shaderů může
velmi pozitivně ovlivnit efektivitu vykreslování. Typické oblasti redukcí detailů u vzdálených
objektů zahrnují například zjednodušení výpočtů osvětlení, snížení množství vzorkovaných
textur (textur pro detaily nebo normálové mapy a podobně) nebo zjednodušení skeletální
animace (využití méně kostí či vynechání interpolací mezi snímky animovaných sekvencí).

1Swizzling: technika pro přeskupování či výběr určitých prvků (komponent) vektorového datového typu.
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4.4 Optimalizace textur

Proces optimalizace textur je do značné míry platformě i hardwarově specifický. Mobilní
grafické akcelerátory se odlišují rozdílnými limitacemi pro rozlišení textur, podporou růz-
ných kompresních formátů i efektivitou jejich dekomprese. Účelem optimalizačních postupů
je proto přizpůsobení textur cílovým zařízením. Kompresní formáty a další vlastnosti textur
jsou voleny na základě hardwarové podpory daných technologií, dostupné paměti a dle poža-
dované kvality vykreslovaných snímků.

4.4.1 Komprese, rozlišení a kvalita textur

Komprese pozitivně ovlivňuje efektivitu vzorkování textur, snižuje paměťovou náročnost
a z globálního hlediska pak redukuje i velikost samotné aplikace. Mezi často používané kom-
presní formáty na mobilních platformách patří například S3 Texture Compression, PVRTC,
Ericsson Texture Compression a Adaptive Scalable Texture Compression. Detailní popis
a porovnání vlastností jednotlivých formátů uvádí článek [10].

Volba optimálního rozlišení textur se odvíjí od požadované vizuální kvality. Rozlišení
ovlivňuje nejen efektivitu vzorkování, ale především i paměťovou náročnost. Významnou
optimalizační metodou textur je také takzvaný mipmapping, který za cenu vyšších pa-
měťových nároků eliminuje aliasingové artefakty na úrovni textur a u některých platforem
výrazně přispívá k celkové efektivitě procesu vykreslování [17].

4.4.2 Atlasy textur

Technika tvorby atlasů textur je užívána za účelem minimalizace množství materiálů v sou-
vislosti s optimalizačními postupy slučování dávek, viz kapitola 4.1. Princip této techniky
je založen na kombinování více textur do takzvaného atlasu – textury, která je využita při
vykreslování sloučených objektů v rámci jedné dávky. Texturové souřadnice sloučené geo-
metrie jsou modifikovány pro mapování odpovídajících oblastí atlasu. Princip tvorby atlasů
textur ilustruje následující obrázek.

Obrázek 4.11: Princip tvorby atlasů textur.
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Kapitola 5

Zobrazování komplexních scén

Následující část textu prezentuje praktické optimalizační postupy, které umožňují efek-
tivně vykreslovat složité scény na mobilních zařízeních. Jednotlivé sekce této kapitoly se
zaměřují – z hlediska návrhu i implementace – na techniky vykreslování terénu, vodních
ploch, stromů, vozidel a dalších objektů, ze kterých jsou následně sestavovány komplexní
scény. Prezentované techniky využívají a kombinují postupy uvedené v předchozích kapito-
lách. Vzhledem k intenzivní optimalizaci určitých částí scén jsou některé techniky vhodné
pouze pro konkrétní způsoby použití v souvislosti se specializací této práce na vykreslování
scén v kontextu vývoje strategické hry, viz kapitola 3.

5.1 Zobrazování terénu

Terén je základním elementem herního prostředí. Dle charakteru zobrazování scén ve stra-
tegických hrách se prakticky neustále nachází v pohledu kamery. Efektivita vykreslování
terénu a jeho vizuální kvalita je tak zcela zásadní. Z důvodu výrazných technologických i vý-
konnostních limitací mobilních platforem je proces zobrazování rozsáhlého terénu závislý
na intenzivních optimalizacích. Nástroj pro optimalizaci i samotná optimalizační metoda
prezentovaná v této práci vychází z řady experimentů.

Engine Unity poskytuje pro tvorbu terénu komponentu Terrain. Tato komponenta
umožňuje importovat výškové mapy, modelovat tvar terénu a nanášet textury. Implemen-
tuje i řadu optimalizací včetně adaptivních úrovní detailů na základě klasické techniky
Geometrical MipMapping [4]. Texturování terénu je založeno na principu míchání textur.

+ ∑

.r *

.g *

.b *

.a *

globální detaily řídicí textura lokální detaily výsledná textura

Obrázek 5.1: Princip texturování terénu metodou míchání textur s využitím řídicí textury,
čtyř textur povrchových detailů a jedné textury globálních detailů.
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Pro výpočet barvy každého fragmentu terénu je při použití komponenty Terrain nutné
vzorkovat řídicí texturu, která definuje váhy pro míchání textur, dále až čtyři textury povr-
chových detailů a případně další textury, které určují globální detaily související například
s osvětlením. Vzhledem k nezbytné komplexnosti fragment shaderu (vzorkování mnoha tex-
tur na jeden fragment) je existující způsob vykreslování terénu prostřednictvím komponenty
Terrain na mobilních zařízeních velmi neefektivní. Způsobem řešení tohoto problému je
předpočítání finálních vlastností (barev) celého povrchu terénu a jejich uložení do textur.
Takové textury jsou následně nanášeny na povrch terénu ve formě dlaždic.

Problémem komponenty Terrain a obecně libovolných integrovaných komponent a ná-
strojů enginu Unity je jejich velmi limitovaná rozšiřitelnost, která je v případě terénu ome-
zena prakticky jen na definici vlastních shaderů. Samotnou funkcionalitu této komponenty
není možné modifikovat. Prostřednictvím úpravy shaderů však bylo dosaženo pouze mini-
málního zvýšení efektivity vykreslování. Režie logiky výběru jednotlivých předpočítaných
textur (dlaždic) ve fázi fragment shaderu způsobuje na mobilních zařízeních výkonnostní
problémy, přestože je ve výsledku vzorkována pouze jediná textura na fragment.

5.1.1 Nástroj pro optimalizaci vykreslování terénu

Na základě experimentů s vestavěnou komponentou Terrain byl navržen alternativní způ-
sob vykreslování terénu. Princip optimalizace vychází z konceptu rozčlenění povrchu terénu
na volitelné množství dlaždic se statickou geometrií o určité přesnosti. Tento postup eli-
minuje režii spojenou s řízením úrovní detailů a umožňuje použití velmi jednoduchého
fragment shaderu. Jedna dlaždice geometrie terénu odpovídá jedné textuře. Ve fragment
shaderu proto probíhá pouze jediné vzorkování. Vzhledem ke způsobu zobrazování scén ve
strategických hrách (pohled shora) je uvedený postup vhodný také pro efektivní řešení vidi-
telnosti prostřednictvím metody frustum culling, která v závislosti na pohledovém jehlanu
kamery automaticky redukuje počet vykreslovaných úseků terénu.

Nástroj, který byl implementován na základě uvedených poznatků, provádí automatic-
kou optimalizaci libovolného terénu vytvořeného pomocí komponenty Terrain. Zdrojový
terén je převeden na statickou geometrii rozčleněnou do nezávislých dlaždic. Na každou dla-
ždici je nanesena textura obsahující veškeré detaily povrchu terénu (barvy i statické stíny).
Pro samotné modelování zdrojového terénu je tak možné využít klasické pracovní postupy,
které engine Unity nabízí.

terén Unity optimalizovaný terén

generování statické geometrie terénu

snímání textur pro povrch terénu

Obrázek 5.2: Schéma procesu optimalizace terénu.
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Nástroj pro optimalizaci terénu byl implementován jako rozšíření enginu Unity typu
EditorWindow. Rozhraní nástroje, je proto dostupné přímo v prostředí editoru scén. Pro-
ces optimalizace vyžaduje výběr zdrojového terénu – herního objektu s připojenou kom-
ponentou Terrain – a dále nastavení několika vstupních parametrů, které určují detaily
výsledného optimalizovaného terénu a další vlastnosti, například počet dlaždic, rozlišení
geometrie, rozlišení textur nebo vrstvy pro určení objektů, které budou vyrenderovány do
textur povrchu terénu (například kvůli statickým stínům). Samotný proces optimalizace se
následně skládá z několika fází:

� Původní terén je logicky rozdělen na zadaný počet dlaždic. Pro každou dlaždici pro-
běhne vzorkování výšky terénu a generování nové statické uniformní polygonální sítě
dle zadané přesnosti. Dlaždice jsou reprezentovány herními objekty (GameObject)
a umístěny na odpovídající pozice v prostoru scény. Geometrie dlaždic je určena
a vykreslována komponentami MeshFilter a MeshRenderer.

� Generování textur pro výslednou geometrii je realizováno ortografickým snímáním
původního terénu. Jednotlivé snímky (textury) odpovídají povrchu konkrétních dla-
ždic, viz obrázek 5.2. Vygenerované textury povrchu terénu jsou uloženy mezi zdroje
(assety).

� Pro každou dlaždici je vytvořen materiál s odpovídající texturou a definovaným sha-
derem. Dle nastavení je případně vytvořena i kolizní geometrie pro fyzikální simulaci
prostřednictvím komponent MeshCollider.

Obrázek 5.3: Terén vytvořený prostřednictvím prezentovaného nástroje.
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5.2 Zobrazování animovaných vodních ploch

Obecné postupy uplatňované při vykreslování vodních ploch v reálném čase jsou založeny na
principech aproximace. Základní metody napodobují přirozené – případně vytvářejí alespoň
plynulé – přechody mezi terénem a vodní hladinou a aproximují významné optické jevy typu
reflexe (odraz světla) a refrakce (lom světla), které vznikají na rozhraní dvou prostředí
s odlišnými optickými vlastnostmi.

Technologické i výkonnostní limitace mobilních zařízení neumožňují obecně využívat ce-
lou řadu klasických metod pro vykreslování vodní hladiny. Zásadním omezením je především
nepodporovaný přístup k paměti hloubky (depth buffer) u řady mobilních grafických ak-
celerátorů. Metody, které na základě paměti hloubky přizpůsobují průhlednost vody nebo
aproximují refrakci na hladině, proto nelze univerzálně využít. S ohledem na výkon jsou
pro zobrazování vodních ploch na mobilních zařízeních nevhodné také metody, které pro
dosažení požadovaného efektu používají komplexní shadery a více průchodů.

Technika vizualizace hladiny prezentovaná v této sekci z uvedených důvodů zanedbává,
respektive výrazně zjednodušuje, celou řadu výpočetně náročných efektů (reflexe, refrakce,
průsvitnost) a soustředí se naopak na vizualizaci směru toku vody a bez použití hloubkové
mapy řeší vykreslování plynulých přechodů mezi hladinou a terénem.

5.2.1 Vizualizace přechodu mezi vodní hladinou a terénem

Výpočet plynulého přechodu mezi vodní hladinou a terénem představuje z principu typickou
oblast využití paměti hloubky. Vodní hladina je renderována až po vykreslení terénu a jiných
objektů scény. Průsvitnost fragmentů vody se při vykreslování přizpůsobuje vzdálenosti
mezi hodnotou hloubky aktuálně zpracovávaného fragmentu vodní hladiny a odpovídající
existující hodnotou v paměti hloubky. Na zařízeních, které přímo nepodporují čtení z paměti
hloubky, vyžaduje napodobení tohoto principu více průchodů a celý proces je tak relativně
náročný.

Optimalizace výpočtu plynulého přechodu mezi hladinou a terénem je založena na vý-
razném zjednodušení uvedeného problému. Na geometrii vodní plochy je nanesena tex-
tura, která udává průhlednost hladiny v odpovídajících oblastech. Plynulý přechod je dle
průhlednosti vypočítán prostřednictvím metody míchání barev (alpha blending). V určitých
situacích – v závislosti na pohledu kamery a tvaru terénu – tento přístup vytváří výraznější
artefakty. Skrze aproximovaný přechod mezi terénem a hladinou mohou prosvítat objekty
umístěné pod hladinou. Vzhledem k charakteru pohybu kamery ve strategických hrách
(pohled převážně shora) je však tento problém zanedbatelný.

Výpočet průhlednosti hranic vodní plochy je založen na ortografickém snímání výšky
scény v oblasti, která přímo odpovídá mapování textury průhlednosti na vodní hladinu.
Plynulý přechod je vytvořen na základě rozdílu mezi výškou vodní hladiny a výškou terénu.
Tento rozdíl je násoben volitelným koeficientem a saturován na intervalu < 0, 1 >. Hodnota
1 definuje neprůhlednou oblast hladiny, naopak 0 určuje průhlednou oblast. Protože definice
průhlednosti hladiny využívá pouze jednu barevnou složku textury, lze další složky využít
pro jiné účely.

5.2.2 Vizualizace toku vody

Animace toku vody je obecně tvořena periodickým prolínáním dvou pohybujících se textur
(normálových map) nanášených na polygonální model hladiny. Tento postup z principu
umožňuje vizualizovat tok vody pouze v jednom směru. Nelze jej tedy použít pro přirozenou
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vizualizaci vodní hladiny řek, kde směr toku kopíruje řečiště. Prezentovaná metoda proto
implementuje takzvanou mapu toku (flow map) na základě dokumentů [13] a [25].

Mapa toku je textura, která definuje dvojdimenzionální vektory v rovině hladiny. Tyto
vektory určují směr a rychlost toku vody v daných oblastech a umožňují tak vytvořit přiro-
zeně vypadající vizualizaci řeky. Protože je pro určení směru toku využit pouze dvouslož-
kový vektor, je možné mapu toku sloučit s texturou, která v jedné složce definuje průhled-
nost vodní hladiny. Sloučení těchto textur přispívá k efektivitě metody. Složky r a g nesou
směrový vektor pohybu vody v daném místě, složka b pak definuje průhlednost. Způsob
kódování směrového vektoru v textuře ilustruje obrázek 5.4. Hodnota 0, 5 u obou barev-
ných složek (r a g) definuje oblast, kde se textury na hladině nepohybují – pouze prolínají.
Ostatní hodnoty reprezentují odpovídající směr a rychlost pohybu.
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Obrázek 5.4: Schéma reprezentace směro-
vého vektoru vodního toku v textuře.

Obrázek 5.5: Příklad textury definující směr
a rychlost vodního toku.

Textury, které se dle mapy toku posouvají po vodní hladině, určují normálové vektory,
na základě nichž probíhá vzorkování cube mapy pro aproximaci reflexe. Při pohybu textur
dochází k jejich výraznějším deformacím (v některých oblastech v závislosti na mapě toku).
Eliminace těchto deformací je řešena periodickým aditivním prolínáním textur a jejich po-
sunem po pouze krátkých úsecích. Vliv obou prolínajících se textur na výsledný povrch
hladiny je v součtu vždy roven jedné a střídá se dle principu ilustrovaného na obrázku 5.6.
Tento postup umožňuje jednoduše maskovat stavy, ve kterých dochází k resetování posunu
textur. Posun je resetován v době, kdy má daná vrstva na povrch hladiny nulový vliv.
Pohyb je proto plynulý a nedochází při něm k viditelným skokům.
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Obrázek 5.6: Princip střídání vlivu vrstev na výsledný povrch hadiny – restart posunu
textur probíhá v době, kdy má daná vrstva nulovou váhu.
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Celý proces vykreslování vodní hladiny je ilustrován na obrázku 5.7. Vizuální kvalita
prezentované metody závisí na kvalitě použitých textur. Při volbě vhodných textur a para-
metrů (rychlosti toku, periody prolínání) generuje tento postup velmi věrohodné výsledky.
Z hlediska komplexnosti shaderů jde však o relativně jednoduchý výpočet se vzorkováním
čtyř textur na fragment a aktivní funkcí míchání barev (alpha blending). Výpočetní nároč-
nost této metody je tak stále dostatečně nízká a lze ji proto využít při vykreslování vodních
ploch na mobilních zařízeních.

výsledná vizualizace hladiny cube mapa

prolínání normálových map

mapa toku + mapa průhlednosti

mapa toku

mapa průhlednosti

Obrázek 5.7: Proces zobrazování vodní hladiny.

5.2.3 Nástroj pro tvorbu optimalizovaných vodních ploch

Praktické použití prezentované techniky pro vizualizaci vodní hladiny vyžaduje tvorbu zdro-
jových textur – mapy průhlednosti a mapy toků, respektive jejich sloučené verze. Pro tyto
účely byl navržen a implementován speciální nástroj, který rozšiřuje rozhraní editoru Unity
o požadované funkce.

Mapa průhlednosti je generována na základě postupu uvedeného v kapitole 5.2.1. Ná-
stroj umožňuje určit ostrost přechodů na hranicích vodních ploch pomocí koeficientů, které
upravují průhlednost v závislosti na výšce vodní hladiny a výšce terénu. Pro tvorbu mapy
toků bylo implementováno speciální rozhraní, které umožňuje modifikovat směr a rychlost
toku v libovolné oblasti vodní hladiny. Nástroj v reálném čase vizualizuje výsledný tok
vody a na základě charakteru tahů virtuálního štětce po vodní hladině – dle jejich směru
a rychlosti – je upravována mapa toků. Obě mapy jsou po dokončení práce prostřednictvím
implementovaného nástroje sloučeny a připraveny pro použití s předdefinovaným materiá-
lem, respektive shaderem.
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Obrázek 5.8: Výsledná vizualizace vodní hladiny.
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5.3 Zobrazování lesa

Les se dle charakteru vytvořených scén skládá ze stovek až tisíců stromů. Jde tak o nejkom-
plexnější element prostředí, na který jsou, v kontextu specializace této práce, také přímo
navázány herní mechanismy – lesní požáry a související herní logika, viz kapitola 3.

Vzhledem k velkému množství stromů ve scénách jsou při zobrazování lesa intenzivně
uplatňovány optimalizační techniky pro slučování dávek s možností nezávislé manipulace
s instancemi jednotlivých stromů (například pro podporu vizualizace lesního požáru). Sa-
motné vykreslování stromů je založeno na principech vylučování fragmentů pomocí příkazu
discard. Tvar koruny je tak vytvořen na základě masky průhlednosti definované ve čtvrté
barevné složce nanášené textury. Při renderování jsou stromy animovány prostřednictvím
akcelerovaných animací na bázi vrcholů, viz sekce 5.4.

Efektivita vykreslování scén s rozsáhlými lesy je výrazně závislá na složitosti polygo-
nálních modelů jednotlivých stromů. Renderování komplexní geometrie s využitím příkazu
discard značně zvyšuje množství opakovaně zpracovávaných fragmentů, viz kapitola 4.3.
Redukce detailů modelů je proto při vykreslování lesů na mobilních zařízeních nezbytná.
Porovnání referenčních a optimalizovaných modelů ilustruje obrázek 5.9.

(a) Detailní referenční modely stromů (400–1200 polygonů na jeden model).

(b) Optimalizované modely stromů (30–50 polygonů na jeden model).

(c) Detailní referenční modely stromů ve scéně. (d) Optimalizované modely stromů ve scéně.

Obrázek 5.9: Srovnání složitosti polygonálních modelů stromů.
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5.3.1 Slučování stromů do skupin

Nezbytnou fází optimalizačního procesu je slučování stromů do větších skupin – dávek, viz
kapitola 4.1.2. Vykreslování sloučené geometrie vyžaduje použití stejného materiálu. Tex-
tury stromů jsou proto zkombinovány do atlasu textur. Texturovací souřadnice jednotlivých
modelů jsou modifikovány pro mapování odpovídajících oblastí atlasu, viz kapitola 4.4.2.

Seskupování dávek probíhá staticky (před zahájením vykreslování). Zdrojové modely
stromů jsou, dle umístění jednotlivých instancí, transformovány na odpovídající pozice
a slučovány do skupin o volitelné velikosti v závislosti na lokalitě – blízkosti. Seskupení
blízkých stromů podporuje uplatnění optimalizační metody frustum culling. Z procesu vy-
kreslování lze tímto postupem efektivně vyloučit celé bloky lesa, které se nachází mimo
pohledový jehlan kamery.

Vykreslování lesa probíhá několika způsoby v závislosti na stavu konkrétních stromů
a skupin. V případech, kdy není nutné identifikovat jednotlivé instance stromů (v oblas-
tech, kde není les ovlivňován požárem ani jinými herními mechanikami), mají vytvořené
skupiny identický materiál a jsou navíc renderovány s uplatněním metody static batching
integrované v enginu Unity, viz kapitola 4.1.3.

V určitých oblastech lesa, kde je kvůli lesnímu požáru nebo jiným interakcím nutné
dynamicky upravovat parametry konkrétních stromů, se na odpovídající skupiny aplikuje
speciální instance materiálu, která umožňuje na základě principů metody vertex constants
instancing (kapitola 4.1.2) identifikovat stromy ve skupině a nastavovat jim potřebné vlast-
nosti. Tyto skupiny již nejsou, vzhledem k odlišnému materiálu, vykreslovány s využitím
metody static batching.

Skupiny stromů, které používají optimalizaci static batching, jsou postupně přepínány
na skupiny, které používají metodu vertex constants instancing s možností identifikace
jednotlivých stromů. Vykreslování konkrétních stromů lze také přímo deaktivovat pomocí
parametru, na základě kterého je ve fázi vertex shaderu degenerována odpovídající geome-
trie. Takové stromy lze nahradit samostatnými objekty a vzhledem k herním mechanikám
například nezávisle na zbytku lesa animovat jejich pád při kácení.

Obrázek 5.10: Zobrazování lesa prostřednictvím prezentovaných postupů.
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5.4 Animace na bázi vrcholů

Animace jsou významnou a výpočetně náročnou součástí procesu vykreslování přirozeně
působícího prostředí. Specifický pohyb určitých objektů lze však velmi efektivně – pomocí
výpočtů na grafickém akcelerátoru – aproximovat prostřednictvím animací na bázi vrcholů.
Nízká výpočetní náročnost této metody umožňuje bez zásadního vlivu na výkon animovat
stromy a jiné rostliny, případně další objekty, například dráty elektrického vedení nebo
vlajky a tkaniny pohybující se ve větru.

Veškeré výpočty související se samotnou animací jsou prováděny ve fázi transformace
vrcholů ve vertex shaderu na grafickém akcelerátoru. Geometrie animovaných modelů je
deformována (animována) s využitím převážně goniometrických funkcí. Atributy vrcholů
animovaného modelu určují, vedle typických hodnot jako jsou pozice, normálové vektory
nebo texturové souřadnice, také váhu, která definuje intenzitu aplikace pohybu na daný
vrchol. Hodnota váhy se obvykle nachází v intervalu < 0, 1 >. Vrchol s nulovou váhou se
nepohybuje, naopak vrchol s váhou rovnou jedné se pohybuje s plnou intenzitou. Vizualizace
váhy při animaci různých objektů je ilustrována na obrázku 5.11.

Obrázek 5.11: Příklady animovaných objektů s vizualizací intenzity pohybu – červené oblasti
objektů se nepohybují (váha je rovna nule), zelené oblasti se pohybují (váha je rovna jedné).

Váhy intenzity pohybu jsou nastavovány dle charakteru daného objektu. V případě
stromů jsou váhy závislé na vzdálenosti konkrétního vrcholu od úrovně terénu v oblasti
kmene. Váhy vrcholů u modelu drátů elektrického vedení jsou určeny na základě výšky pro-
střednictvím vyhledání extrémů – minim a maxim. Váhy extrémů jsou nastaveny na hod-
notu 1 pro minima – prověšené části, které se pohybují plnou intenzitou, respektive 0 pro
maxima – upevněné oblasti drátů, které se nepohybují. Dle topologie modelu jsou váhy
rozšířeny přes ostatní vrcholy lineární interpolací. U jiných objektů (rostlin) je určena inten-
zita pohybu například na základě kruhové vzdálenosti od počátku lokálního souřadnicového
systému daného objektu.

Výpočet animace pohybu je založen na různých postupech. V případě animace stromů
lze pohyb aproximovat jednoduše pomocí goniometrických funkcí a závislosti na čase. Pro
zobrazování celého lesa je vhodné zanést do fáze pohybu stromů určitou náhodnost. Toho
lze dosáhnout například připojením dalšího atributu vrcholu, který ponese pro každý strom
náhodně vygenerovanou hodnotu, jež se využije pro modifikaci času a dojde tak k rozptýlení
fází pohybu jednotlivých stromů. Stejné postupy lze využít i pro další rostliny a jiné objekty.
V případě animovaných drátů elektrického vedení jsou navíc použity pro výpočet pohybu
modifikované normálové vektory, které určují směr, jímž se dráty mohou pohybovat.
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5.5 Alternativní metody pro vizualizaci částicových efektů

Hoření, proudění tekutin či plynů, exploze a další chemické, fyzikální nebo jiné přírodní
jevy a reakce jsou typicky vizualizovány prostřednictvím částicových systémů řízených fy-
zikální simulací. Vykreslování částic – velkého množství zpravidla průsvitných čtyřúhelníků
neustále přivrácených ke kameře – obvykle probíhá prostřednictvím techniky míchání ba-
rev (alpha blending) bez použití paměti hloubky. Tento postup výrazně zvyšuje množství
opakovaně překreslovaných fragmentů (overdraw, viz sekce 4.2.5 a 4.3) a velmi negativně,
především u mobilních zařízení, ovlivňuje efektivitu celého vykreslovacího procesu. Problé-
mem pak může být z hlediska výkonu také samotná fyzikální simulace. Následující sekce
proto popisují alternativní metody vykreslování, které generují dostatečně kvalitní výstup.
Zároveň jsou však, ve srovnání s částicovými systémy, výrazně efektivnější.

5.5.1 Vizualizace lesního požáru

Vykreslování lesních požárů s využitím částicových systémů je na mobilních zařízeních velmi
neefektivní. Namísto emitoru částic je proto do koruny každého hořícího stromu umístěn
takzvaný billboard – čtyřúhelník neustále přivrácený ke kameře, na který se nanáší průsvitná
animovaná textura ohně. Stejně jako v případě stromů jsou billboardy sloučeny do skupin
prostřednictvím metody vertex constants instancing, která umožňuje řídit intenzitu hoření
na základě definice průhlednosti animované textury jednotlivých instancí. V případech,
kdy není skupina stromů ovlivňována požárem, není vykreslována ani odpovídající skupina
billboardů. Je-li lesním požárem ovlivněna pouze část stromů ze skupiny, jsou nevyužité
billboardy degenerovány. Nedochází tak k vykreslování plně průhledných polygonů.

Obrázek 5.12: Vizualizace lesního požáru.

5.5.2 Vizualizace vodního proudu

Tekoucí nebo pod tlakem stříkající vodní proudy – vodopády, vodotrysky a v kontextu
této práce také proudy vody z hadic při hašení lesních požárů – jsou obvykle vizualizo-
vány prostřednictvím částicových systémů. Jde tak, z již uvedených důvodů, o další oblast
vykreslování, která vyžaduje alternativní efektivnější řešení. Částicové systémy vizualizu-
jící proud vody jsou proto nahrazeny polygonálním modelem. Tento model svým tvarem
aproximuje tvar oblasti emitovaných částic, viz obrázek 5.13.
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Obrázek 5.13: Model vodního proudu s kostrou.

Povrch modelu reprezentuje textura pohybující se ve směru proudu vody. Animace po-
hybu textury jsou tvořeny modifikací texturovacích souřadnic. Renderování modelu probíhá
prostřednictvím techniky míchání barev (alpha blending) bez použití paměti hloubky. Na
základě normálových vektorů a pozice kamery je vypočítána intenzita průhlednosti pro
jednotlivé vrcholy. Průhlednost se zvyšuje u odvracejících se normálových vektorů – v ob-
lastech okolo siluety objektu je proto průhlednost maximální. Ve výsledném snímku tak
zanikne hranice polygonálního modelu.

Model proudu vody je animován na bázi fyzikální simulace. Do scény jsou ve směru
proudu periodicky vrhány částice (neprobíhá však jejich renderování). V rámci každého
proudu je nezávisle vypočítána lomená úsečka – kostra – spojující vržené částice, viz ob-
rázek 5.13. Tato kostra je následně využita pro výpočet deformací modelu proudu vody ve
vertex shaderu. Prakticky jde o postup podobný skeletální animaci, vrcholy jsou však navá-
zány pouze na konkrétní pozice kostry bez uplatnění rotací (rotace je aplikována globálně).
Referenční tvar modelu je tak přirozeně animován dle výpočtů fyzikální simulace.

Obrázek 5.14: Vizualizace vodního proudu.
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5.6 Zobrazování vozidel

Animované objekty, které se dále skládají z většího počtu pohybujících se nedeformova-
telných částí, jsou obvykle vykreslovány prostřednictvím metod založených na principech
hierarchické animace tuhých těles nebo skeletální animace. V případě použití hierarchické
animace je objekt sestaven z jednotlivých nezávislých segmentů, které jsou přirozeně trans-
formovány na základě grafu scény. Dochází tak často k výraznému nárůstu množství malých
dávek, což částečně řeší metody dynamického slučování dávek, viz kapitola 4.1.2. Skeletální
animace naopak animuje objekt jako celek prostřednictvím manipulace s definovanou kos-
terní strukturou. Na mobilních zařízeních jsou v rámci enginu Unity modely deformovány
softwarově. Přestože jde o relativně efektivní implementaci deformací, pro komplexnější
modely již může být tento postup nevhodný. Metoda pro optimalizaci vykreslování ani-
movaných vozidel a dalších objektů podobného charakteru prakticky kombinuje vlastnosti
obou uvedených přístupů a za cenu ztráty univerzálnosti poskytuje velmi efektivní řešení.
Obrázek 5.15 ilustruje typický příklad objektu složeného ze segmentů, které jsou do jisté
míry nezávisle animovány.

Obrázek 5.15: Nezávislé pohyblivé segmenty modelu vozidla.

Animace segmentů řídí kontrolér, který pro specifický objekt, respektive pro jednotlivé
jeho segmenty, počítá transformační matice. Tyto matice jsou v poli použity jako konstanty
pro výpočty deformací vrcholů ve fázi vertex shaderu. V atributech vrcholů modelu jsou
uloženy indexy, které adresují prvek pole s odpovídající transformační maticí. Model je tak
renderován prostřednictvím jediného volání příkazu pro vykreslení. Za účelem zjednodu-
šení výpočtů transformačních matic jsou všechny pohyblivé segmenty vhodně umístěny do
počátku lokálního souřadnicového systému modelu.

5.6.1 Fyzikální model vozidel a kontrolér animací

Kontrolér animací počítá transformační matice jednotlivých pohyblivých segmentů na zá-
kladě fyzikálního modelu. Fyzikální model vozidel je tvořen pouze jediným kolizním kvá-
drem, který překrývá celé vozidlo a vytváří obálku typu oriented bounding box. Vozidlo
je reprezentováno herním objektem s komponentou RigidBody. Kola jsou z hlediska fyzi-
kální simulace samostatné objekty s komponentou WheelCollider, která definuje vlastnosti
kol – umožňuje nastavit tření, točivý moment, brzdnou sílu a podobně. Aktuální rotace jed-
notlivých kol jsou pro animaci získávány přepočtem z rychlosti otáčení fyzikálních modelů
kol v otáčkách za minutu dle komponenty WheelCollider.
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Kapitola 6

Experimenty a vyhodnocení

Následující kapitola shrnuje vlastnosti prezentovaných optimalizačních postupů a srovnává
jejich efektivitu na experimentální sadě testů. Účinnost metod (vykreslování terénu, vodních
ploch, lesů, vozidel, alternativních částicových efektů nebo animací) je testována na několika
mobilních zařízeních, a to staticky na konkrétních fixních záběrech i dynamicky prostřed-
nictvím sekvencí s animovaným pohybem kamery. Pro testování jsou využity demonstrační
scény sestavené na základě postupů uvedených v předchozích sekcích. Experimenty porov-
návají vliv konkrétní techniky na efektivitu vykreslování komplexního prostředí.

6.1 Testování a použitá zařízení

Tabulka 6.1 uvádí přehled zařízení použitých při měření efektivity jednotlivých optimali-
začních metod. Kvalita zobrazení testovacích scén je pro veškeré experimenty a platformy
nastavena shodně. Vykreslování probíhá vždy v nativním rozlišení dle displeje daného zaří-
zení. Výsledky některých testů jsou u modelů Nokia Lumia 735 a Lenovo ThinkPad Tablet
ovlivněny vertikální synchronizací – limitací snímkové frekvence na hranici 60 Hz.

Zařízení Operační systém Grafický akcelerátor

Lenovo ThinkPad Tablet (2011) Android 4.0.3 Tegra 2
Google/Asus Nexus 7 (2012) Android 4.4.4 Tegra 3
Microsoft/Nokia Lumia 735 (2014) Windows Phone 8 Adreno 305

Tabulka 6.1: Přehled testovacích zařízení.

6.2 Efektivita vykreslování terénu

Principy optimalizace terénu na základě konceptu dlaždic, viz sekce 5.1, velmi pozitivně
ovlivňují efektivitu celého vykreslovacího procesu. Z důvodu použití více detailních předpři-
pravených textur je však toto řešení od určité velikosti terénu paměťově náročné. Spotřeba
paměti závisí na počtu textur (tedy počtu dlaždic), na jejich rozlišení a zvolené kompresní
metodě. Vzhledem ke způsobu pohybu kamery ve scénách i dostatku paměti u cílových
zařízení je však toto řešení velmi efektivní. Vizuální kvalita metody je při vhodné volbě
rozlišení textur srovnatelná s kvalitou vykreslování terénu prostřednictvím komponenty
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Terrain dostupné v enginu Unity. Pozorovatelné rozdíly vznikají až s výrazným přiblíže-
ním kamery k terénu. V těchto případech se vizuální kvalita optimalizované verze terénu
zhoršuje kvůli nanášení předpřipravených textur s omezeným rozlišením. Tyto situace však
v praxi nevznikají – implementovaný kontrolér kamery takové přiblížení v rámci strategické
hry neumožňuje.

Porovnání efektivity vykreslování optimalizovaného terénu a terénu reprezentovaného
komponentou Terrain je uvedeno v následujících tabulkách a grafech. Obecné vlastnosti
obou metod a jejich parametry pro testovací scénu shrnuje tabulka 6.2. Účinnost optima-
lizace je testována na statických záběrech v kontextu komplexních scén (6.1a a 6.1b) a na
sekvencích s animovaným pohybem kamery. Výsledky statických záběrů uvádí tabulka 6.3.
Průběh výkonu vykreslování dynamické sekvence je zanesen do grafu na obrázku 6.2.

Terén Unity Optimalizovaný terén

Textury 4 textury (512×512) 16 textur (2 048×2 048)
2 textury (1 024×1 024)

Vzorkování 6 textur / fragment 1 textura / fragment
Počet polygonů adaptivní úrovně detailů 7 200
Počet dlaždic – 16

Tabulka 6.2: Obecné vlastnosti a parametry porovnávaných metod pro vykreslování terénu.

(a) (b)

Obrázek 6.1: Statické záběry pro testování efektivity vykreslování terénu.

Záběr 6.1a Záběr 6.1b

Terén Unity Optimalizace Terén Unity Optimalizace

Počet draw call příkazů 4 6 2 6
Počet polygonů 2 300 2 700 1 100 2 700

ThinkPad Tablet 10 FPS (VSync) 60 FPS 11 FPS (VSync) 60 FPS
Nexus 7 28 FPS 91 FPS 30 FPS 95 FPS
Lumia 735 36 FPS (VSync) 60 FPS 38 FPS (VSync) 60 FPS

Tabulka 6.3: Efektivita vykreslování terénu na statických záběrech 6.1a a 6.1b.
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Efektivita vykreslování optimalizovaného terénu je oproti terénu Unity výrazně vyšší,
a to i v případech, kdy je optimalizovaná verze z hlediska geometrie složitější a pro vykreslení
vyžaduje volání více příkazů draw call. Nejvýraznější výkonnostní rozdíly byly naměřeny
na starším tabletu Lenovo ThinkPad Tablet, kde došlo prostřednictvím optimalizace terénu
až k šestinásobnému zvýšení efektivity vykreslování. Tento výsledek je však ovlivněn limi-
tací snímkové frekvence daného zařízení. Prakticky proto může být efektivita ještě vyšší.
Komplexní test výkonu obou metod na dynamické scéně prezentuje následující graf.
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Obrázek 6.2: Průběh efektivity vykreslování terénu na dynamickém záběru.

6.3 Efektivita vykreslování animovaných vodních ploch

Technika vizualizace vodní hladiny prezentovaná v sekci 5.2 generuje věrohodné výsledky
při relativně nízké výpočetní náročnosti. Jde však o specifickou metodu – nejedná se o op-
timalizaci konkrétního procesu. Její efektivita je proto porovnána s primitivním shaderem
pro zobrazování vodní hladiny dostupným v enginu Unity v rámci standardních zdrojů
(assetů). Tento shader vizualizuje tok vody pouze v jednom směru, nepoužívá průhled-
nost, vykresluje nepřirozené – ostré – hranice mezi vodní plochou a terénem a jen velmi
vzdáleně aproximuje efekt reflexe. Jeho vizuální výstup je tak oproti technice prezentované
v kapitole 5.2 výrazně horší. Vliv obou metod na výkon je naopak velmi podobný.

Porovnání efektivity metody pro vykreslování vodní hladiny s vizualizací směru toku
vody a metody využívající základní shader dostupný v enginu Unity uvádí následující sekce.
Vizuální kvalitu obou postupů ilustruje obrázek 6.3. Účinnost metod je testována na sta-
tických záběrech v kontextu komplexních scén (6.4a a 6.4b) a na sekvenci s animovaným
pohybem kamery. Výsledky statických záběrů shrnuje tabulka 6.4. Průběh výkonu vykres-
lování dynamické sekvence je ilustrován grafem na obrázku 6.5.
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Obrázek 6.3: Metoda pro vizualizaci vodního toku (vlevo) a klasická metoda vykreslování
hladiny prostřednictvím jednoduchého shaderu (vpravo).

(a) (b)

Obrázek 6.4: Statické záběry pro testování efektivity vykreslování vodních ploch.

Záběr 6.4a Záběr 6.4b

Základní Vizualizace Základní Vizualizace
shader toku shader toku

ThinkPad Tablet 54 FPS 49 FPS 47 FPS 39 FPS
Nexus 7 91 FPS 89 FPS 92 FPS 89 FPS
Lumia 735 46 FPS 42 FPS (VSync limit) 60 FPS (VSync limit) 60 FPS

Tabulka 6.4: Efektivita vykreslování vodní hladiny na statických záběrech 6.4a a 6.4b.

Srovnání metod pro vykreslování vodní hladiny potvrzuje efektivitu postupu navrže-
ného a prezentovaného v kapitole 5.2. Vizualizace vodní hladiny s plynulými přechody na
hranicích s terénem a simulací vodního toku generuje přirozeně vypadající výsledky. Vý-
početní náročnost této metody je však srovnatelná s náročností jednoduchého shaderu pro
zobrazování vody bez jakýchkoliv pokročilejších efektů.
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Obrázek 6.5: Průběh efektivity vykreslování vodní hladiny na dynamickém záběru.

6.4 Efektivita vykreslování lesa

Efektivita vykreslování scén s rozsáhlými lesy je výrazně závislá na vhodném uplatnění
metod pro slučování dávek a dále na samotné složitosti polygonálních modelů jednotlivých
stromů. Související optimalizační postupy byly popsány v kapitole 5.3. Testování výkonu
opět zahrnuje statický i dynamický experiment. Graf na obrázku 6.6 prezentuje průběh
vlivu slučování dávek na efektivitu vykreslování scény s animovaným pohybem kamery.
Tento experiment využívá pouze redukovanou geometrii a porovnává slučování dávek –
stromů do skupin – po dvaceti instancích oproti variantě bez slučování.
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Obrázek 6.6: Průběh vlivu slučování dávek (slučování stromů do skupin) na efektivitu vy-
kreslování scény.
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Tabulky 6.5 a 6.6 shrnují výsledky statických záběrů 6.7a a 6.7b. Stromy jsou slu-
čovány do skupin po dvaceti instancích. Experimenty prezentují efektivitu vykreslování
původní i redukované geometrie polygonálních modelů. Metody slučování dávek výrazně
snižují počet volání funkcí grafického API, jenž je nezbytný pro vykreslení odpovídající
oblasti lesa. Z důvodu slučování dávek se však zvyšuje množství polygonů zpracovávaných
na daný snímek vzhledem k vykreslování rozsáhlejších skupin stromů, které mohou více
či méně zasahovat mimo pohledový jehlan kamery. Nestabilita aplikace Unity Player na
mobilním telefonu Nokia Lumia 735 neumožnila testování vysokých geometrických detailů
lesa na tomto zařízení.

(a) (b)

Obrázek 6.7: Statické záběry pro testování efektivity vykreslování lesa.

Redukované detaily geometrie Plné detaily geometrie

Slučování dávek Bez slučování Slučování dávek Bez slučování

Počet draw call 40 712 40 712
Počet polygonů 31 000 28 000 634 300 574 700

ThinkPad Tablet 27 FPS 24 FPS 5 FPS 5 FPS
Nexus 7 60 FPS 20 FPS 8 FPS 9 FPS
Lumia 735 33 FPS 22 FPS – –

Tabulka 6.5: Efektivita vykreslování lesa na statickém záběru 6.7a.

Redukované detaily geometrie Plné detaily geometrie

Slučování dávek Bez slučování Slučování dávek Bez slučování

Počet draw call 22 320 22 320
Počet polygonů 18 000 12 600 350 800 262 400

ThinkPad Tablet 32 FPS 32 FPS 8 FPS 10 FPS
Nexus 7 69 FPS 35 FPS 13 FPS 17 FPS
Lumia 735 40 FPS 36 FPS – –

Tabulka 6.6: Efektivita vykreslování lesa na statickém záběru 6.7b.
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6.5 Animace na bázi vrcholů

Hardwarově akcelerované animace na bázi vrcholů popsané v kapitole 5.4 efektivně – s téměř
nepozorovatelným vlivem na výkon – aproximují přirozený pohyb mnoha (tisíců) objektů.
Toto tvrzení dokazuje i následující experiment provedený na dynamickém záběru demon-
strační scény. Výsledky celé testovací sekvence jsou zaneseny do grafu na obrázku 6.8. Tes-
tovací scéna se skládá z téměř tisíce animovaných objektů (přibližně z 850 stromů a z více
než sta dalších rostlin a jiných animovaných částí prostředí). Výpočty animací modelů na
grafickém akcelerátoru ve fázi transformace vrcholů, dle dosažených výsledků, prakticky
nemají vliv na efektivitu vykreslování scén.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
0

20

40

60

80

100

120

Časový průběh [s]

Sn
ím

ky
za

se
ku

nd
u

Animace Bez animací

ThinkPad Tablet
Nexus 7
Lumia 735

Obrázek 6.8: Průběh vlivu animací na bázi vrcholů na efektivitu vykreslování scény.

6.6 Částicové efekty

Alternativní metody pro vykreslování částicových efektů popsané v kapitole 5.5 značně
redukují množství opakovaně překreslovaných fragmentů a pozitivně tak ovlivňují výkon-
nost vykreslovacího procesu. Následující experimenty porovnávají efektivitu prezentovaných
metod na konkrétním statickém záběru scény, viz obrázek 6.9. Částicové systémy byly pro
experimenty nastaveny tak, aby při co nejnižším počtu částic dostatečně vizualizovaly daný
efekt. Navzdory značné redukci množství vykreslovaných částic dosahují alternativní me-
tody lepších výsledků. Složité částicové systémy (například pro vykreslování lesního požáru)
jsou na mobilních zařízeních prakticky nepoužitelné. Výkonnost vykreslování částicových
systémů je, v porovnání s alternativní metodou vizualizace částicových efektů, uvedena
v tabulce 6.7. Vizuální kvalitu obou přístupů ilustruje obrázek 6.9.
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(a) Částicové systémy (b) Alternativní optimalizovaný efekt

Obrázek 6.9: Metody pro vizualizaci částicových efektů.

Částicový systém Alternativní optimalizovaný efekt

ThinkPad Tablet 22 FPS 29 FPS
Nexus 7 54 FPS 61 FPS
Lumia 735 36 FPS 42 FPS

Tabulka 6.7: Výkon vykreslování částicových systémů (6×100 částic) v porovnání s alter-
nativní metodou vizualizace částicových efektů dle obrázku 6.9.

6.7 Efektivita vykreslování vozidel

Způsoby vykreslování vozidel a jiných animovaných objektů skládajících se z nedeformova-
telných částí byly popisovány v sekci 5.6. Experiment pro ověření výkonnosti těchto metod
využívá, oproti předchozím testům, pouze prázdnou scénu, která obsahuje sto instancí ani-
movaných vozidel. Výsledky měření uvádí tabulka 6.8.

Hierarchie Hierarchie herních Optimalizace Skeletální
herních objektů + dynamic animace
objektů batching

Počet draw call příkazů 900 190 100 100
Počet herních objektů 900 900 100 900

ThinkPad Tablet 19 FPS 16 FPS 20 FPS 22 FPS
Nexus 7 29 FPS 18 FPS 31 FPS 37 FPS
Lumia 735 17 FPS 30 FPS 40 FPS 35 FPS

Tabulka 6.8: Efektivita metod pro vykreslování nedeformovatelných animovaných objektů
(měřeno na stu instancí animovaných vozidel).

Metoda animace tuhých těles na bázi hierarchie herních objektů je ve všech případech
nejméně efektivní. Při použití techniky dynamic batching, viz kapitola 4.1.2, je tento postup
na některých zařízeních z důvodu režie dynamického slučování ještě pomalejší. Efektivita
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skeletální animace a optimalizované metody prezentované v kapitole 5.6 se liší u jednotlivých
zařízení. Obě tyto metody redukují množství volání příkazů grafického API. Optimalizo-
vaná verze dále redukuje i množství herních objektů. Kostra v rámci skeletální animace
je reprezentována samostatnými herními objekty. K redukci jejich počtu v tomto případě
nedochází. Skeletální animace implementovaná v enginu Unity je na všech testovacích za-
řízeních dostupná pouze v softwarové variantě (animace vrcholů zpracovává procesor).

6.8 Zhodnocení

Graf na obrázku 6.10 a tabulka 6.9 uvádí celkové zhodnocení efektivity vykreslování kom-
plexní scény na mobilních zařízeních při současném uplatnění všech optimalizačních po-
stupů popsaných v této práci. Z hlediska geometrických detailů jsou porovnávané varianty
scén téměř shodné. Nepatrné rozdíly vytváří pouze adaptivní úrovně detailů terénu Unity.
Účinnost optimalizací je testována na dynamické sekvenci s animovaným pohybem kamery.
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Obrázek 6.10: Průběh vlivu optimalizací na efektivitu vykreslování demonstrační scény.

S optimalizacemi [FPS] Bez optimalizací [FPS]

Minimum Maximum Průměr Minimum Maximum Průměr

ThinkPad Tablet 23,8 53,3 30,5 6,8 11,1 8,3
Nexus 7 50,2 90,4 63,6 14,0 29,0 19,9
Lumia 735 31,5 53,2 38,7 12,7 33,9 23,2

Tabulka 6.9: Přehled vlivu optimalizací na efektivitu vykreslování demonstrační scény od-
povídající grafu na obrázku 6.10.

Dle výsledků testů bylo u všech zařízení při uplatnění optimalizací dosaženo výrazného
zvýšení efektivity vykreslování. Až na výjimky se snímková frekvence optimalizovaných
scén pohybovala nad hranicí 25 FPS, a to i v případech zobrazení téměř tisíce animovaných
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stromů společně s vozidly, postavami, vizualizací vodní hladiny, částicovými efekty a řadou
dalších objektů. Testovací scéna bez optimalizace je naopak na mobilních zařízeních pro
vizualizaci herního prostředí v reálném čase nevhodná. U všech zařízení nedosahuje v tomto
případě průměr snímkové frekvence ani na hranici 25 FPS.

Vizuální kvalita dosažená prostřednictvím jednotlivých postupů je na úroveň mobil-
ních platforem poměrně vysoká. Techniky popsané v této práci jsou proto významné nejen
z hlediska optimalizace. Umožňují také kvalitně vizualizovat přirozeně působící a rozsáhlé
prostředí.
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Kapitola 7

Závěr

Cílem této práce bylo prostudovat, navrhnout a implementovat techniky pro efektivní vy-
kreslování komplexních herních scén na mobilních zařízeních. Úvodní část textu je věnována
prezentaci použitého enginu. Principy obecných optimalizačních postupů (slučování dávek,
adaptivní úrovně detailů, řešení viditelnosti, optimalizace shaderů a textur) popisuje kapi-
tola Optimalizace vykreslování. Kapitola Zobrazování komplexních scén je z hlediska návrhu
i implementace zaměřena na metody pro vykreslování terénu, velkého množství animova-
ných objektů, animovaných vodních ploch, vozidel a dalších elementů herního prostředí.
Efektivita prezentovaných metod je zhodnocena na rozsáhlé sadě statických i dynamických
testů v kapitole Experimenty a vyhodnocení.

Praktickým výstupem této práce jsou vysoce optimalizované scény, které demonstrují
vlastnosti a způsoby použití popsaných postupů a technik. V rámci práce byly implemento-
vány také rozšiřující nástroje pro efektivní dynamickou analýzu výkonu a automatizovanou
optimalizaci různých elementů virtuálního herního prostředí. V souvislosti se specializací
práce (optimalizace zobrazování scén v kontextu vývoje strategické hry pro mobilní zařízení)
zahrnuje implementace i další nezbytnou funkcionalitu – kontrolér kamery, správu herních
jednotek, správu dotykového ovládání, fyzikální model scén a další související mechaniky.

Velká část studia byla věnována průzkumu vlivu vlastností mobilních grafických akce-
lerátorů a grafických API na efektivitu vykreslování. Jednoznačným přínosem bylo také
využití herního enginu Unity, který umožňuje relativně snadno exportovat hry na mnoho
různých platforem a zařízení.

Potencionální rozvoj této práce pak vyplývá z charakteru prezentovaných technik, které
se primárně soustředily na intenzivní optimalizaci vykreslování pro velmi limitovaný hard-
ware. Řada moderních mobilních zařízení – především tabletů – je však oproti použitým
testovacím modelům výrazně výkonnější. Rozvoj práce lze proto směřovat na rozšíření im-
plementovaných postupů o další výpočetně náročnější efekty, které vylepší vizuální kvalitu
scén na výkonných zařízeních.
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Příloha A

Obsah DVD

Přiložené DVD obsahuje:

� text diplomové práce ve formátu PDF

� zdrojové kódy textu práce pro systém LATEXvčetně obrázků

� zdrojové kódy demonstrační aplikace, scény, modely, textury, animované sekvence
a další materiály

� ukázková videa z demonstrační aplikace

� reference (prezentace, články, dokumenty) strukturované dle seznamu literatury
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