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1. Náročnost zadání značně obtížné zadání
 Zadání vyžaduje studium nízkoúrovňového rozhraní DirectX 12 včetně rozšíření DXR. V rámci práce byl

implementován komplexní hybridní engine umožňující kombinovat standardní rasterizaci a raytracing. Vzhledem
k rozsahu výsledného realizačního výstupu a složitosti rozhraní DirectX 12 jde rozhodně o obtížné zadání.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s podstatným rozšířením
 Rozsah a složitost implementace výsledného enginu výrazně převyšuje požadavky zadání. 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 100 b. (A)
 Práce je velmi dobře napsaná a obsahově bohatá. Věnuje se popisu grafických technik využívajících rasterizaci

a raytracing. Detailně popisuje relevantní komponenty a vlastnosti rozhraní DirectX 12. Dále prezentuje návrh
hybridního enginu, implementační detaily i vyhodnocení. Kapitoly dobře navazují. Text je pochopitelný a jeho
zpracování poukazuje na studentovy hluboké znalosti v oblasti řešeného problému.

5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Typografická úprava je velmi dobrá. Jedinou výtkou mohou být chybějící pevné mezery ve spojeních

jednoslovných předložek a spojek s následujícím slovem (následně vzniká nevhodné zalomení řádků). Text
obsahuje pouze minimum překlepů.

6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 V textu jsou citovány relevantní zdroje. Vlastní práce je jednoznačně odlišena od převzatých prvků. Reference na

některé online zdroje a dokumentace jsou uvedeny ve formě poznámky pod čarou, což je mírně nekonzistentní.
7. Realizační výstup 100 b. (A)
 Realizačním výstupem je komplexní hybridní engine kombinující rasterizaci a raytracing. Implementace je na

profesionální úrovni. Kromě samotného enginu/rendereru byly implementovány i různé efekty porovnávající
rasterizaci a raytracing z hlediska výkonu i kvality zobrazení.

8. Využitelnost výsledků
 Textová zpráva i realizační výstupy jsou vhodné pro výukové účely. Práce přináší nové poznatky a zkoumá

možnosti využití hardwarově akcelerovaného raytracingu při vykreslování v reálném čase.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 100 b. výborně (A)
 Práce je velmi kvalitní. Vyjma samotného enginu byly implementovány vybrané efekty (tvrdé i měkké stíny,

ambient occlusion, odrazy) umožňující porovnat efektivitu a kvalitu výstupu pro rasterizaci a raytracing.
Technická zpráva obsahuje detailní vyhodnocení a prezentuje poznatky z integrace vytvořeného řešení do
komerčního herního enginu. Práce byla také prezentována a oceněna na konferenci Excel@FIT 2019.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

  
V Brně dne: 6. června 2019

 Matýšek Michal, Ing.
oponent
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