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 1. ÚvodRaytracing, neboli sledování paprsku, je algoritmus v 3D počítačové grafice, který slouží k vykreslování trojrozměrných objektů, např. na obrázku 1.1.

Dnešní  raytracery  (tj.  implementace  ray  tracingu),  dosahují  značné  míry realističnosti, což je jejich hlavním cílem. Ray tracing má za sebou od roku 1968 dlouhou dobu  vývoje,  během  které  byl  a  je  stále  zdokonalován,  aby  co  nejvěrohodněji napodoboval realitu.Ray tracing je „ten“ algoritmus používaný v rendererech typu 3Ds Max a také  pro vizuální efekty ve filmech (tzv.  CGI – computer-generated imagery).  V podstatě kolem sebe každý den vidíme něco, co bylo vykresleno pomocí ray tracingu.Bohužel  je  ray  tracing  velmi  časově  náročný.  Je  však  dobře  paralelizovatelný, protože výpočty pixelů výsledného obrazu jsou na sobě nezávislé. Rozhodli jsme se tedy 
5

Obrázek 1.1: Fotorealistický snímek vykreslený pomocí softwaru Maxwell Render.



rozložit  výpočet  mezi  více  strojů propojených sítí  a  implementovat distribuovaný ray tracer.Vyvinuli  jsme  knihovnu  pro  distribuci  obecného  výpočtu  mezi  množinu  strojů propojených sítí a tuto knihovnu jsme použili pro distribuci algoritmu ray tracing. Náš ray tracer zvládá vykreslovat  scény složené ze statisíců objektů s  libovolným počtem světelných zdrojů,  včetně lesklých a průhledných povrchů. Modely je možno načíst ze standardního formátu VRML podporovaného všemi hlavními programy pro tvorbu 3D grafiky. Ray tracer sám o sobě je implementován paralelně, na vícejádrovém procesoru tedy  využívá  všechna  jeho  jádra.  Pro  implementaci  jsme  použili  platformu  .NET framework a jazyk C#.V  Kapitole  2  se  zabýváme  algoritmem  ray  tracing.  Popisujeme  jeho  základní princip,  srovnáváme  ho  s rasterizací  a  uvádíme  možnosti  zrychlení  výpočtu  pomocí různých  datových  struktur.   Detailněji  zde  rozebíráme  datovou  strukturu  octree a prezentujeme výsledky, kterých jsme dosáhli v naší implementaci.Kapitola  3  pojednává  o  distribuci  výpočtu,  jak  obecně,  tak  v souvislosti  s  ray tracingem.  V této  kapitole  popisujeme  architekturu  knihovny  Lucid  zaměřené  na distribuci obecného výpočtu.V kapitole 4 se zabýváme návrhem a zajímavými částmi implementace na platformě .NET,  jako  jsou  vlákna  a  Windows  Communication  Foundation.  Uvádíme  také  reálné výsledky naší implementace distribuovaného ray traceru.V kapitole 5 shrnujeme celou práci.
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 2. Ray tracing 

Chceme-li  věrohodně  simulovat  realitu,  kterou  vidíme,  musíme  si  nejdříve uvědomit, jak se chová světlo.Světlo se šíří  ze svého zdroje po přímkách,  kterým říkáme paprsky.  Když světlo dopadne na nějaký předmět, část světla je odražena, část pohlcena a část propuštěna. Světlo takto interaguje se svým prostředím až konečně některé paprsky dopadnou do našeho  oka.  Chování  světla  popisuje  tzv.  zobrazovací  rovnice,  jejíž  řešení  se  snaží aproximovat  raytracery,  kterým jde  o  výpočet  globálního osvětlení,  a  tedy maximální realističnost výsledku. Řešení zobrazovací rovnice není předmětem této práce.
 2.1. PrincipNaším  cílem  je  vykreslit  scénu,  tj.  množinu  3D  objektů,  osvětlených  množinou světelných zdrojů. Naše oko –  kamera – se nachází v určité pozici v prostoru a dívá se určitým směrem.Potřebujeme získat výsledný 2D obraz, který je vidět z kamery, tedy musíme zjistit barvu každého pixelu v tomto obrazu.K problému bychom tedy mohli přistoupit tak, že bychom si před kameru postavili malý obdélník rozdělený mřížkou na jednotlivé pixely a ze světel vysílali parsky všemi možnými  směry,  simulovali  odrazy a  lomy paprsků na objektech a čekali,  až  každým pixelem projde  nějaký paprsek,  který  dopadne do kamery.  Tento  postup by byl  však velmi neefektivní – bylo by potřeba vyslat obrovské množství paprsků, přičemž většinu z nich bychom počítali úplně zbytečně, protože by nikdy do kamery nedopadly.Ray tracing tedy k problému přistupuje opačně. Pro každý pixel vyšleme z kamery jeden  tzv.  primární  paprsek,  vypočítáme,  kam  dopadne,  včetně  odrazů,  a  podle  toho obarvíme pixel.
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Zjištování  místa,  kam  paprsek  dopadl,  probíhá  tak,  že  musíme  najít  nejbližší z průsečíků  paprsku  se  všemi  objekty,  které  paprsek  protíná.  Průsečík  paprsku s objektem počítáme  analyticky  jako  průsečík  přímky  s  koulí,  rovinou,  trojúhelníkem apod. Konkrétní vzorce jsou dobře známé a jsou popsány například v [1] .
 2.2. StínyPo tom, co zjistíme,  kam dopadl  paprsek,  můžeme vypočítat,  jestli  mezi místem dopadu a zdrojem světla leží nějaký jiný objekt. To provedeme tak, že vyšleme z místa dopadu do světla  nový paprsek,  a  najdeme  objekt,  který  je  tímto paprskem protnut. Pokud takový objekt neexistuje, místo je osvětleno. Jinak je ve stínu.

Stíny  vykreslené  touto  metodou  budou  mít  zřejmě  ostré  okraje,  protože  každé místo buď je nebo není osvětleno a žádný mezistav neexistuje. Pokud chceme dosáhnout 
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Obrázek 2.2: Horní paprsek dopadl ma šedý objekt, pixel tedy 
bude šedý. Spodní paprsek nedopadnul na žádný objekt, pixel  
tedy zůstane černý.

Obrázek 2.3: Horní pixel bude tmavší, než dolní pixel, protože 
místo dopadu horního paprsku je ve stínu.



přirozenějších okrajů stínů,  musíme z  místa dopadu primárního paprsku vyslat  velké množství paprsků přibližně rovnoměrně rozprostřených po objemu světelného zdroje. Poměr  počtu  paprsků,  které  nejsou  blokovány  žádným  objektem,  k  celkovému  počtu paprsků určuje míru osvětlení.
 2.3. OdrazyVykreslení  lesklých  předmětů  dosáhneme  tak,  že  z  místa  dopadu  primárního paprsku  vyšleme  další  paprsek  podle  zákona  úhel  odrazu  =  úhel  dopadu  a  barvu předmětu,  na  který  dopadne,  smícháme  s  barvou  lesklého  předmětu.  Tento  postup můžeme aplikovat rekurzivně.

Takto  spočítané  odlesky  vypadají  reálně  např.  pro  zrcadlo,  ve  kterém  jsou předměty  vidět  ostře.  V  realitě  však  předměty  jako  např.  lesklý  kov  odráží  světlo, a přitom ho mírně rozptylují, takže je odraz rozmazaný. Tento jev, tzv. difúzní odrazy, se dá  nasimulovat  tak,  že z  místa  dopadu  nevyšleme  pouze  jeden  paprsek,  ale  svazek paprsků tvořících úzký kužel a barvy míst jejich dopadů zprůměrujeme.
 2.4. PrůsvityDo průhledných předmětů paprsek vstupuje a na druhé straně z nich vystupuje. Na obou těchto rozhraních je potřeba změnit směr paprsku podle indexu lomu materiálu daného předmětu. Pokud je předmět plochý, např. jako trojúhelník, což sice není reálné, ale v počítačové grafice tomu tak běžně je, je rozhraní, na kterém se paprsek láme, pouze jedno. 
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Obrázek 2.4: Ve spodní části obrazu bude vidět sědá koule.



Po dopadu papsku na další předmět je podobě jako u odrazů potřeba smíchat barvu průhledného předmětu s barvou předmětu za ním podle průhlednosti materiálu. Tento proces samozřejmě může být rekurzivní. Pokud se např. v lesklém předmětu odráží dva poloprůhledné  předměty  stojící  za  sebou před  neprůhledným  nelesklým předmětem, mícháme celkem čtyři barvy.
 2.5. Globální osvětleníTechnika  pro  zjišťování  zastínění  popsaná  v  sekci  2.2  Stíny  má  jeden  velký nedostatek  oproti  realitě  –  nijak  neřeší  nepřímé  osvětlení.  Představme  si  uzavřenou místnost  s  bílými  stěnami  a  uprostřed  ní  zelenou krabici.  Když  posvítíme  na  krabici baterkou,  bude celá místnost  zeleně osvětlená,  protože krabice odráží  zelenou složku světla.  Dle  algoritmu  popsaného  výše  však  bude  osvětlena  pouze  krabice  a  stěny zůstanou naprosto černé.Abychom  tento  nedostatek  odstranili,  mohli  bychom  místo  vyslání  přímého paprsku  z  místa  dopadu  ke  zdroji  světla  zkoušet  hledat  cestu  ke  světlu  přes  jeden, případně i více odrazů. To by však bylo časově náročné a proto se využívají jiné techniky. Jednou z nich je photon mapping.Photon mapping funguje tak, že je nejdříve před začátkem vykreslování ze světel vysláno všemi směry velké množství fotonů. Foton se odráží od předmětů a při odrazech na nich zanechává stopu a ztrácí na své intenzitě, až po několika odrazech zanikne. Po skončení  simulace  všech  fotonů  zůstanou  na  předmětech  otisky  po  odrazech  fotonů v místech,  která jsou přímo i  nepřímo osvětlena.  Při  vykreslování  bereme tyto otisky v úvahu a místo bude tím světlejší, čím více otisků fotonů má ve své blízkosti.
 2.6. Anti-aliasingPři vysílání  jednoho primárního paprsku pro každý pixel  obrazu jsou rozhranní objektů „zubatá“.  Je  to způsobeno tím,  že rozlišení obrazu není dostatečné na to,  aby skrylo  artefakty  velikosti  1  pixel.  Řešením  je  vysílat  pro  každý  pixel  více  paprsků rozložených přes pixel do pravidelné mřížky a spočtené barvy zprůměrovat. Podle počtu paprsků  se  tato  metoda  nazývá  2x2  anti-aliasing,  4x4  anti-aliasing  atd.  Tato  metoda odpovídá tomu, jako bychom obraz vykreslili v několikanásobném rozlišení a výsledek 
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zmenšili.  Ostré  hrany  nejsou  tak  výrazné,  ovšem  platíme  za  to  několikanásobným nárůstem výpočetního času (čtyřikrát delší výpočet u 2x2 anti-aliasingu).Uvědomíme-li si, že ve skutečnosti stačí detailněji vykreslovat místa, kde jsou ostré přechody, tj. rozhranní objektů a stínů, dostáváme metodu zvanou adaptivní anti-aliasing. Adaptivní  anti-aliasing  funguje  tak,  že  vysílá  pouze  jeden  paprsek  pro  každý  pixel a sleduje, jak se liší barvy sousedních pixelů. Pokud se barvy liší více, než o určitou mez, jsou vyslány zbylé tři parsky. Hodnoty čtyř barev mohou být znovu porovnány a tento postup  se  může  v  rámci  daného  pixelu  rekurzivně  opakovat,  dokud  netvoří  barvy dostatečně plynulý přechod.  Nevýhodou adaptivního anti-aliasingu je,  že nezachovává vlastnost nezávislosti výpočtu jednotlivých pixelů.
 2.7. Srovnání s rasterizacíRasterizace je nejpoužívanějsí algoritmus v 3D aplikacích běžících v reálném čase. Funguje na úplně jiném pricipu než ray tracing. Zatímco ray tracing vychází z optických zákonů,  rasterizace  bere  trojúhelníky  k  vykreslení  a  transformuje  je  pomocí  matice kamery  a perspektivní  projekce  do  2D  souřadnic  obrazovky.  Potom  trojúhelníky  po řádcích vykreslí v libovolném pořadí. Správné překrývání geometrie podle vzdálenosti od kamery zajistí tzv. Z-buffer, který funguje tak, že zabrání vykreslení pixelů, které by byly od kamery dál, než pixely, které už na jejich místě leží.Rasterizace má oproti ray tracingu své výhody i nevýhody.Cokoliv  dokáže  vykreslit  rasterizace,  zvládne  ray  tracing  také.  Opačne  to  však neplatí.  Nevýhodou rasterizace je,  že nedokáže tak jednoduše simulovat fyzikální jevy jako stíny a odrazy. Stíny se řeší pomocí techniky zvané shadow mapping, kdy se scéna vykresluje  z podledu  světla  do  textury.  Odrazy  se  řeší  např.  pomocí  environment mappingu, který není fyzikálně přesný. Navíc environment mapa bývá často statická, je velmi težké zařídit, aby např. auto jedoucí po ulici realisticky odráželo okolní dynamické prostředí.  Vícenásobné  odrazy  nejsou  řešitelné  prakticky  vůbec,  stejně  jako  odrazy předmětů  v  sobě  samých.  Většina  rasterizérů  dokáže  pracovat  pouze  s  trojúhelníky, zatímco ray tracingem lze  vykreslit  jakýkoliv  matematický objekt,  u  nějž  lze  spočítat průsečík s přímkou. Ray tracing tedy zvládá koule, torusy, válce, kužely nebo i prostorové fraktály.  Pro  rasterizaci  je  takové  objekty  potřeba  tesselizovat,  tj.  převést  do velkého množství  trojúhelníků.  Další  nevýhodou  rasterizace  oproti  ray  tracingu  je  obtížná 
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paralelizace. Nelze rasterizovat každý pixel zvlášť, výpočty jednotlivých pixelů na sobě do značné míry  závisí,  což  je  přesný opak ray  tracingu,  kde výkon roste  téměř  lineárně s počtem  procesorů.  Zvláště  toto  se  v  poslední  době  díky  zvyšování  počtu  jader procesorů zdá být zajímavý argument – byl implementován projekt zvládající ray tracing v reálném čase [2]. Zajímavou možností je i harware specializovaný na ray tracing.Výhodou  rasterizace  je  její  vyšší  rychlost.  Je  časově  méně  náročné  přímočaře vykreslit  trojúhelníky,  než  pro  každý  pixel  hledat  průsečík  paprsku  s  nejbližším trojúhelníkem. Důležitým faktem je, že grafické karty mají rasterizaci implementovanou hardwarově,  a tak  dokáží  vykreslovat  až  500  milionů  trojúhelníku za  sekundu.  Navíc pixel shadery provádějící  program pro každý pixel obrazu,  implementované paralelně v hardwaru, umožňují výrazné zvýšení kvality výsledného obrazu.Celkově se dá říct, že rasterizace se hodí tam, kde jde hlavně o rychlost, zatímco ray tracing se hodí, když je potřeba maximální realističnost. Toto ale nemusí platit navždy. Zvláště v poslední době se tento postoj začíná přehodnocovat. Je otázka, zda se postupem času  i vykreslování  v  reálném  čase  nebude  dít  pomocí  ray  tracingu,  právě  kvůli rostoucímu výkonu hardwaru a poptávce po stále větší realističnosti.
 2.8. Urychlující technikyHlavní nevýhodou ray tracingu je jeho časová náročnost. Algoritmus tráví většinu času  hledáním  průsečíku  paprsku  s  nejbližším  objektem.  Pro  primární  paprsek  je potřeba najít průsečík a vyslat paprsky ke všem světlům. V místě dopadu primárního paprsku mohou vzniknout další paprsky kvůli odrazu a lomu světla. Pokud se algoritmus snaží aproximovat zobrazovací rovnici, může takových parsků vzniknout velké množství. Všechny  opět  vstupují  do  stejného  procesu,  takže  jejich  celkový  počet  roste exponenciálně. To vše se děje pro každý pixel. Proto je nutné, aby nalezení průsečíku bylo co nejrychlejší.Naivní implementace nalezení nejbližšího průsečíku postupným zkoušením všech objektů  začíná  být  už  od  tisíce  polygonů  neúnosně  pomalá,  a  to  jich  budeme  chtít vykreslovat i miliony.Daleko  lepších  výsledků  lze  dosáhnout,  pokud  scénu  před  vykreslením předzpracujeme  do  hierarchické  struktury  umožňující  testovat  celé  skupiny  objektů 
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najednou. Nejpopulárnějšími takovýmito strukturami jsou Octree a kd-tree popsané dále.Další široce používaná technika je založena na tom, že se vůbec nepočítají primární paprsky, které pro každý pixel pouze zjišťují nejbližší objekt ke kameře. Pro tento účel může totiž posloužit rychlá hardwarová nebo i softwarová rasterizace. Této technice se říká hybridní ray tracing nebo optimalizace na první zásah. 
 2.9. Datové strukturyPro dosažení  rozumné časové náročnosti  ray tracingu je  nutné předzpracovat si objekty do datové struktury, která nám poté umožní rychlejší zjištění nejbližšího objektu vzhledem k libovolnému paprsku. Zde popisujeme několik takovýchto struktur.

 2.9.1 OctreeOctree je datová struktura používaná pro rekurzivní dělení prostoru. Jde o strom, kde každý uzel reprezentuje kvádr v prostoru, a pokud není listem, má osm synů. Jeho osm synů reprezentuje osm menších kvádrů, které dohromady dávají celý kvádr otce. Kořen  stromu  představuje  celý  kvádr,  který  chceme  v  prostoru  reprezentovat. Dělení kvádru na osm menších kvádrů bývá nejčastěji pravidelné, tj. všichni synové uzlu mají stejnou velikost.
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Použití octree ke zrychlení raytracingu je následující – před začátkem vykreslování jednou  rozdělíme  objekty  ve  scéně  do  stromu  (stavba)  a  pak  při  každém  zjišťování průsečíku paprsku se scénou procházíme strom (průchod).
StavbaPřed  začátkem  vykreslování  si  všechny  objekty  podle  jejich  polohy  v  prostoru uspořádáme do octree. Vhodně zvolíme konstanty 
– M = maximální počet objektů v uzlu

– D = maximální hloubka stromuAlgoritmus:
– nejdříve vytvoříme kořen a do něj umístíme všechny objekty ve scéně
– pokud uzel obsahuje více než M objektů, vytvoříme 8 synů a objekty z otce do nich rozdělíme:  objekt  patří  do uzlu,  pokud do něj  jakoukoliv  částí  své geometrie zasahuje
– rekurzivně opakujeme pro všechny syny, ve kterých je stále ještě mnoho objektů
– pokud hloubka překročí předem danou hranici D, dál nedělíme
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Obrázek 2.5: Příklad octree. Vlevo postupné dělení prostoru. Vpravo odpovídající strom.



Cílem  tohoto  algoritmu  je  rozdělit  si  předem  nijak  neuspořádané  objekty  do prostorové hierarchie. Zřejmě po skončení algoritmu je v ideálním případě každém listu nanejvýš M objektů. Může se stát, že některé objekty jsou příliš velké, a při dělení klesají do  většiny  z osmi  synů.  Proto  existuje  zarážka  D,  která  zabrání  případnému nekonečnému dělení.Ukazuje se, že hodně reálných scén vypadá tak, že je v nich velké množství malých disjunktních  objektů  (modely  reálných  předmětů  složené  z  trojúhelníků)  a  pak  také několik málo velkých objektů (např. podlaha). Tyto velké objekty se v naší implementaci ukázalo lepší do stavby stromu vůbec nezahrnout, protože kvůli své velikosti spadnou do obrovského množství listů stromu. Rozhodnout o objektu, že je „velký“, můžeme např. tak, že zvolíme poměr velikosti objektu k velikosti celé scény, a nad tento poměr už jsou objekty považovány za velké.
Průchod – hledání nejbližšího objektuNyní,  když  máme  objekty  rozděleny  do  octree,  využijeme  toho  při  hledání nejbližšího objektu vzhledem k danému paprsku. Postupujeme tak, že testujeme paprsek vůči uzlům stromu:najdiNejblizsiObjekt(uzel, paprsek)  {if (uzel je list) {najdi nejblizsi objekt v uzlupokud je objekt bliz, nez aktualni nejblizsi, stava se novym aktualne nejblizsim}else {for (kazdy syn uzlu)if (paprsek protina syna) // zde dochazi ke zrychleninajdiNejblizsiObjekt(syn, paprsek)}}
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a  celý  průchod  pak  vypadá  takto:  najdiNejblizsiObjekt(koren,  paprsek).  Po  skončení průchodu máme nejbližší objekt vůči paprsku spolu s průsečíkem.Jak je vidět, octree slouží k zahazování celých skupin objektů najednou. V testu, kde se ptáme, jestli paprsek protíná syna, se vlastně ptáme, jestli paprsek protíná kterýkoliv objekt uvnitř syna. Pokud paprsek vůbec neprotíná syna, neprotíná jistě ani žádný objekt uvnitř  a můžeme  tak  klidně  všechny  objekty  uvnitř  přeskočit.  V  opačném  případě  je bohužel nutné podrobnějsí prozkoumání obsahu syna.Máme však dobrou šanci, že odpověď bude negativní – ve většině případů paprsek protne dva z osmi synů. Pokud jsou objekty v prostoru rozloženy rovnoměrně, hned na první úrovni stromu jich tak ¾ vyřadíme! Strom má však úrovní více, a tak ve výsledku na testujeme jen malý zlomek ze všech objektů v listech.V  testu,  kde  se  ptáme,  zda  paprsek  protíná  syna,  potřebujeme  najít  průsečík paprsku s kvádrem. Efektivní algoritmus je popsán v [3].
Poznámka k volbě konstantPrůchod  stromem  však  není  zadarmo  (při  průchodu  testujeme  uzly  stromu  na průsečík s paprskem), a tak je velmi důležité zvolit  správně konstantu  M = maximální počet objektů v uzlu.Pokud  bychom  totiž  konstantu  zvolili  příliš  malou,  strom  by  byl  hluboký  a  nalezení protnutých listů by trvalo přiliš dlouho. Pokud konstantu zvolíme naopak přiliš vysokou, strom bude ztrácet svůj smysl, protože v každém listu budeme testovat velké množství objektů.Optimální  hodnota konstanty  M závisí  na  implementaci  a  je  dána poměrem rychlosti testu  uzlu  a  rychlosti  testu  objektu.  V  naší  implementaci  byla  optimální  hodnota přibližně 20.
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VýsledekProvedli jsme srovnání výkonu naší implementace octree s naivní implementací.Na grafu 2.4 níže vidíme křivku naznačující časovou složitost jako O(nk), kde 0 < k < 1 a n je  počet  objektů ve scéně.  Vezměme si  teoretickou scénu,  ve které jsou objekty rovnoměrně rozloženy a v každé buňce octree je stejný počet objektů. Zajímá nás,  jak  

velkou část celkového počtu buněk budeme testovat pro průměrný paprsek.  Vezmeme-li průměrný paprsek jako paprsek jdoucí ve směru některé ze souřadnicových os, protne na první úrovni octree dva z osmi uzlů. V každém z těchto uzlů protne opět dva z osmi jejich synů. S každou další úrovní octree se celkový počet buněk zvýší osmkrát a počet testovaných buněk dvakrát. To nám dává (#testovaných)3 = #celkem, protože pokud a3 = b, pak (2a)3 = 8b, tedy tento invariant zůstvává při přidání úrovně zachován.Testujeme tedy pouze třetí odmocninu celkového počtu objektů a časová složitost v tomto teoretickém případě vychází O(n1/3). Takto teoreticky odvoděná časová složitost opravdu přibližně odpovídá naším měřením.
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Graf 2.6: Čas vykreslení scény v závislosti na počtu objektů. Objekty jsou koule rozmístěné do 
pravidelné trojrozměrné mřížky. Proložená křivka naznačuje časovou složitost.



 2.9.2 kd-treeKd-tree je datová struktura podobná octree. Liší se v tom, že strom je binární. Uzel má tedy dva potomky, a to buď levou a pravou část, hodní a dolní, nebo přední a zadní. Při štěpení uzlu je vždy nalezena rovina v jedné ze tří základních poloh, která uzel rozdělí na dva syny, a to ne nutně v polovině, jako tomu bylo u octree. Pro nalezení optimální polohy  dělící  roviny  se  používají  různé  heuristiky.  Kd-tree  je  populární  datovou strukturou pro ray tracing.Při stavbě věnujeme oproti octree více úsilí hledání polohy dělící roviny a strom je tedy více přizpůsobený konkretní scéně a tak je jeho průchod o něco efektivnější. Stavba octree  se však také dá  tímto způsobem upravit  – nemusíme v každém rozměru dělit přesně v polovině.Oproti  octree je strom binární a tedy pro stejnou scénu přibližně třikrát  hlubší. 
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Graf 2.7:  Čas vykreslení scény v závislosti na počtu objektů.Objekty jsou malé trojúhelníky 
náhodně rozmístěné v kvádru.



V octree v jednom kroku zahodíme průměrně 6/8 zkoumaných objektů, protože paprsek kvádry 6/8  synů vůbec neprotne. U kd-tree zahazujeme buď jednoho ze dvou synů, nebo nic. Na druhou stranu je průchod kd-tree jednodušší. Na jeden krok stačí jedna operace odčítání a jedna operace násobení [4].Tato datová struktura s podrobnou analýzou výkonnosti a srovnáním výkonnosti s ostatními datovými strukturami je popsána v [5].
 2.9.3 Mřížky a hierachické mřížkyMřížka  je  jednoduchá  struktura,  která  není  nijak  hierarchická.  Prostor  scény jednoduše rozdělíme  na trojrozměrnou mřížku po  pravidelných intervalech.  Podobně jako u octree nebo kd-tree, do každé buňky mřížky přidáme každý objekt, který do buňky jakkoliv zasahuje.Průchod mřížkou je pak realizován pomocí algoritmu 3DDDA – efektivní 3D verze Bresenhamova algoritmu známého pro kreslení čar ve 2D. Podobně jako při kreslení čáry hledáme pixely, kterými čára prochází,  při průchodu mřížkou hledáme buňky, kterými prochází paprsek.Hierarchické mřížky jsou jakýmsi hybridem mezi mřížkou a stromem. Každá buňka mřížky  v  sobě  může  obsahovat  další  mřížku.  Procházení  funguje  také  pomocí  3D Bresenhamova algoritmu. Na vyšší úrovni skáčeme po větších buňkách, které zkoumáme rekurzivně tak, že procházíme jejich vnitřní mřížky.

 2.10. ParalelizaceRay tracing patří do kategorie tzv. „embarassingly parallel“ problémů. To znamená, že problém lze dobře rozdělit do mnoha částí, které na sobě nijak nezávisí. Otázkou je, jak výpočet rozdělit.  Mohli bychom před výpočtem obraz rozdělit na tolik  částí,  kolik  máme  procesorů  a  každou  část  nechat  spočíst  jedním  procesorem. Takové statické dělení by však bylo velmi neefektivní. Mohlo by se stát, že každý procesor by  dostal  jinak výpočetně  složitou část  obrazu,  a  zatímco  většina  procesorů by  měla hotovo,  čekali  bychom na  poslední  procesor,  než  dokončí  svou náročnou  část.  To  by zbytečně prodloužilo celkový čas výpočtu.Daleko lepší je přidělovat procesorům úkoly dynamicky. Až procesor dokončí svůj 
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úkol,  dostane další.  Důležité je,  aby rozdělení obrazu na úkoly bylo dostatečně jemné a byl tak dostatek prostoru pro paralelizaci. Můžeme například dělit obraz po řádcích, po malých obdélnících, někdy se dokonce používá i dělení po pixelech. Pokud počet částí dostatečně přesahuje počet procesorů, zajistíme tak, že prakticky až do skončení celého výpočtu jsou všechny procesory plně vytíženy a tedy efektivně využíváme dostupnou výpočetní kapacitu.
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 3. Distribuce výpočtuDistribuce výpočtu řeší rozdělení úlohy na množinu strojů propojených sítí, sběr částečných výsledků od jednotlivých strojů a sestavení celkového výsledku.
 3.1. Dělení úlohy na částiPodobně jako u otázky paralelizace ray tracingu, i při distribuci výpočtu je potřeba řešit  otázku,  jak  úlohu rozdělit  na  jednotlivé  části,  které  budou spočteny na různých strojích.Obecně na sobě části  výpočtu mohou být  závislé.  V takovém případě je  potřeba řešit  pořadí,   v jakém  budou  části  zpracovávány.  Implementovali  jsme  knihovnu  pro distribuci výpočtu, kde dáváme uživateli dostatek prostoru pro jeho vlastní implementaci dělení  úlohy  na  části.  Uživatel  tedy  má  možnost  zajistit,  aby  části  byly  postupně zpracovávány např. podle topologického uspořádání závislostního grafu. V případě ray tracingu jsou však na sobě části nezávislé.Pozn.: V následujícím textu budeme říkat  úloha (Job) celkové práci, která má být vykonána distribuovaně (tj.  např.  vykreslení celého obrazu při ray tracingu).  Části,  na které je úloha dělena, budeme nazývat úkoly (Task).Statické  rozdělení  na  začátku  je  opět  nevýhodné,  protože  se  může  stát,  že  ne všechny  úkoly  by  byly  časově  stejně  náročné  a  tak  by  se  na  výsledek  od  několika posledních klientů mohlo čekat, zatímco většina klientů by neměla co na práci. Klienti se navíc k výpočtu mohou přidávat až v průběhu.Úlohu je tedy lepší dělit na jednotlivé úkoly dynamicky a rozdělovat je klientům, jak jsou  volní.  Konkrétně  u  dobře  paralelizovatelných  problémů,  jako  je  ray  tracing,  se ukazuje  jako efektivní  strategie dělit  úlohu na řádově větší  počet  úkolů,  než  je  počet klientů, a přidělovat úkoly ke zpracování stylem „kdo dřív přijde, ten dřív mele“.

21



Teoreticky, čím větší bude poměr počet úkolů ku počtu klientů, tím více bude tato metoda konvergovat k naprosto efektivnímu 100% využití všech klientů po celou dobu výpočtu. Zřejmě tedy nechceme poměr počtu úkolů ku počtu klientů příliš  nízký.  V praxi  však tento  poměr  nemůže  být  ani  přiliš  vysoký  (např.  dělení  obrazu  po  jednom  pixelu), protože by pak většinu času zabrala síťová komunikace. Je potřeba najít kompromis. Stačí nám,  aby  každý úkol  byl  natolik  malý,  aby  i  v  nejhorším případě  trval  zanedbatelně krátkou  dobu  vzhledem  k celkovému  času  (např.  jednu  sekundu  při  očekávaném minutovém výpočtu), a tak nevadilo, že po tuto krátkou dobu na konci bude vytížený byť i jen jeden klient.Pokud  jsou  všechny  úkoly  přiděleny  a  čekáme  na  výpočet  několika  posledních, můžeme klientům, kteří už nemají co na práci, přidělit tyto započaté úkoly znova. Může se stát, že poslední úkol počítá pomalý klient a přidělením úkolu znova na rychlejšího klienta  se  nám  výsledek  vrátí  ještě  dříve,  než  kdybychom  nic  nepodnikli  a  nechali pomalého  klienta  úkol  dopočítat.  Pomalý  klient  mohl  také  např.  nečekaně  spadnout a výsledku bychom se nedočkali, a proto je lepší takto agresivně klienty využívat. Navíc nás to témeř nic nestojí.Popsaný způsob dělení na části není samozřejmě jediný možný, zajímavá je práce [6],  která  se  zabývá  srovnáním efektivity  různých algoritmů dělení  úlohy a  navrhuje algoritmus  naznačený na  obrázku  3.2.  Díky  návrhu naší  knihovny  není  pro  uživatele problém takovýto nebo jakýkoliv jiný algoritmus dělení úlohy použít.
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Obrázek 3.1: Dynamické dělení úlohy na části použité v naší implementaci.



 3.2. ArchitekturaNásledující části popisují návrh knihovny Lucid pro distribuci obecného výpočtu a následně její použití.
 3.2.1. Knihovna LucidNavrhli  a  implementovali  jsme  knihovnu  pro  platformu  .NET,  která  umožňuje distribuci  obecného výpočtu na více strojů propojených sítí.  Není tedy pevně svázána s ray  tracingem.  Pro  distribuci  výpočtu  byla  použita  klient  server  architektura,  kde centrální server poskytuje úlohy k výpočtu klientům a skládá dohromady došlé výsledky.Knihovna  obsahuje  dvě  hlavní  třídy  zabezpečující  distribuci  výpočtu.  Jsou  jimi 

LucidServer a LucidClient.Oddělení  distribuce  výpočtu  od  konkrétní  úlohy  bylo  dosaženo  pomocí abstraktních  tříd  JobMaster a  JobSlave,  které  uživatel  knihovny  rozšíří  pro  svou specifickou úlohu.
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Obrázek 3.2: Dělení obrazu na části popsané v [5], n je předem 
známý počet klientů.



LucidServer je  implementací  rozhraní  ILucidService,  které  definuje  kontrakt serverové služby. ILucidService, a tedy i LucidServer obsahují metody jako GetNextTask(), pomocí jejichž volání si klienti žádají o další část práce k výpočtu. LucidServer však nemá nic společného s ray tracingem. Volání metod deleguje na specializovanou instanci třídy 
JobMaster. Tuto instanci LucidServer dostane od aplikace, ve které je použit.

LucidClient je protipólem LucidServeru. Je použit v klientské části aplikace a také je nezávislý  na ray tracingu.  Podobně jako  LucidServer,  dostane  LucidClient od klientské aplikace instanci třídy  JobSlave,  na kterou deleguje vyřešení konkrétní úlohy, kterou si vyžádá od LucidServeru.
LucidClient i  LucidServer jsou tedy jakýmsi zapoudřením protokolu pro distribuci výpočtu  a  implementace  síťové  komunikace  pomocí  Windows  Communication Foundation.Úlohu reprezentuje třída  Job,  která je abstraktní a uživatel  si  ji  rozšíří  pro svou 
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Obrázek 3.3: Oddělení knihovny Lucid od uživatelem definovaných úloh.



konkrétní implementaci. Třída Job má představovat celkový popis úlohy, tj. u ray tracingu např. rozměry výsledného obrázku, polohu kamery, apod.Úkol reprezentuje třída  Task,  která definuje začátek a konec úkolu,  ať už to pro konkrétní implementaci znamená cokoliv (u raytracingu začátek a konec úkolu definuje levý horní a pravý dolní roh výřezu z obrazu). Třída Task také definuje proměnnou pro výsledek,  kam klient vyplní spočtená data a úkol pošle zpět. Tím, že je výsledek typu 
object, dá se do něj přiřadit cokoliv, a tedy jakýkoliv typ dat bude uživatel potřebovat jako výsledek výpočtu (u ray tracingu to jsou obrazová data).

Na  diagramu  vidíme,  jak  probíhá  výpočet  jedné  úlohy.  Nejdříve  je  na  serveru nastavena úloha, která má být distribuována. Poté se klienti přihlašují k serveru a tuto úlohu si stahují.
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Obrázek 3.4: Diagram interakce mezi klíčovými objekty knihovny Lucid. Čas plyne odshora dolů.



Následuje  cyklus,  ve  kterém klienti  žádají  o  další  úkol,  počítají  výsledek,  a  úkol s vyplněným výsledkem posílají zpět na server. To se opakuje, dokud jsou dostupné další úkoly, tedy dokud není celá úloha vyřešena.Vidíme, jak LucidServer a LucidClient komunikují přes síť a většinu svých požadavků delegují na abstraktní třídy JobMaster, resp. JobSlave, na jejichž místě jsou však konkrétní instance dodané uživatelem knihovny.Pro návrh bylo podstatné, aby klienti byli opravdu čistě klienty v klasickém pojetí, tj. aby neposlouchali na žádném portu, server na nich nijak nezávisel a byl odolný vůči jejich odpojení v libovolném okamžiku.Klient má možnost zadat IP adresu nebo DNS název serveru, ke kterému se připojit. Pokud je server v lokální síti, klient má možnost jej vyhledat pomocí UDP broadcastu, na který  server  odpoví.  Broadcast  zpráva  přes  UDP  je  pro  účely  vyhledávání  serveru v lokální síti často používanou metodou.Metoda serveru  Register() není nutná, ale je přítomna kvůli tomu, aby se klienti mohli předem přihlásit, a server tak měl přehled o klientech, kteří jsou k dispozici.
 3.2.2. Použití knihovnyPokud chceme knihovnu použít, stačí implementovat dvě nové třídy specializované pro konkrétní úlohu.Je třeba implementovat potomka třídy JobMaster, jehož zodpovědnost bude dělení úlohy na úkoly.  Dále  je  potřeba implementovat  potomka třídy  JobSlave,  který dokáže zadaný úkol vyřešit.  Obě tyto třídy mají poměrně jednoduché rozhranní, takže by pro uživatele  knihovny  implementace  neměla  být  o  moc  pracnější,  než  implementace samotného řešení problému v samostanté aplikaci bez jakékoliv distribuce výpočtu.V naší práci jsme knihovnu použili pro distribuci ray tracingu. Konkrétní diagram vypadá takto:
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Vidíme, že byl implementován JobMaster – třída RaytracingMaster a JobSlave – třída 
RaytracingSlave. Klientská i serverová aplikace byla vytvořena uživatelem knihovny. Serverová aplikace je nutně specifická pro daný typ úlohy, protože musí zobrazovat výsledky  a  také  nabídnout  uživateli  grafické  rozhranní  pro  zadávání  úlohy  (např. u raytracingu otevření souboru se scénou).Klientská aplikace by teoreticky mohla být generická, a to tak, že by si stáhla od serveru .dll knihovnu s algoritmem výpočtu. Stahování a spouštění kódu však nezní jako nejlepší  nápad  z  bezpečnostního  hlediska  a  navíc  typicky  budeme  chtít  i  klientskou aplikaci  „šitou na  míru“  konkrétní  úloze,  protože  můžeme chtít  zobrazovat  konkrétní data o výpočtu, který zrovna probíhá.
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Obrázek 3.5: Konkrétní použití knihovny pro distribuci ray tracingu.



 4. ImplementaceImplementaci jsme postavili na technologii .NET framework, kód je napsán v jazyce C#.  Pro  síťovou  komunikaci  při  distribuci  výpočtu  jsme  použili  podmnožinu  .NET frameworku zvanou Windows Communication Foundation.
 4.1. Návrh modulu RaytracingNávrh knihovny Lucid byl popsán výše. Nyní zmiňme návrh knihovny Raytracing.

Implementace algoritmu leží ve třídě  Scene,  jejíž hlavní metodou je  Render,  která vykreslí výřez obrázku do pole barev. Používá k tomu funkci tracePixel, která k danému paprsku vrátí výslednou barvu pixelu. Funkce tracePixel potřebuje často hledat průsečík paprsku se scénou, ať už při počítání primárního paprsku, stínů, či odrazů.
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Obrázek 4.1: Hlavní třída Scene s Octree obsahující objekty k vykreslení.



Funkčnost  nalezení  nejbližšího  průsečíku  se  scénou  je  zajištěna  interfacem 
IPrimitiveStructure,  který  implementuje  třída  Octree.  Odvozením  dalších  tříd  (např. 
KdTree) lze jednoduše změnit strategii hledání průsečíku.

Octree,  stejně  jako  jiné  struktury  odvozené  od  IPrimitiveStructure,  obsahuje instance potomků abstraktní třídy  Primitive. V naší práci byli implementováni potomci 
Triangle a  Sphere. Každý z nich definuje vlastní způsob nalezení průsečíku s paprskem, zjištění normály kvůli odrazům apod.Knihovna Raytracing nemusela být od začátku psána s ohledy na distribuci výpočtu. Stačilo rozšířit třídy JobMaster, JobSlave a JobSettings z knihovny Lucid, jak bylo popsáno v kapitole o knihovně Lucid:

Všimněme si, že třída RaytracingSlave je vlastně wrapper kolem třídy Scene, která implementuje ray tracing, ale neřeší distribuci výpočtu.
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Obrázek 4.2: Distribuce ray tracingu pomocí knihovny Lucid.



RaytracingMaster je zodpovědný za vyrábění úkolů na serveru, tedy např. za to, na jak velké části bude obraz dělen.
SceneSettings jsou nastavení  úlohy specifická  pro ray tracing,  jako jsou rozměry obrazu, barva pozadí, atd.

 4.2. Formát souboru se scénouJako formát pro ukládání popisu scén jsme zvolili XML, které odkazuje na soubory s modely ve standardním formátu VRML 2.0. Je tak tedy možno importovat do scény více modelů z různých VRML souborů. Tento XML soubor dále slouží hlavně k popisu světel a výchozího pohledu na scénu (kamery). Může také obsahovat popis objektů jako koule a trojúhelníky, počítá se však s tím, že rozsáhlejší geometrie bude vždy uložena ve VRML souboru a z XML na něj bude pouze odkazovat.Formát VRML jsme zvolili, protože je rozšířený a většina existujících nástrojů pro tvorbu 3D objektů ho podporuje.Jako součást projektu jsme implementovali načítání podmnožiny VRML (načítáme trojúhelníky  a  materiály,  zbytek  je  přeskakován).  Načítání  má  na  starost  třída 
Vrml2FormatLoader.  V  případě  potřeby  načítání  jiného  formátu  je  tato  třída  lehce nahraditelná jinou, díky modulární architektuře celého projektu.XML popis scény vypadá zjednodušeně takto:<ScnFile>

    <DefaultCamera>...</DefaultCamera>
    <Lights>...</Lights>
    <Primitives>
        <Primitive type="triangle">...</Primitive>
        <Primitive type="sphere">...</Primitive>
    </Primitives>
    <ModelFiles>
    ...
        <FileName>Mclaren.wrl</FileName>
    ...    
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    </ModelFiles>
    ...

</ScnFile>

 4.3. Distribuce výpočtu - analýzaRozhodli jsme se pro architekturu, kde se klienti připojují k jednomu centrálnímu serveru,  žádají  jej  o  úkoly  a  spočtené  výsledky  odesílají  zpět.  Každý  z klientských programů poskytuje navenek nějakou funkcionalitu, dalo by se na něj tedy dívat jako na server.  Implementovat  však  architekturu  jako  mnoho  serverů  a  jednoho  centrálního klienta  by  bylo  nežádoucí.  Klientský program si  budou stahovat  a  spouštět  uživatelé, kteří nechtějí mít na svém stroji program, který čeká na příchozí spojení. Byly by také problémy s firewally, které naslouchající program ihned blokují nebo se ptají uživatele. Zato ke klientům se firewally chovají daleko benevolentněji. V neposlední řadě – mnoho uživatelů nemá veřejnou IP adresu, a tak by se k nim zvenku nemohl nikdo připojit. V roli klienta však fungovat mohou bez problémů. Popsaná  architektura  je  pro  distribuci  výpočtu  velmi  oblíbená,  v  nedávné  době dokonce vznikl projekt, publikovaný v [7], kde klientský kód běží ve webovém prohlížeči ve formě  Silverlight  [8]  programu,  a  uživateli  tedy  stačí  pro  zapojení  se  do  výpočtu navštívit  webovou  stránku.  Po  vyřešení  rozdělení  na  klienty  a  server  bylo  potřeba vyřešit, jak bude implementována komunikace. V .NET jsou prakticky 3 možnosti: 
Vlastní protokol přes TCP socketyTato možnost by byla velmi pracná a nepřinesla by prakticky žádné výhody. Jedinou výhodou by mohla být mírně vyšší rychlost, což by však bylo potřeba potvrdit měřením. Při  distribuci  výpočtu  je  navíc  většina  celkového  času  samotný  výpočet,  a přenesení spočteného výsledku není kritickou částí aplikace, co se týče požadavků na výkon. Navíc dále zmíněný .NET Remoting vnitřně také používá binární serializaci přes TCP sockety, výkon by se tedy dal čekat prakticky srovnatelný.Velkou nevýhodou by bylo větší množství kódu potřebného k implementaci. Jak je známo, čím více kódu, tím více potenciálních chyb, horší udržovatelnost atd. Množství kódu potřebného k implementaci bychom mohli snížít alespoň tak, že bychom socketem posílali  binárně  serializované  objekty,  a  odpadla  by  tedy  část,  kde  bychom  posílali 
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primitivní datové typy jeden po druhém.Protokol UDP nepřipadá v úvahu, protože nám jde o doručení všech částí zprávy ve správném pořadí.
.NET RemotingJde o RPC (remote procedure call)  technologii  obdobnou RMI z Javy,  která nám dovoluje transparentně volat metody na jiném stroji. Používá se i pro meziprocesovou komunikaci  v rámci  jednoho  počítače.  .NET  Remoting  posílá  parametry  a  návratové hodnoty metod binárně serializované přes TCP. Uživatel si může zvolit i jiný protokol pro přenost zpráv, např. HTTP. Tato technologie by byla pro distribuci výpočtu použitelná. Klient  volá  metodu  serveru,  která  vrací  objekt  Task popisující  úkol  k  vykonání.  Po dokončení výpočtu klient zavolá jinou metodu a jako její parametr předá výsledek. Takto jsme  v  naší  implementaci  postupovali,  nepoužili  jsme  však  .NET Remoting  z  důvodu existence novější technologie.
Windows Communication FoundationTato technologie se stala součástí .NET frameworku v roce 2007 s uvolněním verze 3.0  a jedná  se  zatím  o  nejvíce  aktuální  technologii  pro  meziprocesovou  komunikaci v prostředí .NET. Toto byl hlavní důvod, proč jsme si pro implementaci vybrali WCF. WCF obsahuje  funkčnost  .NET  Remotingu  jako  svou  podmnožinu,  takže  se  touto  volbou na úkor  .NET  Remotingu  nedalo  nic  zkazit.  Jedinou  možnou  nevýhodou  oproti  .NET Remotingu je náročnější implementace. WCF je složitější než .NET Remoting a je tedy obtížnější se WCF naučit používat.

 4.4. Windows Communication FoundationPro implementaci distribuce výpočtu jsme zvolili WCF. Před vznikem WCF se běžně používala technologie jménem .NET Remoting a ještě dříve si aplikace implementovaly své vlastní protokoly přenosu zpráv přes TCP sockety.Jak bylo řečeno, WCF obsahuje funkčnost .NET Remotingu jako svou podmnožinu a dokonce se uvádí,  že je výkonnější  než .NET Remoting (oficiální analýzu výkonnosti 
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WCF  lze  nalézt  v  [9]).  Obsahuje  také  vlastnosti  navíc,  jako  podporu  zabezpečení a transakcí, které jsme pro náš projekt nepotřebovali.WCF  byla  navrhována  s  dost  odlišnout  filozofií  oproti  .NET  Remotingu.  .NET Remoting počítá s tím, že server i klient budou .NET aplikace sdílející datové typy (třídy), které si budou posílat. Aplikace jsou tak tedy pevně svázané znalostí stejných typů, které se většinou umisťují do zvláštní .dll knihovny, kterou má jak klient, tak server.Ústřední myšlenky WCF jsou SOA („service orriented architecture“ - architektura orientovaná  na  služby)  a  interoperabilita,  tedy  spolupráce  s  jinými  platformami a technologiemi.  Není  tedy  jednoduše možné,  tak  jako  v  .NET  Remotingu,  vzít  objekt a vrátit  ho  ze  serverové  metody  s  tím,  že  klient  mu  porozumí.  Je  potřeba  dopředu specifikovat  kontrakt  služby.  S  tím  přichází  problémy,  např.  že  musíme  dopředu specifikovat všechny odvozené typy, které by metoda mohla vrátit. Co když chceme ale takové typy přijímat jako pluginy od uživatele naší knihovny a neznáme je tedy dopředu?Ne každý však potřebuje interoperabilitu a chtěl by WCF používat naprosto stejně jako .NET Remoting mezi svým vlastním klientem a serverem. To je přesně případ naší implementace, pro kterou byly základní myšlenky WCF popsané výše vlastně nevýhody. Naštěstí existuje možnost, jak tyto nevýhody obejít a donutit WCF fungovat stejně, jako .NET Remoting. Je k tomu potřeba implementovat vlastní atribut, který specifikuje typ serializátoru objektů pro jejich přenost přes síť. V naší implementaci se tento atribut jmenuje NetDataContractAttribute.WCF tak sice obsahuje funkčnost .NET Remotingu, ale je paradoxně daleko těžší ji použít, než tomu bylo v předchozí verzi. Microsoft se rozhodl, že ví, co je pro vývojáře nejlepší, a ztížil využití funkčnosti .NET Remotingu ve WCF.
 4.5. Vlákna v .NETV našem projektu jsme potřebovali paralelizovat ray tracing, kvůli plnému vytížení i vícejádrového procesoru.  Práce  s  vlákny byla  potřeba i  dalších v  situacích,  např.  při stahování  souboru s  definicí  scény –  umožnili  jsme více  klientům paralelně  stahovat soubor, aby pomalý klient svým stahováním neblokoval ostatní čekající ve frontě za ním.V .NET existuje poměrně velké množství tříd sloužících k práci s vlákny:
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MonitorTřída důležitá pro synchronizaci přístupu ke sdíleným prostředkům. Její statické metody Enter(object) a  Exit(object) představují získání, resp. uvolnění zámku na daném objektu.  V jazyce  C#  většinou  tuto  třídu  není  potřeba  používat  přímo,  díky  existenci klíčového slova lock(object), které je pro překladač zkratkou za
Monitor.Enter(object);
try
{
    // Critical code
}
finally
{
    Monitor.Exit(object);
} 

ThreadZákladní  třída  pro  práci  s  vlákny.  Konstruktor  třídy  Tread  bere  delegáta,  tedy metodu, kterou má při svém běhu zavolat. Pomocí metody Start lze pak vlákno spustit.
ThreadPoolThreadPool  spravuje  vlákna  a  slouží  k  jejich  efektivnějšímu  využívání.  Pomocí statické metody  QueueUserWorkItem můžeme předat delegáta ke spuštění.  ThreadPool pak náš kód spustí v dostupném vlákně, nebo pro něj vytvoří nové. Až se vlákno uvolní, dokáže ho využít znovu pro další úkol. Důležité je, že jsme abstrahováni od přímé práce s vlákny.
Asynchronní delegátiKaždý delegát  má  metodu  BeginInvoke,  která  zařídí,  že  se  kód  delegáta  vykoná asynchronně.  Pokud  chceme  v  hlavním  vlákně  od  delegáta  vyzvednout  návratovou hodnotu, a nebo jen počkat až skončí (obdoba  Thread.Join), zavoláme metodu delegáta 

EndInvoke.  Pokud byla  v  kódu delegáta  v pracovním vlákně vyhozena výjimka,  volání 
EndInvoke ji vyhodí znova, abychom se o ní dozvěděli.
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BackgroundWorkerU všech způsobů použití  vláken popsaných výše je problém s výjimkami.  Pokud spustíme  kód  pomocí  vytvoření  instance  třídy  Thread a  nebo  pomocí 
ThreadPool.QueueUserWorkItem, a v pracovním vlákně dojde k výjimce, nemůžeme tuto výjimku v hlavním vlákně chytit. Vezměme následující kód:

public static void Main() {
  try {
    new Thread(Go).Start();
  }
  catch (Exception ex) {
    // Sem se nedostaneme
    Console.WriteLine ("Caught.");
  }
 
  static void Go() { throw new Exception("Thread ex."); }
} Výjimku z jiného vlákna nelze takto chytit. Nezachytí ji ani zaregistrování události Application.ThreadException,  která  slouží  k  globálnímu odchytávání  výjimek.  To však neznamená,  že se výjimka nijak neprojeví.  Ignorování výjimek by nebyl  dobrý nápad, a proto  neošetřená  výjimka  v  jiném  než  hlavním  vlákně  alespoň  způsobí  konec  celé aplikace.  Takové chování ale také většinou není žádoucí,  a proto musíme v metodách volaných v pracovních vláknech důsledně ošetřovat výjimky.Existuje  však  i  jiná  možnost,  a  to  zaobalení  důsledného  ošetřování  výjimek  do pomocné  třídy  –  BackgroundWorker.  BackgroundWorker se  používá  tak,  že zaregistrujeme  událost  DoWork s  kódem  k  vykonání  a  poté  zavoláme  metodu 

RunWorkerAsync. To by samo o sobě nepřineslo žádnou výhodu.  BackgroundWorker má však navíc událost RunWorkerCompleted, ve které nám signalizuje, že náš kód doběhnul nebo skončil výjimkou a tuto výjimku nám také předává, a my se podle výjimky můžeme zachovat stejně jako kdybychom ji chytali.
Problematika vláken v .NET je velmi podrobně a srozumitelně popsána v [10].
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 4.6. VýsledkyProvedli jsme měření výkonnosti naší implementace distribuovaného ray traceru na sedmi počítačích propojených lokální sítí. Konfigurace všech počítačů byla P4 1.8GHz, 256MB RAM.

Teoretické  zrychlení  je  spočteno  jako  součet  relativních  výkonů  daného  počtu počítačů. Relativní výkon každého počítače jsme vzali jako jeho čas vykreslení celé scény vydělený časem vykreslení scény nejpomalejším ze všech počítačů. Vzhledem k tomu, že všechny  počítače  měly  stejnou  hardwarovou  konfiguraci,  byli  téměř  přesně  stejně výkonné, nejvyšší relativní rychlost byla 1,024.Na  sedmi  počítačích  jsme  dosáhli  zrychlení  6,53,  které  odpovídá  92,4% teoretického zrychlení 7,06. Na sedmém počítači běžel server. Prvních šest měření tedy sloužil pouze jako server a v posledním měření i jako klient.K  měření  jsme  použili  poměrně  složitou testovací  scénu,  jejíž  vykreslení  trvalo samotnému nejpomalejšímu stroji 2 minuty a 24 sekund.
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Graf 4.3: Dosažené zrychlení výpočtu v závislosti na počtu použitých strojů.
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Obrázek 4.4: Scéna „mclaren_balls.xml“, na které bylo provedeno měření.

Obrázek 4.5: Scéna „chair3.xml“



 5. ZávěrPopsali a implementovali jsme populární algoritmus 3D počítačové grafiky – ray tracing.  Implementace  zvládá  vykreslovat  lesklé  a  průhledné  povrchy  ve  scénách složených  z velkého  počtu  objektů.  Tento  počet  je  omezen  pouze  velikostí  paměti počítače. Objekty je možno načíst ze standardního formátu VRML 2.0. Imlementace je paralelní a plně tak využívá dostupnou výpočetní kapacitu i vícejádrových procesorů. Pro snížení  časové složitosti  hledání  nejbližšího průsečíku s paprskem vyslaným do scény jsme použili  hierarchickou datovou strukturu octree. Pokusili  jsme se o odhad časové složitosti  dosažené  naší  implementací  octree  a  odhad  jsme  podložili  měřením.  Pro srovnání  jsme  popsali  i  další  používané  datové  struktury  pro  ray  tracing,  jmenovitě kd-tree,  který  v  práci  s  octree  krátce  srovnáváme.  Kd-tree  jsme  neimplementovali, nicméně  architektura  projektu  umožňuje  jednoduché  zapojení  libovolné  datové struktury, což je prostor pro budoucí rozšíření  a měření. Ray tracer by si do budoucna jistě zasloužil zrychlení, s komerčními implementacemi, které mají za sebou roky vývoje, se zatím nedá srovnávat. Za zkoušku by stála právě implementace kd-tree.V další části práce jsme se zabývali problémem distribuce výpočtu mezi množinu počítačů propojených sítí. Navrhli a implementovali jsme knihovnu pro platformu .NET, která  zapouzdřuje  síťovou  komunikaci  a  uživateli  dává  prostor  pro  implementaci libovolného algoritmu, který chce pomocí knihovny distribuovat. Srovnali jsme statické a dynamické metody dělení úlohy na části a popsali výhody dynamických metod oproti statickým.  Uvedli  jsme  také  alternativní  metody  dělení  výpočtu.  I  zde  má  uživatel knihovny možnost výběru. Knihovnu jsme použili pro distribuci algoritmu ray tracing.V  části  věnované  implementaci  shrnujeme  naše  zkušenosti  s  platformou  .NET framework,  které  jsme  při  implementaci  projektu  získali,  jmenovitě  s  Windows Communication Foundation a  vlákny.  Vysvětlujeme zde naše  rozhodování  nad volbou technologie  pro  síťovou  komunikaci  a  také  problémy  při  práci  s  vlákny,  hlavně v souvislosti s výjimkami vyhozenými v jiném, než hlavním vlákně aplikace.V závěru práce uvádíme výsledky měření efektivity naší implementace distribuce výpočtu na sedmi počítačích spojených rychlou lokální sítí.
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 7. Obsah CDSoučástí práce je disk s výslednou implementací projektu.  Struktura adresářů je následující:
– /bin/LucidServer – serverová aplikace vykreslující výsledky
– /bin/LucidClient – klientská aplikace provádějící výpočet
– /src – zdrojové soubory v jazyce C# (pro Visual Studio 2008)
– /src/LucidLib – zdrojové soubory knihovny Lucid
– /src/Raytracing – zdrojové soubory knihovny Raytracing
– /src/Parallel – zdrojové soubory knihovny Parallel
– /install - .zip archivy s aplikacemi LucidClient a LucidServer a scénami
– /scenes – testovací scény a modely
– /render – vyrenderované obrazy testovacích scén
– /thesis – text práce ve formátu .pdf a .odt
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 8. Uživatelská příručkaTato sekce obsahuje popis projektu z uživatelského hlediska.
 8.1. Softwarové požadavkyWindows XP / Vista.NET framework 3.0 (součást Windows Vista), doporučena poslední verze 3.5
 8.2. Hardwarové požadavky

– CPU: 1 GHz
– RAM: 256 MB
– Displej: 32 bitové barvyAplikace  LucidClient  ani  LucidServer  nekladou  žádné  zvláštní  požadavky  na hardware. Pro LucidServer je žádoucí grafická karta a displej schopný zobrazit 32 bitové barvy kvůli plnohodnotnému vykreslení výsledku.Pro aplikaci LucidClient může být v případě vykreslování rozsáhlých scén potřeba větší  množství  paměti,  v našich testovacích scénách však spotřeba paměti  nepřesáhla 200 MB. Kvůli rychlosti výpočtu je žádoucí co nejvýkonnějsí CPU, čím více jader, tím lépe.

 8.3. Aplikace LucidServerTato aplikace slouží k vykreslování trojrozměrných scén. K tomu, aby mohla scénu vykreslit, se k ní však musí připojit aplikace LucidClient.Zvolením „Open scene“ vlevo nahoře a výběrem .xml souboru na disku načteme soubor se scénou. Pak stačí zvolit „Start rendering“. Před začátkem vykreslování můžeme ještě nastavit  pozici a pohled kamery a také barvu pozadí.  Pozice kamery určuje bod v prostoru, ve kterém se nachází kamera. „LookAt“ pak určuje bod v prostoru, kam se 
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kamera  dívá,  a který  bude  uprostřed  výsledného  obrazu.  Barva  pozadí  určuje  barvu okolního prostředí, tedy barvu, kterou budou vyplněny ty části obrazu, ve kterých se nic nenachází.K vykreslování potřebujeme připojeného alespoň jednoho klienta. Stav připojených klientů vidíme vpravo nahoře. Pokud není žádný klient k dispozici, vždy můžeme sami spustit instanci aplikace LucidClient a připojit se lokálně v rámci jednoho počítače.
 8.4. Aplikace LucidClientTato  aplikace  provádí  skutečné  vykreslování,  LucidServer  pouze  zobrazuje výsledky.  Uživatelské  rozhranní  je  jednoduché.  Pokud  známe  IP  adresu  nebo  název počítače, na kterém běží LucidServer, stačí ji zadat do pole „Server“ a zvolit „Connect“. Od této chvíle můžeme aplikaci minimalizovat a nemusíme se o ni dále starat.Pokud umístění serveru neznáme, můžeme zkusit vyhledat běžící servery v rámci lokální  sítě  zvolením  „Search  servers“.  Text  tlačítka  se  změní  na  „searching“  a  až  je hledání  dokončeno,  tlačítko  se  vrátí  do  původního  stavu a  v  poli  „Servers“  se  objeví seznam nalezených serverů. Výběrem jednoho z nich se automaticky vyplní pole „Server“ a můžeme zvolit „Connect“.Aplikaci  LucidClient  můžeme  používat  na  jednom  počítači  zároveň  s  aplikací LucidServer.  Dokonce  je  možné  spustit  více  instancí  aplikace  LucidClient  na  jednom počítači. Nemělo by to však význam, protože i jediná instance LucidClient využije CPU na 100% a více instancí by tak vedlo pouze k celkovému zpomalení výpočtu a větší spotřebě paměti.

42


