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Sammanfattning 
Då scenkomplexitet och ett högre antal ljuskällor blir vanligare inom spel har ett 
behov av algortimer för att hantera dessa scener, med bra prestanda, uppståt. En allt 
vanligare algoritm för detta är Deferred Shading. Rapporten utvärderar två olika 
metoder för Deferred Shading (traditionell Deferred Shading och Light pre-pass 
rendering). 

Nyckelord: Deferred Shading, Forward Rendering, Light Pre-pass Rendering, 
realtidsrendering
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1  Introduktion 
Grafisk kvalitet har successivt ökat i takt med att prestanda på plattformar ökat. Ifrån 
att ha varit inbakat i texturer har ljussättning gått till att ge stöd för full dynamisk 
ljussättning och detta har gett ökade krav på rendering. Genom att ha fullt dynamisk 
ljussättning ökar mängden beräkningar som måste genomföras på varje pixel och 
material på modeller blir komplexa. 

I och med att komplexitet av material blir mer prestandakrävande uppstår ett behov av 
att minska prestanda som läggs på pixlar som kan ignoreras på grund av renderade 
pixlar framför dem. Ett sätt att lösa detta är att rendera scenen i olika omgångar för att 
undvika instruktionsbegräsningar hos grafikkortet. Ett problem med att rendera 
scenen i flera omgångar är att geometri måste skickas flera gånger till grafikkortet. Då 
geometrikomplexitet ökar i moderna scener, snabbare än hårdvara, leder detta till 
sämre prestanda. 

Den största kostnaden i många spel är ljussättningen där ett större antal ljuskällor kan 
bygga linjärt på kostnaden för varje scen, exempelvis där ett material som påverkas av 
8 ljuskällor kan bli dubbelt så dyr som ett material som påverkas av 4 ljuskällor. Ett 
högre antal ljuskällor ger mer realistiskt utseende och en större flexibilitet vid 
framtagning av scener vilket utesluter en förenklad scen med få ljus, eller en ljuskälla. 

En mängd metoder har tagits fram där kostanden för ljussättning minskats för att på så 
sätt ge större scen- och materialkomplexitet och ändå ge tillräcklig prestanda. De 
metoderna som kommer att undersökas i denna rapport bygger på att undvika att 
beräkna information om pixlar som inte kommer visas för användaren samt förenkla 
ljusrendering för de belysta delarna av bilden. 

För att utvärdera metoderna har bägge renderingsmetoderna implementerats och testat 
med en testapplikation. Testapplikationen är uppbyggd i C++ och använder DirectX 9 
och HLSL. Bägge metoderna har utvärderats både genom deras implementation och 
genom de resultat som testapplikationen producerar. Metoderna utvärderas utifrån 
deras visuella kvalitet, deras prestanda samt hur deras utformning ser ut. 
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2 Bakgrund 
Detta kapitel förklarar bakgrunden till realtidsrendering och tar upp tekniker som 
används för detta. Kapitlet kommer att ta upp problem med olika metoder och 
kommer att kontrastera de valda metoderna mot en förenklad modell. 

2.1 Rastrering 
Rastrering presenterades ursprungligen av Bresenham (1965) som en metod för att 
rendera ut linjer. Denna metod har senare anpassats för trianglar och det är trianglar 
som bygger upp de flesta 3d-scener. Trianglar i 3D projiceras till 2D och renderas sen 
sedan med någon variant av Bresenham ursprungliga algoritm. Hela denna process 
kallas för en renderingspipeline. 

2.1.1 Pipeline för hårdvarubaserad rastrering 

Skicka trianglar till 
grafikkortSätt renderingsinställningar

Vertexdata

Primitv-
data

Tesselering Vertex-
hantering

Geometri-
hantering

Pixel-
hantering

Pixel-
rendering

Textur-
samplerTextur-data

CPU

GPU

 
Figur 1: Bilden påvisar stegen i en hårdvarupipeline för rastering (DirectX SDK, 2008) 

Renderingsinställningar: För varje primitiv (en mängd trianglar som renderas 
tillsammans) som renderas sätts inställningar för primitiven. Dessa inställningar 
inkluderar texturer, shaders och mängd andra parametrar som påverkar pipelinen och 
slutresultatet av bildrutan. Dessa parametrar sätts innan primitiverna renderas och de 
kan inte uppdateras för olika delar i primitiverna utan att rendera de olika delarna 
separat. Att uppdatera dessa inställningar på grafikkortet är en relativt dyr operation 
(prestandamässigt) vilket innebär att det finns en önskan att minimera dessa 
uppdateringar. Detta innebär att objekt med samma material renderas tillsammans och 
ändringar av dessa inställningar undviks om möjligt (Pranckevičius, 2006).
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Skickande av trianglar till grafikkort: När CPUn (Central Processing Unit) skickar 
data till grafikkortet tillkommer overhead för varje batch som skickas. En batch 
definieras som en mängd data som kan renderas i sekvens, vilket innebär att det inte 
sker några renderingsinställningar mellan dem. I rastrering skall antalet sådana 
batchar begränsas, på grund av overhead, och därför placeras flera modeller i samma 
batch och kan då renderas i samma drawcall (DirectX SDK, 2008). 

Vertexdata, primitivdata och tesselering: Det första steget på GPUn (Graphics 
Procssing Unit) är att data kommer in ifrån processor. Då vertexdata normalt sätt 
läggs på grafikkort behöver enbart primitivsteget förändras mellan olika bildrutor 
(eng. frames), delvis beroende på implementation och hårdvara. Tesselering har lagts 
till nyligen i Directx 9 (med specifika bibliotek) och är en del i OpenGL 3 och 
DirectX 11, notera att det inte tillkommit för DirectX 10 (DirectX SDK, 2009). Då 
stödet för detta tillägg är begränsat och det inte påverkar lösningen utelämnas detta ur 
rapporten. 

Vertexhantering: Rapporten kommer att fokusera på en programmerbar pipeline 
vilket utelämnar vissa steg i vertexhanteringen som matrisoperationer, dessa måste 
istället implementeras genom vertex shaders. Shaders är exekverbar kod som körs på 
grafikkortet med olika typer av input. Vertex shaders är kod som körs för varje hörn 
och kan påverka position på hörnen samt skicka ytterligare data till senare steg i 
pipelinen. Vertex shaders körs på varje primitiv som skickas genom pipelinen och 
genom att göra operationer på vertex-punkter kan data för vara pixel interpoleras 
vilket minskar kostnaden avsevärt per pixel (DirectX SDK, 2008). 

Geometrihantering: Detta steg används för att klippa trianglarna utefter 
skrämrymden (eng. screen space) och har också hand om rastreringen. I DirectX 10 
kompletteras detta renderingssteg med Geometry shaders som kan lägga till 
vertexpunkter och trianglar (DirectX SDK, 2008). 

Pixelhantering: Det är på denna nivå som varje pixel beräknas och skrivs till en 
buffer. Notera att det är på denna nivå som båda de föreslagna metoderna lägger sin 
ljussättning. Då en bildruta i moderna spel ofta har en HD-upplösning, eller ännu 
högre för PC, blir dessa operationer dyra och tar upp en stor del av prestanda för varje 
bildruta (prestanda avser här resursanvändning och tidsåtgång). 

Djupsortering: En viktig aspekt av rastrering är sortering. En djupbuffer används för 
att avgöra om en pixel skall målas ut eller ignoreras och de flesta metoder för 
rastrering försöker ta bort trianglar som inte syns i slutbilden. Orsaken till det är flera, 
t.ex. att slippa belasta en buss (som är fallet med grafikkort) och undvika 
ljusberäkningar på pixlar som målas över senare i bildrutan (Luna, 2006). 

Djupbuffern implementeras som en textur i vilken djupet på varje pixel i bildrutan 
skrivs. När renderingen till bildrutan startas nollställs buffern (varje pixel sätts till 1) 
och därefter påbörjas renderingen. När renderingen startar sätts (genom 
renderingsinställningar) vilka funktioner som skall köras för att avgöra om en pixel 
skall målas ut eller inte (DirectX SDK, 2008). 

Genom att kasta bort pixlar som är placerade bakom en redan renderad pixel behöver 
inte dyra pixeloperationer göras på dem. Detta kan spara mycket prestanda i scener 
där kostnaden för varje pixel är dyr eller där många objektet renderas på samma 
pixelposition. 

Ett problem som kommer av att använda en djupbuffer är att de implementeras med 
flyttal, i vissa fall av låg precision. Flyttal har ingen jämt distribuerad precision vilket 
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innebär att objekt längre ifrån kameran, som i djupbuffern får värden närmare 1, kan 
ge upphov till grafikartifakter, även kallat z-fighting. Se West (2006) om flyttal och 
hur precision distribueras ojämnt. 

Transparens: En nackdel med rastrering är att transparenta objekt måste renderas i 
den ordning de ligger för att ge ett korrekt resultat. Även om addative blending ger ett 
tillfredställande resultat i vissa fall är sortering av genomskinliga objekt ofta 
nödvändigt (Luna, 2006). 

Vissa tekniker kan komma runt att göra denna sortering på CPU, t.ex. Pangerl (2007) 
och Thibieroz (2008). Då genomskinliga objekts pixlars slutfärg beror på 
underliggande pixlars färg, renderas transparenta objekt i slutet av scenrenderingen. 

Batching: Batching innebär att primitiver som har samma renderingsinställningar kan 
samlas ihop till en enda primitiv. Detta fungerar främst i de fall där det finns en statisk 
scen och där antalet texturer mellan geometri kan minskas. Genom att minska antalet 
primitiver minskar overhead för CPU (DirectX SDK, 2008). 

Instansiering: Detta är en metod för att rendera samma primitiv flera gånger på olika 
platser i scenen, utan att skicka data till GPU flera gånger. Det finns flera 
implementationer på detta, allt ifrån direkt hårdvarustöd till att implementeras med 
shaders. Det viktiga med denna metod är att den är mycket billig och kan användas i 
många scener (DirectX SDK, 2008). 

2.1.2 Ljussättning 
Vertex-ljussättning: Innan ljusberäkningar kunde genomföras på grafikkort gjordes 
dessa på en per vertexnivå, denna metod kallas även gouraud shading. Detta innebär 
att färgerna på pixlarna interpreterades mellan vertexpunkteterna. Att enbart beräkna 
ljus på vetexpunkter kan ge ett tillfredställande resultat vid enbart diffus ljussättning, 
utan en reflekterande komponent (Luna, 2006). 

Pixel-ljussättning: Ett alternativ till gouraud shading är Phong Shading, 
ursprungligen beskrivet av Phong (2005), som beräknar ljus per pixel. Att beräkna 
ljus på en pixelnivå är dyrare men leder också till en korrekt specular highlight (Luna, 
2006). Genom att beräkna ljussättning på en pixelnivå kan andra tekniker som normal 
mapping användas för att simulera mer geometri än som faktiskt finns i modellen. 

Light Maps: Light Maps är en vanlig metod för att spara statisk ljussättning för 
geometri i realtidsscener (Florian 2006). Detta är texturer som representerar ljusnivåer 
och de appliceras direkt på geometri. Dessa renderas ofta med hjälp av Radiosity för 
att skapa ett så realistiskt ljus som möjligt. Radiosity är en metod som simulerar 
fotoner i scenen för att på så sätt simulera hur ljus reflekteras över flera ytor vilket 
innebär att ljus sprider ut sig i scenen utöver de objekten som är direkt belysta. Detta 
steg är mycket beräkningsintensivt och görs i regel inte i realtid. Då dessa ljuskällor 
genereras innan exekvering är de begränsade till statisk belysning. Dessa ljuskällor 
kan användas i kombination med dynamisk ljussättning för att förbättra prestanda och 
visuella kvaliteten i vissa scener. 

Valve beskrev 2004 (McTaggert, 2004) hur light maps fungerar i Half-life 2. Istället 
för att enbart ge stöd för olika ljus-nivåer anpassade de light maps till att också 
fungera tillsammans med normal mapping. Detta åstadkoms genom att spara tre olika 
komponenter för varje punkt där påverkan för varje komponent i normalvektorn ges 
ett ljusvärde. 
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2.2 Z Pre-Pass Rendering 
Z Pre-Pass rendering bygger på att hela scenen först renderas till en djupbuffer och 
sedan renderas som vanligt. Genom att jämföra djupet på pixlar resulterar den här 
metoden i att enbart pixlar som syns kommer att renderas och på så sätt sparas 
prestanda då ljusberäkningar enbart behöver beräknas för synliga pixlar (Engel, 
2008). 

En nackdel med metoden är dock att hela scenen måste skickas till grafikkortet en 
extra gång vilket minskar prestanda beroende på scenens utformande. En fördel med 
metoden är att den fungerar även på äldre hårdvara då den bygger på att enbart 
rendera scenen i ett ytterliggare pass. Tekniken offrar CPU-prestanda för att minska 
kostanden på pixelnivå (Person, 2007). 

Denna renderingsmetod användes i Doom 3 (Engel, 2009). 

2.3 Deferred Shading 
Den ursprungliga idén till Deferred Shading presenterades i (Deering, Winner, 
Schediwy, Duffy & Hunt, 1988) där författarna beskriver hur användning av 
skärmbuffrar kan användas för att undvika att göra beräkningar på pixlar dold av 
annan geometri. Metoden var skapad för mjukvarurenderare där denna metod innebar 
en lägre belastning på buffrar och minne vilket var det ursprungliga problemet som 
författarna ville lösa. 

Författarna identifierade en brist i metoden som innebar att anti-aliasing blev mer 
komplicerad då ljussättning och material beräknads för varje pixel. Lösning på detta 
problem blev att rendera en fyrdubbelt så stor bild (1280 x 960 för NTSC) och sampla 
fyra pixlar för varje pixel i slutresultatet. Senare i rapporten kommer denna brist även 
tas upp för modern realtidsgrafik där det inte är lika enkelt att fyradubbla 
texturstorleken. 

Deferred Shading användes i flera spel, både släppta och fortfarande i produktion. 
Följande produkter använder Deferred Shading: Leadwerks Engine (Klint, 2008), 
Killzone 2 (Valient, 2007), S.T.A.L.K.E.R (Shishkovtsov, 2005), Tabula Rasa 
(Koonce, 2007), Star Craft 2 (Filion & McNaughton, 2008). 

2.3.1 G-buffer 
Grunden till Deferred Shading presenterar Hargreaves & Harris (2004) som 
geometribuffern som används för att spara information om de objekt som kommer att 
renderas i bildrutan. G-buffern består i det aktuella fallet av tre render targets som 
tillsammans innehåller information om objektet som behövs för ljussättning och att få 
fram den slutgiltiga pixeln. 
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Diffuse Specular

A16B16G16R16F

Position Emissive

Normal Free
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R2
 

Figur 2: Detta är ett exempel på vilken data som kan packas i en G-buffer. 

Killzone 2 använder en utvecklad version (Valient, 2007) av denna modell där 
positionen blivit utbytt med en djupbuffer, vilket möjliggör att positionen kan 
återkonstrueras samtidigt som texturformatet kan begränsas. Dessutom har ett flertal 
parametrar lagts till. 

 
Figur 3: Detta är ett annat exempel på hur data kan packas i en G-buffer. Denna modell 
användes i Killzone 2. 

2.3.2 Ackumuleringsbuffer 
Den andra delen i Deferred Shading är att samla ljusdata i en så kallad 
ackumeleringsbuffer. I de flesta fall är det önskvärt att hålla isär spekulär och diffus 
belysning till dess att alla ljus applicerats på scenen vilket innebär att två 
renderingsbuffrar kan behövas om tre komponenter för spekulär belysning skall 
sparas. I de fall där den spekulära belysningen kan representeras av enbart en 
komponent kan en textur vara tillräckligt. 

2.3.3 Texturformat 
En viktig aspekt i Deferred Shading är valet av texturformat (Hargreaves & Harris, 
2004). En begränsning med dagens hårdvara är att även om texturformaten som 
används inte behöver vara av samma typ måste de bestå utav lika många bitar. Detta 
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innebär att komponenter som behöver flyttal, för att få bättre precision, kan leda till 
att andra renderingsbuffrar kan behöva bytas ut mot de högre texturbitformaten. 
Ackumerleringsbuffrarna kan bestå av andra texturbitstorlekar än G-buffern om dessa 
inte i sig delar komponenter. 

HDR kan i vissa fall åstadkommas relativt billigt i ackumeleringsbuffrarna genom att 
öka deras bit-formatet från 32-bitars till 64-bitars. 

2.3.4 Anti-aliasing 
En nackdel med Deferred Shading beskrivs av Thibieroz (2009) där författaren 
beskriver en metod för att dra nytta av hårdvaru-anti-aliasing i DirectX 10.1. Enligt 
författaren har tidigare lösningar, bland annat beskrivet av Shishkovtsov (2005), 
inkluderat ett pass där detektering av konturer. Efter det har ett blur-filter körts över 
dessa data för att göra kanterna mjukare. Även om detta har resulterat i 
tillfredsställande visuell kvalitet kräver metoden ytterligare beräkningar. I många 
hårdvarukonsoller, så som Playstation 3 och XBox-360 är MSAA (Multisample anti-
aliasing) möjlig att få redan i hårdvaran relativt billigt. Avsaknaden av att kunna göra 
billig MSAA är enligt Engel (2009) en stor brist hos Deferred Shading. 

2.3.5 Transparenta objekt 
Ett annat problem med Deferred Shading, beskrivet av Engel (2009), är att metoden 
inte hanterar transparenta objekt korrekt. Även om det finns metoder för depth peeling 
(se 3.4.3) renderas transparent i de flesta fall med en vanlig traditionell rastrering 
(eng. forward renderering). 

2.4 Light Pre-pass Renderer 
Idén till Light Pre-pass Rendering presenterades av Engel (2008) där författaren 
beskriver en begränsad Deferred Shading-metod där enbart parametrar nödvändiga 
för ljussättning placeras i G-buffern. Författaren beskriver lösningen som en mix 
mellan Z pre-pass rendering och Deferred Shading. Det främsta problemet författaren 
vill lösa är den stora texturmängden som är resultatet från Deferred Shading samt 
kostanden att skriva till så många texturer i G-buffersteget.  Deferred Shading har 
också relativt höga hårdvarukrav vilket Light Pre-pass Rendering är tänkt att sänka. 

Light Pre-pass Rendering är i grunden också en metod för deferred rendering men i 
rapporten syftar deferred rendering på den traditionella metoden. 

Då Light Pre-pass Rendering är relativt ny finns inte många produkter som använder 
denna renderingsmetod. Två exempel är Grand Theft Auto 4 och Midnight Club Los 
Angeles (Engel, 2009). 
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2.4.1 G-buffer 
Till skillnad mot Deferred Shading innehåller G-buffern i Light-pre pass render 
mycket färre kanaler. Engel (2009) föreslår att enbart position och normal bör 
placeras i denna buffer. 

 
Figur 4: Detta är ett exempel på en G-buffer efter Engels (2009)  modell. Enbart en textur 
innehåller data för geometri. 

 
Figur 5: Detta är en alternativ lösning för G-buffer som använder två texturer och behöver 
därför inte använda något flyttalstexturformat. 

2.4.2 Ackumuleringsbuffer 
Denna buffert är relativt lik den i Deferred Shading men fokus ligger här mer på att 
begränsa antalet skärmbuffrar. Engel (2009) anser att denna buffert gärna skall bestå 
utav enbart en textur. Författarens lösning är att enbart spara tre kanaler för diffus 
belysning och en kanal för spekulär belysning. Det finns enligt författaren även an-
ledning att vilja göra två texturer för att maximera kvalitén från den spekulära termen. 

2.4.3 Anti-aliasing 
Genom att använda färre texturer och rendera all geometri till grafikkortet igen i slutet 
anser författaren att lösningen är bättre ur ett MSAA-perspektiv. 

2.4.4 Transparenta objekt 

I den här lösningen hanteras transparenta objekt på samma sätt som i Deferrred 
Shading. 
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3 Problem 
3.1 Deferred Shading 
Hargreaves & Harris (2004) presenterar i sin artikel en form av Deferred Shading 
utformad för hårdvarurastrering. Bakgrunden till metoden var en observation ifrån 
författarnas sida där traditionell rastrering började bli mer och mer avancerad och dyr 
i scener. Författarna anser att traditionell ljussättning, både i en flerpass-lösning och i 
en enpass-lösning medför en mängd negativa aspekter så som svårigheter att hantera 
ljuskällor i motorn för olika objekt samt att flera ljuskällor kunde resultera i shaders 
med för många operationer. 

Skalbarhet är den främsta motivationen till att använda denna metod, som är 
utvecklad för att ljus billigare skall kunna läggas till i scenen samt att minimalt med 
instruktioner läggs på dolda pixlar. Metoden har också fördelen att den ger mindre 
CPU-overhead för att beräkna vilka ljuskällor som påverkar ett objekt. 

3.2 Light Pre-pass Renderer 
Denna metod föreslogs ursprungligen av Engel (2008) och syftet var att göra Deferred 
Shading mer flexibel genom att enbart göra ljusrenderingen med hjälp av 
skärmbuffrar och sedan rendera geometrin genom att återigen skicka den till 
grafikkortet. Det finns flera bakomliggande syften till den här lösningen bland annat 
att materialsystem kan bli mer sofistikerade, att lösningen skall kräva mindre 
prestanda, att denna nya metod även skall kunna användas på hårdvara utan stör för 
MRT (möjlighet att rendera till flera texturer samtidigt i pixelshader). Metoden kan 
dessutom potentiellt möjliggöra MSAA. 

3.3 Delproblem 
Syftet med arbetet är att jämföra de två metoderna utefter ett antal angivna kriterier.  

3.3.1 Delmål 1: Implementera metoderna 
Det första steget är att designa och implementera de två metoderna. Då ingen av 
metoderna innehåller någon fast algoritm så kommer vissa detaljer skilja mot de 
ursprungliga implementationerna. Målet med detta steg är att skapa ett testprogram 
som testar respektive metod på ett flertal scener av olika komplexitet. Metoderna 
kommer att implementeras på ett sådant sätt att de är så likvärdiga som möjligt. 

3.3.2 Delmål 2: Utvärdera metoderna 

De båda programmen kommer att testas på ett flertal plattformar som kommer 
presenteras i 6. 

Metoderna kommer att utvärderas för utifrån följande kriterier: 

Tidseffektivitet: Tidseffektivitet kommer att utvärderas med hjälp utav testdata som 
samlas in för de olika plattformarna. Den enda prestandadata som kommer att samlas 
in är bildrutor/sekund alternativt tidsåtgång/bildruta. 

Minneseffektivitet: De olika metoderna kommer troligtvis att ha en olika stor 
minnesanvändning och detta kommer att kontrolleras för respektive metod. Att ha en 
lägre minnesanvändning är önskvärt dels för att kunna rikta sig till lägre 
hårdvarunivåer samt för att detta ger större plats för andra data på GPUn. 
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Utformning: Detta kriterium utvärderar de olika metodernas flexibilitet. De olika 
metoderna kanske passar för olika typer av applikationer och olika 
hårdvaruplattformar. 

Visuell kvalitet: Syftet med detta kriterium är inte att avgöra vilken metod som ger 
bäst visuell kvalitet. Målet är att båda metoderna skall ge samma visuella resultat för 
att på så sätt kunna validera de andra kriterierna, framförallt tidseffektivitet. 

3.4 Relaterade arbeten 
En mängd arbeten har gjorts om Deferred Shading sedan dess uppkomst och nedan 
presenteras vissa av dem som behandlar svagheter som den traditionella Deferred 
Shading har och specifika sätt att komma runt dessa brister. 

3.4.1 Light-Indexed Deferred Rendering 
Denna metod presenteras av Trebilco, (2009) och har ett tillvägagångssätt som är 
delvis likt Light Pre-pass Rendering. Metoden bygger på att rendera ut index för de 
ljusen som påverkar varje pixel. Genom att sortera ljuskällor får viktiga ljuskällor 
företräde till texturerna. I metoden renderas först djupdata till en geometribuffer. Efter 
det renderas ljusen ut till en separat textur (där point lights renderas som sfärer och 
spotlights som koner osv.) med olika färger. Författaren presenterar tre olika sätt att 
hantera ljuskällorna efter det beroende på antal ljuskällor som skall påverka varje 
punkt. Vid ett flertal ljus(upp till 8) rekommenderar författaren att bit-skifta eller 
annan typ av packning för att få plats med data. Efter det skickas geometrin till 
grafikkortet igen och använder informationen om de ljuskällor som påverkar dem. 

3.4.2 Deferred Shading with Multisampling Anti-Aliasing in DirectX 10 
Thibieroz (2009) beskriver I sin artikel en metod för att åstadkomma MSAA med 
Deferred Shading. Detta anses enligt författaren vara en stor nackdel med Deferred 
Shading. Artikeln beskriver en metod för att implementera MSAA och Deferred 
Shading i DirectX 10.1. Metoden som beskrivs är dock mycket minneskrävande men 
ger, enligt författaren, bättre visuella kvalitet än kantdetektering och kan ge bättre 
prestanda. 

3.4.3 Robust Order-Independent Transparency via Reverse Depth Peeling in 
DirectX 10 

Denna metoden beskrevs av Thibieroz (2008) och visar ett sätt för att rendera flera 
transparenta pixlar och sedan få ut dessa i korrekt ordning för att göra rätt övergångar 
mellan dem. Traditionellt sett har genomskinlighet varit problematiskt med rastrering 
då en korrekt sortering av objekt varit en nödvändighet för ett visuellt korrekt resultat. 
Deferred Shading har det problemet att den traditionella metoden för att rendera dessa 
krävt en separat pipeline för transparenta objekt. Genom den presenterade metoden 
kan Deferred Shading genomföras på transparenta objekt utan att skapa en separat 
pipeline för dessa. 
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4 Metod 
Detta kapitel beskriver hur delmål ett och två, beskrivna i 3.3, skall lösas. De båda 
delmålen redovisas separat, även om delmål 2 är beroende utav delmål 1. I kapitel 5 
finns en mer ingående beskrivning av hur metoden genomförts. 

4.1 Metod för delmål 1 – Implementera metoder 
Ingen av de metoderna som presenteras i arbetet har någon absolut implementation 
utan bygger på konceptuella principer som ligger på en högre nivå än en 
implementationsnivå. Detta innebär att implementationerna som presenteras i arbetet 
är en komposit av olika implementationer och kommer inte ge en komplett bild över 
alla möjliga implementationer. 

Genom att implementera metoderna i en testapplikation blir det möjligt att utvärdera 
prestanda hos metoderna samt att insamla information för de andra kriterierna. Då det 
inte finns någon absolut implementation är det inte möjligt att undersöka kriterierna i 
delmål 2 utan att göra en implementation. En fördel med en dedikerad testapplikation 
är att metod enkelt kan bytas under körning för att ge så jämförbara testvärden som 
möjligt. 

4.1.1 Deferred Shading 
Då syftet med rapporten inte är att utveckla en optimal implementation av Deferred 
Shading utan snarare att jämföra de olika metoderna har fokus på arbetet lagts på att 
skapa en så simpel implementation som möjligt. En mängd optimeringar som skulle 
kunna öka prestanda hos metoden har ignorerats om prestandavinsten mellan 
metoderna så som lika stor. Då Deferred Shading anses vara orginalimplementationen 
har vissa optimeringar skett så som val av textur-bitformat och andra optimeringar 
som kan tänkas ge ett mer representativt resultat. 

4.1.2 Light Pre-pass Rendering 
Med Deferred Shading-implementationen som utgångspunkt utvecklas sedan sen den 
andra metoden. Genom att sätta samma krav på denna implementation som på 
Deferred Shading och utgå ifrån denna implementation som bas skall denna metod ge 
samma visuella resultat. Denna metod är baserad på en beskrivning på en högre 
konceptuell nivå vilket innebär att en större mängd lågnivåsdetaljer arbetas fram än på 
orginalmetoden. 

4.2 Metod för delmål 2 – Utvärdering av metoder 

4.2.1 Experiment 
Implementationerna ger en möjlighet att utvärdera tidseffektivitet i lösning. Att 
utvärdera tidseffektivitet genom att göra en algoritmanalys är väldigt komplext i en så 
blandad hårdvarumiljö. Cache finns på flera nivåer och där överföring över bussar 
kommer ge dels ojämn prestanda och där olika algoritmer är olika effektiva på olika 
hårdvara.  

• Tidseffektivitet: Genom att mäta tiden för varje bildruta i implementationen 
på olika hårdvara kommer det att ge en bild av hur tidseffektiviteten skiljer 
mellan de olika metoderna. En utförliggare beskrivning i hur denna mätning 
görs finns i 5.2. 
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4.2.2 Kriterier 
Genom att utvärdera följande kriterier tillsammans med tidseffektivitet ges en klarare 
bild av metoderna och hur de ställs mot varandra. 

• Utformning: Efter implementation av respektive metod och genom andra 
referenser kommer det att vara möjligt att utvärdera hur väl metoderna kan 
anpassas till specifika implementationer. Funktionernas flexibilitet och 
implementationsdetaljer kan vara viktiga för större scener och dessa frågor 
kommer att diskuteras utifrån implementationerna. 

• Minneseffektivitet: Skillnader i mängden minne, främst GPU-minne kommer 
att redogöras för, främst baserat på implementationerna. Även generella 
observationer hos implementationerna kommer att redovisas. 

• Visuell kvalitet: Målet med implementationerna är att båda metoderna skall 
ge samma visuella resultat för att på så sätt kunna utvärdera de andra tre 
kriterierna. Detta kriterium är till för att säkerställa att ingen funktionalitet 
lagts till någon enskild implementation som förändrar resultatet. 
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5 Genomförande 
Detta kapitel tar upp hur metoderna, som redogjordes för i kapitel 4, realiserats. Fokus 
kommer i det här kapitlet att ligga på implementationen av de två metoderna och på 
hur prestanda kommer att mätas på dem. Även hur utvärdering av tidseffektivitet och 
en redovisning av testplattformar kommer att tas upp i kapitlet. 

5.1 Applikationen 
För att göra implementationerna skapades ett program för att ge en gemensam grund 
för båda metoderna och där användaren snabbt kan byta mellan metoderna. 
Applikationen är uppbyggd i C++ och använder DirectX för rendering. 

5.1.1 Uppbyggnad av testapplikation 
Ett syfte med applikationen är att den skall ge möjlighet att göra jämförelser mellan 
båda metoderna. En orsak till att enbart skapa en testapplikation för båda 
testapplikationerna är att en mycket liten del av applikations kod påverkas av vilken 
metod som används. Det skall också vara enkelt att byta mellan metoderna, gärna 
under körning. Detta gör testerna mycket enklare att köra på testplattformarna.  

Ett annat krav på testapplikationen var att nya tester skall kunna läggas till enkelt och 
det skall finnas en enkel pipeline för att få in en scen i motorn. Orsaken till detta är att 
olika scener ger olika prestanda vilket innebär att det kan finnas stora skillnader 
mellan utformningen av olika scener. 

Skriptning 
Scen och testlogiken i testprogrammet (bortsett ifrån tidtagning som görs på lägre 
nivå i testapplikationen) är till stor del flyttad till skript och implementerade med 
LUA. Genom att bygga scener och specificera tester genom LUA är det möjligt att 
utforma nya tester även om inte koden till testapplikationen är tillgänglig och det är 
också möjligt att inom applikationen ladda om skript för att kunna göra förändringar 
av logik under körning av programmet. 

Inget tidskritiskt i testapplikationen har förlagts till skriptning och animerade 
ljuskällor togs bort i senare versioner för att på så sätt ge bättre mätvärde på samtliga 
plattformar. 

Rendering i testapplikationen 

 
Figur 6: Skärmdump på testapplikationen. 
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I testapplikationen används klassen CGraphicsHandler för renderingen i 
applikationen. Beroende på vilken metod som är vald i applikationen väljs olika 
renderingsmetoder av applikationen. Då båda metoderna använder i stort sätt samma 
data innebär detta små skillnader i implementationerna mellan dem. Koden för 
CGraphiceHandler är bifogad i Bilaga 2 - programkod.  

5.1.2 Gemensamma förutsättningar 
En gemensam applikation byggs upp för båda lösningarna och alla 
ljussättningsberäkningar är i implementationen likadana, detta för att skapa ett så 
representativt resultat som möjligt. En grundtanke med basapplikationen är att då 
metoderna är så lika varandra skall implementationen av skillnaden mellan metoderna 
var minimal. Detta innebär också att båda lösningarna har samma logik vilket ger ett 
bättre mätresultat mellan dem. 

Geometri och materialsystem: För att ge ett så generellt resultat som möjligt är 
materialsystemet mycket enkelt i implementationen. Applikationen använder heller 
inte instansiering eller batchar främst för att inte påverka resultatet. Även om detta 
inte representerar en kommersiell produkt är det inte säkert att de olika metoderna 
skulle tjäna på samma optimeringar.  

Upplösning: En fast upplösning av 1280x1024 användes i applikationen då det finns 
ett brett stöd för denna upplösning på både 4/3-skärmar och 16/10 skärmar. Syftet 
med att välja en sådan relativt hög upplösning är att i takt med att skärmupplösningar 
ökar kommer även spelupplösningar att öka. Upplösning är en oerhört viktig faktor i 
implementationen då ljusberäkningar och fillrate påverkas mycket av olika 
texturstorlekar. 

Bitupplösning: Båda metoderna skall använda A8R8G8B8 som texturformat på sina 
G-buffrar. Detta ger en prestationsökning på främst grafikkort med lägre prestanda. 
Denna aspekt kan ses som en optimering av Deferred Shading men samma optimering 
görs även för Light Pre-pass Rendering. 

G-buffer-data: De data som behöver representeras i G-buffern skiljer sig mycket 
ifrån olika projekt. Deferred Shading-implementationen skall implementera fyra 
render tagets som flera implementationer använder sig av (Koonce 2007, Filion & 
McNaughton 2008, Valient 2007, Shishkovtsov 2005). Då det inte finns behövs någon 
ytterliggare data i testapplikationen har en extra kanal lagts till, i det aktuella fallet 
tänkt som självlysande partier, Detta ger den aktuella Deferred Shading-
implementationen en närmare koppling till hur ett större projekt använder data. Dessa 
data hämtas dock inte för någon av metoderna utan allokeras bara i Deferred Shading-
implementationen. 

Ljusbuffrar: Ett sätt att konstruera ljusbuffern är att placera all data i en textur, 
exempelvis genom att ge det diffusa tre kanaler och enbart representera det spekulära 
ljuset som en kanal. Genom att multiplicera det spekulära ljuset med det diffusa i det 
sisa passet är det möjligt att få ett relativt bra resultat. Detta tillvägagångssätt innebär 
dock att kvalitén på resultat kan bli lidande vilket gjort att den aktuella lösningen 
använder två texturer för att representera data. Tre kanaler sparas då undan för både 
det diffusa och det spekulära ljuset. Denna lösning kräver dock mer prestanda ifrån 
applikationen både orsakat av större minnekrav och kostnaden av att rendera ut till två 
render targets. 
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High dynamic range imaging (HDR): HDR har blivit en väl etablerad standard i 
grafiska applikationer och används idag av en mängd företag och produkter (Roimela, 
Aarnio & Itäranta,  2006). För att åstadkomma HDR-ljussättning i lösning användes 
A16B16G16R16F istället för exempelvis A8R8G8B8. Skillnad mellan formaten är att 
A8R8G8B8 enbart representerar färger med en byte i ett heltalsformat. Detta innebär 
bland annat att en färg aldrig kan få ett starkare en 1 (eller 255) vilket omöjliggör 
HDR som bygger på att färger kan bli starkare än 1. Genom att använda 
A16B16G16R16F så representeras varje färg av två bytes och dessutom i ett 
flyttalsformat.  Denna förändring ökar dels minnesanvändningen på ljusbuffrarna med 
det dubbla och minskar också prestanda på implementationerna. Metoderna skall inte 
skilja sig nämnvärt på hur detta implementeras för att minska påverkan som denna 
aspekt kan tänkas ha på resultatet. 

5.1.3 Ljussättning 
Ljussättning sker i scenen med hjälp av två ljusbuffrar och är gemensam mellan 
metoderna. 

 
Figur 7: Beskriver texturbuffrarna för ljussättningen. Notera att ljusbuffrarna är i 64 bitars 
upplösning istället för 32 för att ge stöd för HDR. 

Genom att använda två texturer kan kvalitén på den spekulära termen maximeras. 
Alternativet hade varit att packa den tillsammans med den diffusa färgen och enbart 
sparat den i svartvitt och sedan multiplicera den med färgen. För att ge fullt stöd för 
HDR använder sig implementationen av en 64-bitars flyttalstextur vilket resulterar i 
en dubbelt så hög minnesåtgång som en 32-bitarstextur skulle ge. Följande skillnader 
i minneskrav uppstår: 

32-bitars (8 bytes): 

1280 x 1024 x 8 x 2 = 20 MB 

64-bitars (16 bytes): 

1280 x 1024 x 16 x 2 = 40 MB 

Genom att använda additiv blending adderas ljuset ifrån olika ljuskällor samman i 
ljusbuffrarna för att sedan användas i kombineringspasset. 

Koden för ljussättning är snarlik mellan Deferred Shading och Light Pre-pass 
Rendering med den enda skillnaden att render targets har andra namn. Se för 
programkod. 
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Directional Light
I det första ljuspasset renderas det riktade 
ljuset. Det riktade ljuset är svagt i 
testapplikationen för att tydligare visa point 
lights. Passen kombineras genom additive 
blending.

Point lights
I det andra ljuspasset renderas point lights i 
scenen. Genom att rendera ut sfärer med 
samma storlek som ljusens radie evalueras 
enbart ljuskällor som finnas innanför ljusets 
radie.

Kombineringspasset
Det sista passet hämtar ut information ifrån 
materialet så som diffuse färg (notera att de 
bägge metoderna gör detta på olika sätt) för 
att sedan lägga samma denna färg med 
ljussättning och andra materialparamterar 
som kan finnas på material. 

 
Figur 8: Figuren ger en översikt över hur ljus appliceras på scenen. 
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Directional Light 
Denna ljuskälla simulerar ljus som inte har någon källa utan enbart en riktning. Denna 
ljuskälla används ofta för att simulera solen eller en annan ljuskälla långt bort. I både 
Deferred Rendering och Ligth pre-pass rendering är denna typ av ljuskälla dyr att 
rendera (Shishkovtsov, 2005) då ljuset påverkar alla pixlar på skärmen. Då denna 
ljuskälla är mycket vanlig i spel med dynamisk ljussättning (i form av sol) användes 
också en av dessa i scenen för att bättre mäta hur bra metoderna presterar. Denna 
metod innebär en konstant ljuskostnad i scenen oberoende på scenens utformning. 

Denna ljuskälla implementeras som ett fullskärmspass, två trianglar som renderas 
över hela skärmen. När scenen renderas i passet hämtas information ifrån G-buffern 
som skapats i det tidigare passet och adderas till ljusbuffrarna. 

Se Bilaga 2 för programkod. 

Point Light 
Detta är en är en mycket vanlig ljuskälla i spel som har en position och ett 
ljusavtagande. Detta innebär att en sfär runt ljuskällan lyses upp och där ljuset avtar 
desto längre bort ljuset kommer ifrån ljuskällan. Denna ljuskälla renderas på samma 
sätt i båda metoderna där den renderas som en sfär. Genom att använda samma 
djupbuffer som tidigare använts för geometrin renderas enbart sfärer som syns i 
scenen. Om en sfär målas ut på en pixel på skärmen hämtas data om den pixeln ifrån 
G-buffern och ljuset beräknas och adderas på ljusbuffrarna. Det resulterande ljuset 
multipliceras även det med ett försvagandevärde för att ljuskällan skall bli starkare 
närmare ljuskällan och sedan avta i ljusstyrka. 

Den implementerade metoden är inte optimal i att den renderar ljus på pixlar som 
definitivt inte är belysta av den aktuella metoden. Filion & McNaughton (2008) 
beskriver en metod som de använder för att minska beräkningar på pixlar som inte 
ljussätts. Den beskrivna metoden bygger på att rendera back-faces för sfären först till 
en stencil map (en textur som senare avgör om pixlar skall målas ut eller inte). Belysta 
pixlar syns enbart på de pixlarna där back-face (den sida av polygonen som inte är 
riktad mot kameran) är dold men inte front-face (den sida som är riktad mot kameran) 
vilket resulterar i att ljusberäkning på pixlar kan minskas. Denna metod skulle öka 
prestanda i testapplikationen avsevärt men den bör inte påverka resultatet nämnvärt då 
samma metod används för båda metoderna. 

Följande figur visar hur beräkningar av ljus begränsas till delar av bilden för att 
undvika att beräkna ljus på pixlar som inte har ljussättning på sig. I figuren är de gula 
områdena de områden där ljus beräknas. Ju starkare färg desto fler ljuskällor och 
dyrare ljusberäkningar. 
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Figur 9: Denna bild visar de pixlar där ljussättning för point lights beräknas. Genom att 
begränsa varje point light till en sfär utvärderas enbart pixlar som ligger inom ljuskällans radie. 
Ju starkare färg desto fler ljuskällor beräknas på de aktuella pixlarna. 

Se Bilaga 2 för programkod. 

Spot Light 
Även denna typ av ljuskälla är mycket vanlig inom spel men den är i stort sätt 
implementerad på samma sätt som point light. Då syftet med testapplikationen inte är 
att utvärdera belysningstyper utan att se på prestanda mellan metoderna har denna typ 
av ljuskälla utelämnats ifrån implementationen. 

5.1.4 Deferred Shading 
Implementationen av Deferred Shading är baserad på artikel av Zima (2007) som har 
många likheter med Shishkovtsov (2005). Metoden är uppdelad i flera steg i följande 
pipeline: 

 
Figur 10: Beskriving över renderingpipeline för Deferred Shading. 
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G-buffer 
Grunden i Deferred Shading är den så kallade G-buffer (eller geometribuffern). 
Utformandet av denna buffer är kritisk för att dels få bra prestanda och dels få ut de 
data som behövs till applikationen. Följande g-buffer används i implementationen: 

 
Figur 11: G-buffer för Deferred Shading-implementationen. 

Se Bilaga 2 för programkod. 

Kombineringspass 
Det sista passet som scenen går igenom är renderingspasset vars syfte är att sätta 
samman informationen ifrån tidigare pass. Ljusbuffrarna innehåller nu ljusinformation 
och all data som krävs för materialet finns i G-buffern. Genom att rendera en 
fullskärmsfyrkant och hämta ut rätt texturkoordinater kan detta pass läsa av texturer 
för få fram den slutgiltiga färgen på pixeln. 

Se Bilaga 2 för programkod. 

5.1.5 Light Pre-pass Rendering 

Denna metod är baserad på samma artikel som Deferred Shading-implementationen 
(Shishkovtsov, 2005) men med vissa ändringar för att representera Light Pre-pass 
Rendering beskrivet av Engel (2009). 

 
Figur 12: Beskrivning över renderingpipeline för Light Pre-pass Rendering. 
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G-buffer 
Den stora skillnaden mellan Deferred Shading och Light Pre-pass Rendering är G-
buffern. Genom att ha en mindre G-buffer beskriver Engel (2009) hur även hårdvara 
med lägre hårdvarukrav kan ge stöd för Light Pre-pass Rendering. Denna G-buffer är 
därför begränsad till enbart diffus och spekulär data. 

 
Figur 13: G-buffer för Light Pre-pass Rendering. 

Se Bilaga 2 för programkod. 

Kombineringspass 
Ett resultat av att ha en mindre G-buffer gör kombineringspasset lite mer komplicerat 
genom att data som i Deferred Shading läses in i G-buffer-passet nu istället beräknas i 
detta pass. Skärmkoordinater måste också tas fram för att på så sätt hämta rätt data 
ifrån buffrarna. 

Se Bilaga 2 för programkod. 

5.2 Utvärdering tidseffektivitet 
Kärnan i rapporten är att utvärdera tidseffektivitet för respektive metod. Detta sker 
genom tester av scener där scenkomplexiteten varieras. Genom köra samma test på 
olika plattformar kommer tidseffektivitet för respektive metod att framgå. 

Scener 
Då det är mycket svårt att göra representativa tester som simulerar faktiska scener så 
är scengeometrin som testats inte representativ för en komplett scen. Detta innebär att 
prestanda för en enskild metod inte nödvändigtvis är korrekt men samtidigt så får 
båda metoderna samma indata vilket bör minimera skillnader beroende på 
scengeometri. 

Draw calls 
Den parameter som ändras mellan testerna är antalet draw calls. Ett draw call innebär 
att data skickas ifrån processorn till grafikkortet om att ett objekt skall renderas och 
denna operation är mycket dyr. Enligt DirectX SDK (2008) är det önskvärt att i 
optimeringssynpunkt minimera antalet draw calls i en scen. Genom att göra separata 
draw calls istället för att packa ihop geometrin kan en större scenkomplexitet 
simuleras än som faktiskt finns. 
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Tester 
Det finns totalt 8 tester i applikationen som kör för båda Deferred Shadig och Light 
Pre-pass Rendering. Varje test kör över 1000 bildrutor, för båda metoderna. Samtliga 
tester innehåller en directional light och 18 point lights. Tiderna mäts genom en high 
performance timer men denna är inte nödvändigtvis helt tillförlitlig baserat på trafik 
över PCI-buss. Den anses dock vara tillräckligt tillförlitlig i de aktuella testerna men 
exempelvis spikar kan eventuellt uppstå. 

Scenen består av maximalt tre olika modeller: 

• Plan: Detta är enbart en plan som har en normal/diffuse/och emissive-map. 

• Kub: Denna kub har samma texturer som planet har. Denna kub laddas in en 
gång per instans för att simulera mer komplex geometri än som faktiskt finns i 
scenen, detta för att maximera antalet Draw-calls. 

• Lejon: Detta lejon har annan normal/diffus än planet och kuben men delar 
samma emissive. Lejonet består utav 5486 trianglar. 

Scenen består av följande tester: 

Test Antal Kuber Antal Lejon 
Test 1 0 1 

Test 2 6 2 

Test 3 50 3 

Test 4 147 4 

Test 5 0 1 

Test 6 6 2 

Test 7 50 3 

Test 8 147 4 
Tabell 1: Beskriver antalet primitiver som renderas i varje test. Antalet primitiver är samma för 
båda metoderna. 

Test 1-4 är renderade på ett längre avstånd ifrån centrum än test 5-8. Detta innebär 
att test 5-8 kommer ha en större area som belyses av ljuskällor än vad 1-4 har. All 
geometri skickas alltid till grafikkortet oavsett om det syns eller inte. Samtliga 
ljusskällor renderas i alla testfall. 

 
Figur 14: Diagramet visar antalet Draw Calls som görs på respektive metod och test. 



  

 22 

5.3 Testplattformar 
Följande är ett urval av plattformarna som användes och som redovisas i 6.1. En 
fullständig lista över plattformarna återfinns i Bilaga 1. 
Testplattform 1 
Denna plattform är relativt högpresterande, trots att grafikkortet är några år gammalt. 
Plattformen kör Windows 7 (RC 1) vilket tyvärr innebär att testapplikationen inte gick att göra i 
fullskärmsläge. Vid jämförelse med plattform 2 som använder samma grafikkort påverkas 
inte prestanda av detta. 
Test   
Fullskärm  Nej 
System   
Operativsystem  Windows 7 Ultimate 64‐bit (6.1, Build 7100) (RC 1)  
Moderkortstillverkare  Gigabyte Technology Co., Ltd. 
Moderkortsmodell  P35‐DS3P 
Processor  Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU           @ 2.66GHz (4 CPUs) 
Uppskattade processorhastighet  ~2.9GHz 
Allokerbart minne (OS)  4094MB 
Grafikkort   
Tillverkare  NVIDIA 
Modell  NVIDIA GeForce 8800 GTX 
Chiptyp  GeForce 8800 GTX 
Dedikerat grafikminne  745 MB 
Delat grafikminne  1791 MB 
Drivrutinsversion  8.15.11.8581 

 
Testplattform 3 
Denna plattform har ett mer högpresterande grafikkort än den förra plattformen men 
en avsevärt långsamma processor. Plattformen körs även på Windows XP snarare än 
Windows 7 (RC 1). 
Test   
Fullskärm  Ja 
System   
Operativsystem  Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2 
Moderkortstillverkare  MSI 
Moderkortsmodell  MS‐7260 
Processor  AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+(2 CPUs) 
Uppskattade processorhastighet  ~2.0GHz 
Allokerbart minne (OS)  2048MB 
Grafikkort   
Tillverkare  NVIDIA 
Modell  NVIDIA GeForce 9800 GTX/9800 GTX+ 
Chiptyp  GeForce 9800 GTX/9800 GTX+ 
Dedikerat grafikminne  512.0 MB 
Delat grafikminne  0 MB 
Drivrutinsversion  6.14.0011.8250 
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Testplattform 7 
Denna plattform är den sämsta i testet och också så lågpresterande som är möjligt 
för den aktiva testapplikationen. 
Test   
Fullskärm  Ja 
System   
Operativsystem  Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2 
Moderkortstillverkare  Hewlett‐Packard 
Moderkortsmodell  HP Compaq nx9420 (RH454ET#AK8) 
Processor  Intel(R) Core(TM)2 CPU         T7200  @ 2.00GHz (2 CPUs) 
Uppskattade processorhastighet  <ej tillgänligt> 
Allokerbart minne (OS)  3072MB 
Grafikkort   
Tillverkare  ATI Technologies Inc. 
Modell  ATI Mobility Radeon X1600  
Chiptyp  ATI Mobility Radeon X1600 (0x71C5) 
Dedikerat grafikminne  256.0 MB 
Delat grafikminne  0 MB 
Drivrutinsversion  6.14.0010.6614 
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6 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet ifrån det experiment som genomförts. Även 
information om utformning presenteras. Testapplikationen har körts på ett flertal olika 
hårdvaruplattformar för att ge ett så brett resultat som möjligt då olika plattformar kan 
ge de olika metoderna fördelar. Detta kapitel presenterar enbart resultatet ifrån 
plattform 1, 3 och 7 men komplett data för samtliga 9 plattformar återfinns i Bilaga 1. 

6.1 Utvärdering av tidseffektivitet 
Resultat från testplattform 1 
Plattform 1 kör inte i fullskärm då det uppstod drivrutinsproblem till följd av det. Om 
resultat jämförs med plattform 2 (återfinns i Bilaga 1) som har samma grafikkort och 
som får liknande, dock med mer brus sett till bildrutetider. 

 
Figur 15: Medel-FPS för plattform 1 under samtliga tester på plattform 1. 

I Figur 15 ovan visas resultaten på testerna för plattform 1. Då scenkomplexiteten 
ökar minskar Light Pre-pass prestandafördel och på den aktuella plattformen krävs en 
stor scenkomplexitet att de båda kurvorna skall gå samman och Deferred rendering 
bli snabbare. 

 

 
Figur 16: Deferred Renderings tidsåtgång per bildruta över test 8 på plattform 1. 
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Genom att observera spikar i resultatet kan en metod ses som mer eller mindre stabil. 
Detta är resultatet ifrån Deferred Shading under det första testet där prestanda är 
ganska jämn. Som konstaterats i 5.2 kan vissa av spikarna bero på en osäkerhet att 
mäta den faktiska tiden för operationerna. Medel har dock visat sig stämma överrens 
mätt över en längre tid. 

 
Figur 17: Light Pre-pass tidsåtgång per bildruta över test 8 på plattform 1. 

På den aktuella plattformen visar sig Light Pre-pass Rendering vara relativt lik 
Deferred Shading ur en stabilitetssynpunkt. De spikarna som uppkommer är inte 
speciellt höga och sträcker sig inte under längre tidsperioder vilket kan innebära att de 
är ett resultat utav tidsberäkning. 

Båda metoderna är relativt stabila och att göra en determinering av vilken som är mest 
stabil är svårt. 

Resultat från testplattform 3 
Plattform 3 är relativt lika plattform 1 med två relevanta skillnader. Dels har den ett 
annat grafikkort och dels ett annat operativsystem. 

 
Figur 18: Medel-FPS för plattform 3 under samtliga tester på plattform 3. 

Denna plattform visade ännu mer på det förhållande som diskuterades i 5.2. Då 
scenkomplexiteten ökar minskar Light-Prepass renderings övertag över Deferred 
Shading till dess att Deferred Shading får högre prestanda. Denna gräns nåddes dock 
aldrig av test 8 på den aktuella plattformen. 
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Figur 19: Deferred Renderings tidsåtgång per bildruta över test 8 på plattform 3. 

Stabiliteten är förbättrad på denna plattform jämfört med plattform 1, vilket kan läsas 
av i Figur 19. 

 
Figur 20: Light Pre-pass tidsåtgång per bildruta över test 8 på plattform 3. 

Light Pre-pass har i det aktuella fallet avsevärt mycket fler spikar än Deferred 
Shading. Spikarna är dock väldigt små räknad till tid. En längre mätning på den 
aktuella plattformen skulle eventuellt resultera i en mer optimerad körning. 

Resultat från testplattform 7 
Plattform 7 är den plattform med lägst prestanda av alla plattformar och det är bland 
annat till dessa plattformar som Light pre-pass utformats, enligt Engel (2008). 
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Figur 21: Medel-FPS för plattform 3 under samtliga tester på plattform 7. 

På denna plattform blir resultatet av det sista testet en liten fördel för Light Pre-pass 
Rendering men det handlar om en mycket liten fördel. Samtidigt börjar resultatet att 
plana ut mellan test 7 och 8 vilket kan tyda på att mer scengeometri inte 
nödvändigtvis kommer vara till fördel för Deferred Shading gentemot Light Pre-pass 
Rendering. 

 
Figur 22: Deferred Renderings tidsåtgång per bildruta över test 8 på plattform 7. 

 
Figur 23: Light Pre-pass tidsåtgång per bildruta över test 8 på plattform 7. 



  

 28 

Stabiliteten mellan metoderna är mycket lik mellan de båda metoderna på den aktuella 
plattformen. Som framstår av mätdata är tiden för varje bildruta mycket varierande i 
metoden vilket gör det svårt att komma fram till någon slutsatts om metoderna utifrån 
de aktuella testresultaten. 

6.2 Bildkvalitet 

Figur 24: Resultat ifrån Deferred Shading. Figur 25: Resultat ifrån Light Pre-pass 
Rendering. 

Resultatet av metoderna är inte exakt samma. En av implementationerna har ett fel 
med distribuering av texturkoordinater vilket resulterar i texturutdragning i Light Pre-
pass Rendering. För att se denna brist måste växlande mellan metoderna ske i 
testapplikationen. Detta är dock ett problem med implementationen snarare än 
metoderna i sig. Bortsett ifrån denna brist finns inga synliga visuella skillnader mellan 
metoderna. 

6.3 Minneseffektivitet 
Light Pre-pass Rendering använder i testprogrammet mindre grafikminne än Deferred 
Shading genom att metoden enbart skapar 2 renderbara texturer i första passet till 
skillnad ifrån Deferred Shadings 4. I det aktuella fallet där pixel består av 32 bitar (4 
bytes) blir visten, för den aktuella upplösningen: 

1280 x 1024 x 4 x 2 = 10 MB 

Denna storlek är dock till stor del beroende på upplösningen hos texturerna samt hur 
många bitar som används per textur. Flera implementationer så som Filion, D. & 
McNaughton (2008) använder istället 128 (16 bytes) bitar per textur vilket resulterar i 
följande vinster: 

1280 x 1024 x 16 x 2 = 40 MB 

Ligt pre-pass rendering kan ge stora fördelar genom att använda mindre minne men 
detta beror på kraven för implementationen. I testapplikationen är påverkan som visas 
liten. 

6.4 Utformning 
Metoderna är i sig mycket lika varandra, fördelen med Deferred Shading är att mer 
data kan användas till ljusberäkningarna genom att mer data kan vara input till 
ljusberäkningarna. Detta innebär att ljusberäkningarna kan blir mer komplexa och ge 
större materialkomplexitet än med Light pre-pass shading. 



  

 29 

Det motsatta gäller dock för hopsättningslagret. Genom att rendera geometri igen kan 
flera texturer sättas för varje objekt vilket ger tillgång till mer data. En annan fördel 
som visas av Deferred Shading är att det blir enklare att hantera komplexa material. 
Att skapa ett materialsystem med dynamiska material blir mycket enkelt med 
metoden. Delvis genom att mer data finns tillgänglig vilket möjliggör avancerade 
material. En annan fördel är också att olika shaders kan användas mellan materialen 
utan att spara materialindex i en ytterligare kanal. 

En simpel implementation av metoderna ger inte stora skillnader i Utformning mellan 
metoderna men specifika krav ger olika resultat i de olika implementationerna. Ett 
ytterligare problem med Light Pre-pass Rendering är att exempelvis paralax mapping 
blir mer komplext genom att varken den diffusa färgen eller texturkoordinater sparas 
till senare pass. Detta innebär att parallax mapping måste genomföras två gånger. Det 
är viktigt att notera att fler kanaler kan läggas till Light Pre-pass Rendering för att 
undvika detta problem men då tappar också metoden prestandavinster mot Deferred 
Shading. 
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7 Analys 
Detta kapitel analyserar den data som presenterades i 6 Resultat samt data ifrån övriga 
plattformar. Övriga plattformar och testdata återfinns i Bilaga 1. 

Resultatet ifrån testerna visar ett prestandaövertag för Light Pre-pass Rendering i 
samtliga test och på samtliga plattformar. Prestanda hos metoden har dock närmat sig 
prestanda hos Deferred Shading när scenen blir mer och mer komplex. Detta resultat 
är inte oväntat då grunden i Light Pre-pass Rendering är att geometri skickas till 
grafikkortet två gånger snarare än en gång för att på så sätt skriva mindre data till 
geometribuffrar. Enligt Engel (2009) var denna renderingsmetod främst framtagen för 
grafikkort med lägre prestanda där Deferred Shading gav dålig prestanda. Enligt 
testerna presenterade i 6.2–6.4 visade inte Ligth pre-light shading en avsevärd 
prestandavinst när scenkomplexiteten ökade. Främst var detta märkbart på den mest 
lågpresterande plattformen i testet, testplattform 7. På denna plattform och sämre var 
metoden ursprungligen framtagen för att öka prestanda på. 

Engel (2008) anser att denna extrakostnad som det innebär att skicka scenen till 
grafikkortet är av mindre betydelse med tanke på att scenen behöver skickas flera 
gånger till grafikkortet vid framtagning av reflektioner och shadow maps. Det är dock 
viktigt att notera att även på mer presterande grafikkort ger metoden en högre FPS än 
enbart Deferred Shading vilket också innebär att den potentiella vinsten för metoden 
kan bli stor.  

Stabiliteten mellan metoderna visade i sig på testplattformarna vara ganska lika. Light 
Pre-pass shading gav upphov till mer spikar än Deferred Shading vilket är naturligt 
då denna belastar både CPU och bussar mer än Deferred Shading. Den extra 
belastningen beror på att scenen skickas till grafikkortet ifrån processorn två gånger 
istället för en. Detta övertag är i praktiken mycket litet och båda metoderna beter sig 
stabilt. 

Då testapplikationen och testerna inte representerar en realistisk scen med en mer 
avancerad scengraf kan dessa skillnader säkerligen påverkas genom en mer separat 
pipeline mellan metoderna vilket skulle kunna ge bättre prestanda och skulle kunna ge 
främst Light Pre-pass shading ett större prestandaövertag. 

Parallax mapping kan vara en mycket stor nackdel för Light Pre-pass Rendering då 
denna måste göras två gånger, beskrivet i 6.4. En viktig aspekt att notera är dock att 
denna teknik inte blir speciellt effektiv ens i en traditionell deferred renderer då detta 
är värden som måste räknas ut oberoende på om texturer täcker dem eller inte. En 
möjlighet att undvika dessa fall är att göra som Z-pre pass renderer och rendera 
scenen en gång innan G-buffern för att inte behöva använda prestanda på pixlar som 
inte syns. Detta kan verka dyrt för denna effekt men i sin mest komplexa form är 
parallax mapping dyr. Det vore också möjligt att lägga till mer data till Light Pre-
pass Rendering men detta skulle medföra att metodens prestandaövertag mot 
Deferred Shading skulle minska eller helt försvinna. 

En annan stor nackdel med bägge metoderna är att de använder mycket minne och 
skriver även förhållandevis mycket till minne. Detta är ett mindre problem med 
högpresterande grafikkort men minskar också antalet plattformar som kan köra 
applikationen. 

En fördel hos Light Pre-pass Rendering är att genom att dela upp scenen och först 
rendera normaler och sedan den diffusa färgen kan det bli enklare att använda 
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texturatlas. I vissa fall är det önskvärt med en mer högupplöst normal map och en 
mindre upplöst diffuse då detta kan ge ett tillräckligt bra resultat. Genom att minska 
storleken på den diffusa texturen kan denna läggas tillsammans med andra texturer 
och geometri kan renderas i som samma primitiv och på så sätt minska antalet 
konstant- och texturändringar på grafikkortet. Det är dock viktigt att notera att denna 
del av renderingen redan kan vara tillräckligt mycket dyrare för Light Pre-pass 
Rendering och detta beror på scenen uppbyggande och komplexitet. 
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8 Slutsats 
Bägge delmålen för arbetet har uppnåtts och Light Pre-pass Rendering har visat sig ge 
bättre prestanda än Deferred Shading på de testade plattformarna. Testapplikationen 
visar mellan 5 och 15 procent prestandavinst för Light Pre-pass Rendering i  
testscenerna jämfört med traditionell Deferred Shading. Light Pre-pass Rendering har 
också visat sig vara mer flexibel i flera avseende. Light Pre-pass Rendering tappar 
dock sitt övertag när scenkomplexiteten blir hög. 

8.1 Diskussion 
Båda metoderna passar mycket bra till realtidsrendering, detta baserat på den mängd 
spel som är implementerade med båda metoderna. Huvudsyftet med rapporten var att 
se på den prestandavinst Engel (2009) diskuterar för Light Pre-pass Rendering och 
huruvida denna faktiskt är avsevärd, då främst på plattformar med lägre hårdvarukrav. 
Genom att testa på en mängd plattformar visar rapporten att Light Pre-pass Rendering 
ger bättre prestanda än traditionell Deferred Shading och det är också möjligt att 
denna prestandaökning kan bli större vid en alternativ implementation av metoden. 
Rapporten stödjer dock inte att plattformar med lägre hårdvarukrav tjänar mer på 
metoden och inte heller att metoden skulle rikta sig bättre till dessa plattformar. 

Denna prestandavinst är dock i vissa fall upp till 10 % stor vilket kan vara avsevärt 
beroende på kraven som ställs på applikationen. Genom att applicera en mer 
avancerad scengraf har Light Pre-pass Rendering ytterligare större potential att få 
bättre prestanda än Deferred Shading. Då Light Pre-pass Rendering skickar dubbelt 
så mycket scendata till grafikkortet blir metoden dyrare när scenkomplexiteten blir 
högre. Resultatet i rapporten visar att metoden har sin största prestandafördel vid låg 
scenkomplexitet med få objekt vilket innebär att metoden passar bättre till dessa 
scener än vad Deferred Shading gör. Om en stor kostnad i en applikation är 
överföringen av geometri till grafikkortet har därmed Deferred Shading en fördel. 

Även om det finns en prestandaskillnad mellan metoderna har utformning en viktigare 
skillnad mellan metoderna. Genom sin utformning har Deferred Shading stöd för en 
mer avancerad ljussättning än Light Pre-pass Rendering genom att den får tillgång till 
fler parametrar för ljussättningen. Engel (2004) beskriver en mängd olika 
ljusimplementationer som används inom realtidsgrafik bland annat Cook-Torrance 
Ward och Ashikhmin-Shirly och även om samtliga av dessa använder mer parametrar 
än Phong så använder de inte mer än två till tre. Ward-ljussättning kräver i sitt 
originalutförande fyra parametrar men samtliga dessa metoder är möjliga att 
representera i en separat 1D-textur med ljusinformation för de olika materialen i 
scenen. Genom att packa ett index i den lediga kanalen i Light Pre-pass Rendering 
finns det egentligen inga hinder för använda lika avancerade ljusalgoritmer som i 
traditionell Deferred Shading. Notera att detta innebär enbart en parameter för 
material och inte en parametrar per pixel men detta blir mer ointressant i och med att 
de nämnda algoritmerna använder parametrar som påverkar materialet i sig och 
eventuellt en parameter som är intressant att styra per pixel. Detta beror på vilken 
ljusberäkningsmetod som används i den aktuella applikationen. 

Light Pre-pass Rendering har dock en annan fördel då det är mycket enkelt att göra 
speciella material i ihopsättningspasset (Bahnassi, 2007). Detta innebär att grafiker 
kan ges större möjlighet att påverka hur resultatet ser ut på ett specifikt objekt.  Vissa 
komplexa objekt, som annars behövt en separat helskärmspass och stencil maps, kan  
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enkelt få en annan shader alternativt en dynamiskt hopsatt shader; en så kallad 
supershader (McGuire, 2006). 

Minneseffektiviteten ger också den en fördel till Light Pre-pass Rendering som kräver 
avsevärt mycket mindre minne än Deferred Shading. Denna egenskap är mycket 
viktig då mängden grafikminne är begränsad och detta kan visa sig vara en 
begränsning för en scen. 

8.2 Fortsatt arbete 
Rapporten har gett en indikation på hur prestanda mellan metoderna förhåller sig till 
varandra men det finns fortfarande luckor i denna jämförelse. En mer komplex 
scen/scengraf skulle kunna ge ett bättre resultat ifrån metoderna som skulle kunna ge 
ett bättre resultat för olika plattformar. Även andra plattformar skulle kunna vara 
intressanta då olika tillverkare kan ha optimerats utifrån olika aspekter. 

En mycket intressant aspekt vore att se resultatet för metoderna på en riktig 
applikation där prestanda faktiskt vore intressant. Det vore även intressant att se 
resultat på radikalt andra plattformar så som spelkonsoler för att se om optimering 
gjorde på deras pipeline ger ett prestandaövertag hos någon metoderna. 

En mängd effekter har de senaste åren förlagts till screenspace och det är inte längre 
enbart overlays. Depth of feild, SSAO (Screenspace abient occlusion) och motion blur 
är bara några effekter som genom sin uitformning blivit optimala att placera i screen 
space. Genom sin utformning är Deferred Shading en bra underliggande teknik då 
den kan ge mycket indata till sådana metoder. I flera av fallen är djup ändå en 
nödvändighet så detta behöver ändå sparas av applikationen. 

Ytterligare några år framöver kommer troligtvis grafikhårdvara att fortsätta utvecklas 
på ungefär samma sätt som utvecklingen skett de senaste åren. Detta kommer 
resultera i bredare bussar, högre frekvens och flera grafikkärnor för beräkningar. 
Nästa steg kommer troligen bli tesselering i hårdvaran vilket skulle få bort problemen 
med exempelvis parallaxmapping. Med tesserlering uppstår dock ett problem med 
Light Pre-pass Rendering som måste tesselera modellerna två gånger vilket kommer 
att lägga på en avsevärt stor kostnad på metoden. 

I och med att skärmupplösningar kommer att öka och att minnesbussar kommer att 
öka är traditionell Deferred Shading troligen mer framtidssäker än vad Light Pre-pass 
Rendering är. En viktig detalj är dock att anti-aliasing kommer att fortsätta vara ett 
stort problem för lösningen. En viktig fråga är dock om inte framtidens 
rastreringspipelines kommer vara mer som Deferred Shading sitt upplägg, dvs. 
möjligheten att köra flera pixelshaders med samma vertexindata. Detta skulle 
innebära mer flexibla shaders och buffrar. 

Genomskinlighet kommer att fortsätta att vara ett problem för metoden, även om vissa 
metoder kommer att dyka upp för att hantera dessa och det kan vara motiverat att 
faktiskt fortsätta rendera dessa med forward rendering. Beroende på hur scenen är 
tänkt att hantera genomskinliga objekt blir dock angreppssättet annorlunda. 
Exempelvis om scenen främst använder genomskinlighet för lägga till objekt i scenen 
kan dessa objekt eventuellt klara sig utan en stor del av ljusssätningen i scenen. Även 
många partikeleffekter är helt oberoende av ljussättning. 

Ray-tracing, som är ett alternativ till rastrering, är möjligt att implementera i 
dagsläget i sin allra enklaste utformning, men trots att ray tracing löser vissa av de 
problem som finns i rastrering löser den inte alla. En stor fördel med rastrering är dess 
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implementation av shadow maps. Denna enkla skuggform, som visserligen är möjlig 
med ray tracing också, ger möjlighet enkel att producera mjuka kanter på skuggor. 
Att simulera en liknande effekt i ray tracing kan vara svårt och detta är en relativt 
billig operation i rastrering. Det kommer att ta flera år innan ray tracing blir en 
konkurrent mot rastrering då den kräver ny hårdvara och en ny grafikpipeline. 



  

 35 

9 Referenser 
Bahnassi, W. (2007) Designing Plug-in shaders with HLSL. I W.Engel (Red.). Shader 
X5 Advanced rendering techniques (s.479-486).Boston, Massachusetts: Charles River 
Media, an Imprint of Thomson Learning, Inc. 

Born, F. (2006) Implementing Radiosity for a Light Map Precomputation Tool. I: W. 
Engel (Red.), Shader X4 Advanced rendering techniques (s.499-512). Hingham, 
Massachusetts: Charles River Media, Inc. 

Bresenham, J.E. (1965) Algorithm for computer control of a digital plotter. IBM 
systems journal, vol 4, no 1 (s.25-30) Tillgänglig på Internet: 
http://www.research.ibm.com/journal/sj/041/ibmsjIVRIC.pdf [Hämtad 2009-03-11] 

Deering, M., Winner, S., Schediwy, B., Duffy, C. & Hunt, N. (1988) The Triangle 
Processor and Normal Vector Shader: A CLSI System for High Performance 
Graphics. Computer Graphics, Volume 22, (s.21-30) 

DirectX SDK (November 2008)(2008) [Datorprogram] Microsoft Corporation 
Tillgänglig på Internet: http://msdn.microsoft.com/sv-se/directx/default(en-us).aspx 
[Hämtad 2009-02-25] 

Donnelly, William (2005) Per-Pixel Displacement Mapping with Distance Functions 
I: M. Pharr (Red.), GPU Gams 2 Programming Techniques for High-Performance 
Graphics and Gerneral-Purpose Computation (s.123-142) Tillgänlig på Internet: 
http://http.developer.nvidia.com/GPUGems2/gpugems2_chapter08.html [Hämtad 
2009-03-12] 

Doom 3 (2004) [Dataspel] Activision. 

Engel, W. (2004) Programming Vertex and Pixel Shaders. Boston, Massachusetts: 
Charles River Media. 

Engel, W. (2008) The Light Pre-pass Renderer – Designing a renderer for multiple 
lights. Tillgänglig på Internet: http://www.wolfgang-engel.info/RendererDesign.zip 
[Hämtad 2009-02-26] 

Engel, W. (2009) Designing a Renderer for Multiple Lights: The Light Pre-pass 
Renderer. I: W. Engel (Red.), Shader X7 Advanced rendering techniques (s.655-666). 
Boston, Massachusetts: Course Technology (Cengage Learning) 

Filion, D. & McNaughton, R(2008). Star Craft II,  Effects & Techiniques. I: N. 
Tatarchuk (red) Advances in Real Time Rendering in 3D Graphics and Games Course 
(s. 133-164)  SIGGRAPH 2008 Tillgänlig på Internet: 
http://ati.amd.com/developer/siggraph08/chapter05-filion-starcraftii.pdf [Hämtad 
2009-03-20] 

Grand Theft Auto IV (2008) [Dataspel] Rockstar games. 

Hargreaves, S. & Harris, M. (2004), Deferred Shading. Presentation, Tillgänlig på 
Internet: 
http://download.nvidia.com/developer/presentations/2004/6800_Leagues/6800_Leagu
es_Deferred_Shading.pdf [Hämtad 2009-03-21] 

Killzone 2 (2009) [Dataspel] Sony Computer Entertainment Europe. 

Klint, J. (2008) Deferred Rendering in Leadwerks Engine. Leadwerks Corporation. 
Tillgänlig på Internet: 



  

 36 

http://www.leadwerks.com/files/Deferred_Rendering_in_Leadwerks_Engine.pdf 
[Hämtad 2009-03-12] 

Koonce, R. (2007) Deferred Shading in Tabula Rasa: H. Nguyen (Red.), GPU Gems 3 
(s.429-458) Boston, Massachusetts: Pearson Education, Inc. Tillgänlig på Internet: 
http://http.developer.nvidia.com/GPUGems3/gpugems3_ch19.html [Hämtad 2009-03-
19] 

Lua (Version: 5.1.4.0) (2009) [Programbibliotek] Pontifical Catholic University of 
Rio de Janeiro Tillgänlig på Internet: http://www.lua.org/ [Hämtad 2009-05-24] 

Luabind (Version 0.8.1) (2009) [Programbibliotek] Rasterbar Software. Tillgänlig på 
Internet: http://www.rasterbar.com/products/luabind.html [Hämtad 2009-05-24] 

Luna, F. D. (2006) Introduction to 3D game programming with DirectX 9.0c A 
Shader Approach. Plano, Texas: Wordware Publishing, Inc. 

McGuire, M. (2006) The SuperShader. I: W. Engel (Red.), Shader X4 Advanced 
rendering techniques (s.485-498). Hingham, Massachusetts: Charles River Media, 
Inc. 

Midnight Club Los Angeles (2008) [Dataspel] Rockstar Games. 

Pangerl, D. (2007) ZT-Buffer Algorithm. I: W. Engel (Red.), Shader X Advancced 
render techniques (s. 151-157). Boston, Massachusetts: Charles River Media, Inc. 

Person, E. (2007) Depth In-depth. AMD Inc. Tillgänlig på Internet: 
http://developer.amd.com/media/gpu_assets/Depth_in-depth.pdf [Hämtad 2009-03-
12] 

Phong, B. T. (1975) Illumination for Computer Generated Pictures. Communications 
of the ACM, June 1975 (volume 18 (number 6))  

Pranckevičius, A. (2006) Tips and Tricks for D3DX Effect-Based Renderers. I: W. 
Engel (Red.), Shader X4 Advanced rendering techniques (s.351-357). Hingham, 
Massachusetts: Charles River Media, Inc. 

Roimela, K., Aarnio, T. & Itäranta, J. (2006) High dynamic range texture 
compression. ACM SIGGRAPH 2006  

Shishkovtsov, O. (2005) Deferred Shading in S.T.A.L.K.E.R. I: M. Pharr (Red.), 
GPU Gams 2 Programming Techniques for High-Performance Graphics and 
Gerneral-Purpose Computation (s.143-166) Tillgänlig på Internet: 
http://http.developer.nvidia.com/GPUGems2/gpugems2_chapter09.html [Hämtad 
2009-03-12] 

S.T.A.L.K.E.R (2007) [Dataspel] THQ. 

Star Craft 2 (icke släppt) [Dataspel] Activision Blizzard. 

Tabula Rasa (2007) [Dataspel] NCsoft. 

Thibieroz, N. (2008) Robust Order-Independent Transparency via Reverse Depth 
Peeling in DirectX 10. I: W. Engel (Red.), Shader X6 Advanced rendering techniques 
(s.211-226). Boston, Massachusetts: Course Technology (Cenage Learning). 

Thibieroz, N. (2009) Deferred Shading with Multisampling Anti-Aliasing in DirectX 
10 I: W. Engel (Red.), Shader X7 Advanced rendering techniques (s.225-242). 
Boston, Massachusetts: Course Technology (Cengage Learning) 



  

 37 

Trebilco, D. (2009) Light-Indexed Deferred Rendering. I: W. Engel (Red.), Shader X7 
Advanced rendering techniques (s.243-256). Boston, Massachusetts: Course 
Technology (Cengage Learning) 

Valient, M. (2007) Deferred Rendering in Killzone 2. Presenterat vid Guerrilla 
Development Conference, Brighton juli, 2007. Tillgänlig på Internet: 
http://www.guerrilla-games.com/publications/dr_kz2_rsx_dev07.pdf [Hämtad 2009-
03-12] 

West, M. (2006) Visualizing floats. Game Development Magazine, October 2006, 
(s.44-46) Tillgänlig på Internet: 
http://www.gamasutra.com/view/feature/1965/visualizing_floats.php [Hämtad 2009-
03-12] 

Zima, C (2007) Deferred Shading in XNA – Implementing a deferred renderer in 
XNA GS 2.0 Tillgänlig på Internet: 
http://www.ziggyware.com/readarticle.php?article_id=155 [Hämtad 2009-03-12] 



  

  

Bilagor 
Bilaga 1 – testresultat 

Plattformar 

1  
Test   

Fullskärm  Nej 

System   

Operativsystem  Windows 7 Ultimate 64‐bit (6.1, Build 7100) (7100.winmain_win7rc 

Moderkortstillverkare  Gigabyte Technology Co., Ltd. 

Moderkortsmodell  P35‐DS3P 

Processor  Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU       @ 2.66GHz (4 CPUs) 

Uppskattade processorhastighet  ~2.9GHz 

Allokerbart minne (OS)  4094MB 

Grafikkort   

Tillverkare  NVIDIA 

Modell  NVIDIA GeForce 8800 GTX 

Chiptyp  GeForce 8800 GTX 

Dedikerat grafikminne  745 MB 

Delat grafikminne  1791 MB 

Drivrutinsversion  8.15.11.8581 

   
2   
Test   
Fullskärm  Ja 
System   
Operativsystem  Windows Vista™ Ultimate (6.0, Build 6001) Service Pack 1 (6001 
Moderkortstillverkare  <ej tillgänligt> 
Moderkortsmodell  <ej tillgänligt> 
Processor  Intel(R) Core(TM)2 CPU      6600  @ 2.40GHz (2 CPUs) 
Uppskattade processorhastighet  ~2.4GHz 
Allokerbart minne (OS)  6142MB 
Grafikkort   
Tillverkare  NVIDIA 
Modell  NVIDIA GeForce 8800 GTX 
Chiptyp  GeForce 8800 GTX 
Dedikerat grafikminne  745 MB 
Delat grafikminne  2046 MB 
Drivrutinsversion  7.15.0011.8250 
   
3   
Test   
Fullskärm  Ja 
System   
Operativsystem  Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600 



  

  

Moderkortstillverkare  MSI 
Moderkortsmodell  MS‐7260 
Processor  AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+ (2 CPUs) 
Uppskattade processorhastighet  ~2.0GHz 
Allokerbart minne (OS)  2048MB 
Grafikkort   
Tillverkare  NVIDIA 
Modell  NVIDIA GeForce 9800 GTX/9800 GTX+ 
Chiptyp  GeForce 9800 GTX/9800 GTX+ 
Dedikerat grafikminne  512.0 MB 
Delat grafikminne  0 MB 
Drivrutinsversion  6.14.0011.8250 
   
4   
Test   
Fullskärm  Ja 
System   
Operativsystem  Windows Vista™ Business (6.0, Build 6000) (6000.vista_gdr 
Moderkortstillverkare  ASUSTEK COMPUTER INC 
Moderkortsmodell  P5W DH Deluxe 
Processor  Intel(R) Core(TM)2 CPU      6600  @ 2.40GHz (2 CPUs) 
Uppskattade processorhastighet  ~2.9GHz 
Allokerbart minne (OS)  2046MB 
Grafikkort   
Tillverkare  NVIDIA 
Modell  NVIDIA GeForce 8800 GT  
Chiptyp  GeForce 8800 GT 
Dedikerat grafikminne  499 MB 
Delat grafikminne  767 MB 
Drivrutinsversion  7.15.0011.7824 
   
5   
Test   
Fullskärm  Nej 
System   
Operativsystem  Windows 7 Ultimate 64‐bit (6.1, Build 7100) (7100.winmain_win7rc 
Moderkortstillverkare  NVIDIA 
Moderkortsmodell  NF66  
Processor  Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU  Q6600  @ 2.40GHz (4 CPUs) 
Uppskattade processorhastighet  ~2.4GHz 
Allokerbart minne (OS)  4096MB 
Grafikkort   
Tillverkare  NVIDIA 
Modell  NVIDIA GeForce 8800 GT (Prerelease ‐ WDDM 1.1)  
Chiptyp  GeForce 8800 GT 
Dedikerat grafikminne  497 MB 
Delat grafikminne  1791 MB 



  

  

Drivrutinsversion  8.15.0011.8171 
   
6   
Test   
Fullskärm  Ja 
System   
Operativsystem  Windows Vista™ Home Premium (6.0, Build 6001) Service Pack 1  
Moderkortstillverkare  Gigabyte Technology Co., Ltd. 
Moderkortsmodell  GA‐MA770‐DS3 
Processor  AMD Phenom(tm) 9550 Quad‐Core Processor (4 CPUs) 
Uppskattade processorhastighet  ~2.2GHz 
Allokerbart minne (OS)  4094MB 
Grafikkort   
Tillverkare  ATI Technologies Inc. 
Modell  ATI Radeon HD 4800 Series  
Chiptyp  ATI Radeon Graphics Processor (0x9442) 
Dedikerat grafikminne  506 MB 
Delat grafikminne  1791 MB 
Drivrutinsversion  7.15.0010.0163 
   
7   
Test   
Fullskärm  Ja 
System   
Operativsystem  Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600 
Moderkortstillverkare  Hewlett‐Packard 
Moderkortsmodell  HP Compaq nx9420 (RH454ET#AK8) 
Processor  Intel(R) Core(TM)2 CPU     T7200  @ 2.00GHz (2 CPUs) 
Uppskattade processorhastighet  <ej tillgänligt> 
Allokerbart minne (OS)  3072MB 
Grafikkort   
Tillverkare  ATI Technologies Inc. 
Modell  ATI Mobility Radeon X1600  
Chiptyp  ATI Mobility Radeon X1600 (0x71C5) 
Dedikerat grafikminne  256.0 MB 
Delat grafikminne  0 MB 
Drivrutinsversion  6.14.0010.6614 
   
8   
Test   
Fullskärm  Ja 
System   
Operativsystem  Windows Vista™ Ultimate (6.0, Build 6001) Service Pack 1 (6001 
Moderkortstillverkare  Apple Inc. 
Moderkortsmodell  iMac7,1 
Processor  Intel(R) Core(TM)2 Extreme CPU X7900  @ 2.80GHz (2 CPUs) 
Uppskattade processorhastighet  ~2.8GHz 



  

  

Allokerbart minne (OS)  2028MB 
Grafikkort   
Tillverkare  ATI Technologies Inc. 
Modell  ATI Mobility Radeon HD 2600 XT 
Chiptyp  ATI Radeon Graphics Processor (0x9583) 
Dedikerat grafikminne  245 MB 
Delat grafikminne  757 MB 
Drivrutinsversion  7.15.0010.0111 
   
9   
Test   
Fullskärm  Ja 
System   
Operativsystem  Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 3 (2600 
Moderkortstillverkare  Hewlett‐Packard 
Moderkortsmodell  HP Compaq dc7800 Convertible Minitower 
Processor  Intel(R) Core(TM)2 Quad  CPU   Q9300  @ 2.50GHz (4 CPUs) 
Uppskattade processorhastighet  <ej tillgänligt> 
Allokerbart minne (OS)  3568MB RAM 
Grafikkort   
Tillverkare  ATI Technologies Inc. 
Modell  ATI Radeon HD 3600 Series dc7800 
Chiptyp  ATI Radeon Graphics Processor (0x9598) 
Dedikerat grafikminne  512.0 MB 
Delat grafikminne  0 MB 
Drivrutinsversion  6.14.0010.6833 
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Bilaga 2 - programkod 

C++ ‐ GraphicsHandler.h 
#ifndef INC_GRAPHICSHANDLER_H 
#define INC_GRAPHICSHANDLER_H 
#include "ConsoleRenderer.h" 
class EffectParameters 
{ 
public: 



  

  

  EffectParameters(): m_matViewProjectionInverse(NULL), 
            m_matViewProjection(NULL), 
            m_matWorld(NULL), 
            m_matView(NULL), 
            m_matProjection(NULL), 
            m_vViewPosition(NULL), 
            m_halfPixel(NULL), 
            m_lightPosition(NULL), 
            m_lightRadius(NULL), 
            m_lightDir(NULL), 
            m_lightStrength(NULL), 
            m_treeDTex(NULL), 
            m_treeNTex(NULL), 
            m_treeSTex(NULL), 
            m_r0(NULL), 
            m_r1(NULL), 
            m_r2(NULL), 
            m_r3(NULL), 
            m_lightColor(NULL), 
            m_light1Tex(NULL), 
            m_light2Tex(NULL) 
  {} 
  D3DXHANDLE m_matViewProjectionInverse; 
  D3DXHANDLE m_matViewProjection; 
  D3DXHANDLE m_matWorld; 
  D3DXHANDLE m_matView; 
  D3DXHANDLE m_matProjection; 
  D3DXHANDLE m_vViewPosition; 
  D3DXHANDLE m_halfPixel; 
  D3DXHANDLE m_lightPosition; 
  D3DXHANDLE m_lightRadius; 
  D3DXHANDLE m_lightDir; 
  D3DXHANDLE m_lightStrength; 
  D3DXHANDLE m_treeDTex; 
  D3DXHANDLE m_treeNTex; 
  D3DXHANDLE m_treeSTex; 
  D3DXHANDLE m_r0; 
  D3DXHANDLE m_r1; 
  D3DXHANDLE m_r2; 
  D3DXHANDLE m_r3; 
  D3DXHANDLE m_lightColor; 
  D3DXHANDLE m_light1Tex; 
  D3DXHANDLE m_light2Tex; 
}; 
struct VertexXYZT 
{ 
  D3DXVECTOR3 m_position; 
  float m_tu; 
  float m_tv; 
}; 
typedef boost::shared_ptr<CCamera> CameraPtr; 
class CGraphicsHandler 
{ 
public: 
  CGraphicsHandler(); 
  HRESULT InitializeGraphics(HWND hWnd); 
  void Render(); 
  void CleanUp(); 
  void StartTest() 
  { 
    if(!m_runningTest) 
    { 



  

  

      m_runningTest = true; 
      m_frameCounter = 0; 
    } 
  } 
 
  void WriteFrameData(std::string path); 
  bool GetRenderDeferred(){return m_renderDeferred;} 
  void SetRenderDeferred(bool renderDeferred){m_renderDeferred = 
renderDeferred;} 
  void ReloadShaders(); 
  CameraPtr GetCamera(){return m_camera;} 
protected: 
  void InitializeFullscreenQuad(); 
  void RenderFullscreenQuad(ID3DXEffect* &effect, EffectParameters& 
parameters); 
  void RenderInsidePointLight(); 
  void FrameUpdate(); 
  void RenderDeferredRendering(); 
  void RenderLightPrePass(); 
  void RenderLights(ID3DXEffect* &effect, EffectParameters& 
parameters, bool deferred); 
  void RenderDirLight(ID3DXEffect* &effect, EffectParameters& 
parameters); 
  void RenderPointLights(ID3DXEffect* &effect, EffectParameters& 
parameters); 
  void GetValidDisplayModes(); 
   
private: 
  LPDIRECT3D9 m_pD3D; 
  LPDIRECT3DDEVICE9 m_pd3dDevice; 
  ID3DXSprite*   m_pSprite; 
  CConsoleRender m_consoleRender; 
  D3DCAPS9       m_deviceCaps; 
  std::vector<std::vector<D3DDISPLAYMODE>> m_displayModes; 
  CameraPtr m_camera; 
  CTime m_frameTimer; 
  CTime m_frameTimer2; 
  int m_fpsBlocker; 
  IDirect3DVertexBuffer9*  m_fullscreenVB; 
  int m_r0; 
  int m_r1; 
  int m_r2; 
  int m_r3; 
  int m_rLightBuffer; 
  int m_rLightBuffer2; 
  LPDIRECT3DSURFACE9 m_backbuffer; 
  LPDIRECT3DSURFACE9 m_stencilDepthBuffer; 
  LPDIRECT3DSURFACE9 m_mrtStencilDepthBuffer;// This is created and 
should be removed by the application 
  ID3DXEffect* m_deferredEffect; 
  ID3DXEffect* m_lightPrePassEffect; 
  EffectParameters m_effectParamaters; 
  EffectParameters m_effectParamaters2; 
  double m_frameTimes[1000]; 
  int m_frameCounter; 
  bool m_runningTest; 
  bool m_renderDeferred; 
}; 
extern CGraphicsHandler g_graphicsHandler; 
#endif /* INC_GRAPHICSHANDLER_H */ 

C++ ‐ GraphicsHandler.cpp 



  

  

#include "stdafx.h" 
#include "GraphicsHandler.h" 
#include "Console.h" 
#include "TextureHandler.h" 
#include "SurfaceHandler.h" 
#include "Input.h" 
#include "SceneManager.h" 
#include "SceneManager.h" 
#include "CommandHandler.h" 
#define SHIPPING_VERSION 
CGraphicsHandler g_graphicsHandler; 
CGraphicsHandler::CGraphicsHandler() 
{ 
  m_pD3D = NULL; 
  m_pd3dDevice = NULL; 
  m_pSprite = NULL; 
  m_fullscreenVB = NULL; 
  m_deferredEffect = NULL; 
  m_lightPrePassEffect = NULL; 
  m_mrtStencilDepthBuffer= NULL; 
  m_backbuffer = NULL; 
  m_stencilDepthBuffer = NULL; 
  m_frameCounter = 0; 
  m_runningTest = false; 
  m_renderDeferred = true; 
  m_camera = CameraPtr(new CCamera()); 
} 
void CGraphicsHandler::CleanUp() 
{ 
  g_sceneManager.DeInitialize(); 
  g_surfaceHandler.DeInitialize(); 
  g_textureHandler.DeInitialize(); 
  m_consoleRender.Release(); 
  if(m_backbuffer) 
  { 
    m_backbuffer->Release(); 
    m_backbuffer = NULL; 
  } 
  if(m_stencilDepthBuffer) 
  { 
    m_stencilDepthBuffer->Release(); 
    m_stencilDepthBuffer = NULL; 
  } 
  if(m_mrtStencilDepthBuffer) 
  { 
    m_mrtStencilDepthBuffer->Release(); 
    m_mrtStencilDepthBuffer = NULL; 
  } 
  if(m_deferredEffect) 
  { 
    m_deferredEffect->Release(); 
    m_deferredEffect = NULL; 
  } 
  if(m_lightPrePassEffect) 
  { 
    m_lightPrePassEffect->Release(); 
    m_lightPrePassEffect = NULL; 
  } 
  if(m_fullscreenVB) 
  { 
    m_fullscreenVB->Release(); 
    m_fullscreenVB = NULL; 



  

  

  } 
  if(m_pSprite) 
  { 
    m_pSprite->Release(); 
    m_pSprite = NULL; 
  } 
  if(m_pd3dDevice) 
  { 
    m_pd3dDevice->Release(); 
    m_pd3dDevice = NULL; 
  } 
  if(m_pD3D) 
  { 
    m_pD3D->Release(); 
    m_pD3D = NULL; 
  } 
} 
 
void CGraphicsHandler::WriteFrameData(std::string path) 
{ 
  std::wstring wPath = SUtil::AnsiToUnicode(path); 
  std::ofstream io; 
  io.open(wPath.c_str()); 
  for(int a = 0; a < 1000; ++a) 
  { 
    io << m_frameTimes[a] << std::endl; 
  } 
  io.close(); 
} 
HRESULT CGraphicsHandler::InitializeGraphics(HWND hWnd) 
{ 
  if( NULL == ( m_pD3D = Direct3DCreate9( D3D_SDK_VERSION ) ) ) 
        return E_FAIL; 
  GetValidDisplayModes(); 
  D3DPRESENT_PARAMETERS d3dpp; 
    ZeroMemory( &d3dpp, sizeof( d3dpp ) ); 
  d3dpp.BackBufferCount = 1; 
    d3dpp.Windowed = TRUE; 
    d3dpp.SwapEffect = D3DSWAPEFFECT_DISCARD; 
    d3dpp.BackBufferFormat = D3DFMT_UNKNOWN; 
    d3dpp.EnableAutoDepthStencil = TRUE; 
    d3dpp.AutoDepthStencilFormat = D3DFMT_D16; 
  d3dpp.hDeviceWindow = hWnd; 
  d3dpp.PresentationInterval = D3DPRESENT_INTERVAL_IMMEDIATE; 
  if(!d3dpp.Windowed) 
  { 
    d3dpp.BackBufferWidth = 1280; 
    d3dpp.BackBufferHeight = 1024; 
     
    d3dpp.BackBufferFormat = D3DFMT_X8R8G8B8; 
    d3dpp.FullScreen_RefreshRateInHz = D3DPRESENT_RATE_DEFAULT; 
    d3dpp.PresentationInterval = D3DPRESENT_INTERVAL_IMMEDIATE; 
  } 
  // Set default settings 
  UINT AdapterToUse=D3DADAPTER_DEFAULT; 
  D3DDEVTYPE DeviceType=D3DDEVTYPE_HAL; 
#ifdef SHIPPING_VERSION 
  // When building a shipping version, disable PerfHUD (opt-out) 
#else 
  // Look for 'NVIDIA PerfHUD' adapter 
  // If it is present, override default settings 
  for (UINT Adapter=0;Adapter<m_pD3D->GetAdapterCount();Adapter++) 



  

  

  { 
    D3DADAPTER_IDENTIFIER9 Identifier; 
    HRESULT Res; 
    Res = m_pD3D->GetAdapterIdentifier(Adapter,0,&Identifier); 
    if (strstr(Identifier.Description,"PerfHUD") != 0) 
    { 
      AdapterToUse=Adapter; 
      DeviceType=D3DDEVTYPE_REF; 
      break; 
    } 
  } 
#endif 
    if( FAILED( m_pD3D->CreateDevice( AdapterToUse, DeviceType, hWnd, 
                                      
D3DCREATE_HARDWARE_VERTEXPROCESSING | D3DCREATE_MULTITHREADED, 
                                      &d3dpp, &m_pd3dDevice ) ) ) 
        return E_FAIL; 
  if( FAILED( D3DXCreateSprite( m_pd3dDevice, &m_pSprite ) ) ) 
        return E_FAIL; 
  g_surfaceHandler.Initialize(&m_pd3dDevice); 
  g_textureHandler.Initialize(&m_pd3dDevice); 
  m_consoleRender.Initialize(m_pd3dDevice); 
  g_sceneManager.Initialize(&m_pd3dDevice); 
   
  HRESULT hr = m_pd3dDevice->CreateDepthStencilSurface(1280, 1024, 
D3DFMT_D24S8, D3DMULTISAMPLE_NONE, 0, TRUE, &m_mrtStencilDepthBuffer, 
NULL); 
  if(FAILED(hr)) 
  { 
    g_console << L"Failed to create Depth Stencil Buffer" << cendl; 
    g_console << DXGetErrorString(hr) << cendl << 
DXGetErrorDescription(hr) << cendl; 
  }   
  ReloadShaders(); 
  m_camera->Update(); 
  m_pd3dDevice->SetRenderState( D3DRS_AMBIENT, 0xffffffff ); 
  m_frameTimer.Initialize(); 
  m_frameTimer2.Initialize(); 
  m_fpsBlocker = 0; 
  m_r0 = g_surfaceHandler.CreateSurface(1280, 1024, 
D3DFMT_R32F);//D3DFMT_R32F); 
  m_r1 = g_surfaceHandler.CreateSurface(1280, 1024, D3DFMT_A8R8G8B8); 
  m_r2 = g_surfaceHandler.CreateSurface(1280, 1024, D3DFMT_A8R8G8B8); 
  m_r3 = g_surfaceHandler.CreateSurface(1280, 1024, D3DFMT_A8R8G8B8); 
  m_rLightBuffer = g_surfaceHandler.CreateSurface(1280, 1024, 
D3DFMT_A16B16G16R16F); 
  m_rLightBuffer2 = g_surfaceHandler.CreateSurface(1280, 1024, 
D3DFMT_A16B16G16R16F); 
  m_camera->CreateProjectionMatrix(D3DXToRadian( 50.0f ), 
float(d3dpp.BackBufferWidth) / float(d3dpp.BackBufferHeight), 0.1f, 
1000.0f); 
  InitializeFullscreenQuad(); 
  m_pd3dDevice->SetRenderState(D3DRS_LIGHTING, FALSE); 
  m_pd3dDevice->SetRenderState(D3DRS_ZFUNC, D3DCMP_LESSEQUAL); 
  return S_OK; 
} 
void CGraphicsHandler::InitializeFullscreenQuad() 
{ 
  HRESULT hr; 
  hr = m_pd3dDevice->CreateVertexBuffer(6 * sizeof(VertexXYZT), 0, 
D3DFVF_XYZ | D3DFVF_TEX1, D3DPOOL_MANAGED, &m_fullscreenVB, NULL); 
  if (hr != D3D_OK) 



  

  

  { 
    g_console << DXGetErrorString(hr) << cendl << 
DXGetErrorDescription(hr) << cendl; 
    return; 
  } 
 
  void* vbVertices = NULL; 
  hr = m_fullscreenVB->Lock(0, 6 * sizeof(VertexXYZT), &vbVertices, 
0); 
  if (FAILED(hr)) 
  { 
    g_console << "Could not lock vertex buffer for fullscreen quad" 
<< cendl; 
    g_console << DXGetErrorString(hr) << cendl << 
DXGetErrorDescription(hr); 
  } 
  VertexXYZT* vertices = (VertexXYZT*) vbVertices; 
 
  float startX = -1.0f; 
  float endX = 1.0f; 
  float startY = 1.0f; 
  float endY =  -1.0f; 
  float startU = 0.5f / 1280.0f; 
  float endU = 1.0f + 0.5f / 1280.0f; 
  float startV = 0.5f / 1024; 
  float endV = 1.0f + 0.5f / 1024; 
 
  vertices[0].m_position = D3DXVECTOR3(startX, startY, 1.0); 
  vertices[0].m_tu = startU;  vertices[0].m_tv = startV; 
 
  vertices[1].m_position = D3DXVECTOR3(endX, startY, 1.0); 
  vertices[1].m_tu = endU;  vertices[1].m_tv = startV; 
 
  vertices[2].m_position = D3DXVECTOR3(endX, endY, 1.0); 
  vertices[2].m_tu = endU;  vertices[2].m_tv = endV; 
 
  vertices[3].m_position = D3DXVECTOR3(startX, startY, 1.0); 
  vertices[3].m_tu = startU;  vertices[3].m_tv = startV; 
 
  vertices[4].m_position = D3DXVECTOR3(endX, endY, 1.0); 
  vertices[4].m_tu = endU;  vertices[4].m_tv = endV; 
 
  vertices[5].m_position = D3DXVECTOR3(startX, endY, 1.0); 
  vertices[5].m_tu = startU;  vertices[5].m_tv = endV; 
 
  m_fullscreenVB->Unlock(); 
} 
void CGraphicsHandler::ReloadShaders() 
{ 
  if(m_deferredEffect) 
  { 
    m_deferredEffect->Release(); 
    m_deferredEffect = NULL; 
  } 
  if(m_lightPrePassEffect) 
  { 
    m_lightPrePassEffect->Release(); 
    m_lightPrePassEffect = NULL; 
  } 
  ID3DXBuffer* pErrors = NULL; 



  

  

  HRESULT hr = D3DXCreateEffectFromFile(m_pd3dDevice, 
L"assets/shaders/DeferredShader.fx", 0, 0, D3DXFX_NOT_CLONEABLE, 0, 
&m_deferredEffect, &pErrors); 
  if(FAILED(hr)) 
  { 
    g_console << L"Error creating Effect: 
assets/effects/DeferredShader.fx" << cendl; 
    g_console << DXGetErrorString(hr) << cendl << 
DXGetErrorDescription(hr) << cendl; 
    g_console << (char*)pErrors->GetBufferPointer() << cendl; 
  } 
  else 
  { 
    // Common 
    m_effectParamaters.m_halfPixel = m_deferredEffect-
>GetParameterByName(NULL, "halfPixel"); 
    m_effectParamaters.m_matProjection = m_deferredEffect-
>GetParameterByName(NULL, "matProjection"); 
    m_effectParamaters.m_matView = m_deferredEffect-
>GetParameterByName(NULL, "matView"); 
    m_effectParamaters.m_matViewProjection = m_deferredEffect-
>GetParameterByName(NULL, "matViewProjection"); 
    m_effectParamaters.m_matViewProjectionInverse = m_deferredEffect-
>GetParameterByName(NULL, "matViewProjectionInverse"); 
    m_effectParamaters.m_matWorld = m_deferredEffect-
>GetParameterByName(NULL, "matWorld"); 
    m_effectParamaters.m_vViewPosition = m_deferredEffect-
>GetParameterByName(NULL, "vViewPosition"); 
    m_effectParamaters.m_lightStrength = m_deferredEffect-
>GetParameterByName(NULL, "LightStrength"); 
    // Direction Light 
    m_effectParamaters.m_lightDir = m_deferredEffect-
>GetParameterByName(NULL, "lightDir"); 
    // Point Light 
    m_effectParamaters.m_lightPosition = m_deferredEffect-
>GetParameterByName(NULL, "lightPosition"); 
    m_effectParamaters.m_lightRadius = m_deferredEffect-
>GetParameterByName(NULL, "lightRadius"); 
    // Textures 
    m_effectParamaters.m_treeDTex = m_deferredEffect-
>GetParameterByName(NULL, "tree_d_Tex"); 
    m_effectParamaters.m_treeNTex = m_deferredEffect-
>GetParameterByName(NULL, "tree_n_Tex"); 
    m_effectParamaters.m_treeSTex = m_deferredEffect-
>GetParameterByName(NULL, "tree_s_Tex"); 
    m_effectParamaters.m_r0 = m_deferredEffect-
>GetParameterByName(NULL, "r0_Tex"); 
    m_effectParamaters.m_r1 = m_deferredEffect-
>GetParameterByName(NULL, "r1_Tex"); 
    m_effectParamaters.m_r2 = m_deferredEffect-
>GetParameterByName(NULL, "r2_Tex"); 
    m_effectParamaters.m_r3 = m_deferredEffect-
>GetParameterByName(NULL, "r3_Tex"); 
    m_effectParamaters.m_lightColor = m_deferredEffect-
>GetParameterByName(NULL, "lightColor"); 
    m_effectParamaters.m_light1Tex = m_deferredEffect-
>GetParameterByName(NULL, "light1_Tex"); 
    m_effectParamaters.m_light2Tex = m_deferredEffect-
>GetParameterByName(NULL, "light2_Tex"); 
  } 



  

  

  hr = D3DXCreateEffectFromFile(m_pd3dDevice, 
L"assets/shaders/LightPrePass.fx", 0, 0, D3DXFX_NOT_CLONEABLE, 0, 
&m_lightPrePassEffect, &pErrors); 
  if(FAILED(hr)) 
  { 
    g_console << L"Error creating Effect: 
assets/effects/DeferredShader.fx" << cendl; 
    g_console << DXGetErrorString(hr) << cendl << 
DXGetErrorDescription(hr) << cendl; 
    g_console << (char*)pErrors->GetBufferPointer() << cendl; 
  } 
  else 
  { 
    // Common 
    m_effectParamaters2.m_halfPixel = m_lightPrePassEffect-
>GetParameterByName(NULL, "halfPixel"); 
    m_effectParamaters2.m_matProjection = m_lightPrePassEffect-
>GetParameterByName(NULL, "matProjection"); 
    m_effectParamaters2.m_matView = m_lightPrePassEffect-
>GetParameterByName(NULL, "matView"); 
    m_effectParamaters2.m_matViewProjection = m_lightPrePassEffect-
>GetParameterByName(NULL, "matViewProjection"); 
    m_effectParamaters2.m_matViewProjectionInverse = 
m_lightPrePassEffect->GetParameterByName(NULL, 
"matViewProjectionInverse"); 
    m_effectParamaters2.m_matWorld = m_lightPrePassEffect-
>GetParameterByName(NULL, "matWorld"); 
    m_effectParamaters2.m_vViewPosition = m_lightPrePassEffect-
>GetParameterByName(NULL, "vViewPosition"); 
    m_effectParamaters2.m_lightStrength = m_lightPrePassEffect-
>GetParameterByName(NULL, "LightStrength"); 
    // Direction Light 
    m_effectParamaters2.m_lightDir = m_lightPrePassEffect-
>GetParameterByName(NULL, "lightDir"); 
    // Point Light 
    m_effectParamaters2.m_lightPosition = m_lightPrePassEffect-
>GetParameterByName(NULL, "lightPosition"); 
    m_effectParamaters2.m_lightRadius = m_lightPrePassEffect-
>GetParameterByName(NULL, "lightRadius"); 
    // Textures 
    m_effectParamaters2.m_treeDTex = m_lightPrePassEffect-
>GetParameterByName(NULL, "tree_d_Tex"); 
    m_effectParamaters2.m_treeNTex = m_lightPrePassEffect-
>GetParameterByName(NULL, "tree_n_Tex"); 
    m_effectParamaters2.m_treeSTex = m_lightPrePassEffect-
>GetParameterByName(NULL, "tree_s_Tex"); 
    m_effectParamaters2.m_r0 = m_lightPrePassEffect-
>GetParameterByName(NULL, "r0_Tex"); 
    m_effectParamaters2.m_r1 = m_lightPrePassEffect-
>GetParameterByName(NULL, "r1_Tex"); 
    m_effectParamaters2.m_lightColor = m_lightPrePassEffect-
>GetParameterByName(NULL, "lightColor"); 
    m_effectParamaters2.m_light1Tex = m_lightPrePassEffect-
>GetParameterByName(NULL, "light1_Tex"); 
    m_effectParamaters2.m_light2Tex = m_lightPrePassEffect-
>GetParameterByName(NULL, "light2_Tex"); 
  } 
  if(pErrors != NULL) 
  { 
    pErrors->Release(); 
    pErrors = NULL; 
  } 



  

  

  g_console << L"Reloaded shaders" << cendl; 
} 
void CGraphicsHandler::GetValidDisplayModes() 
{ 
  m_displayModes.clear(); 
  const D3DFORMAT allowedAdapterFormatArray[] = 
  { 
    D3DFMT_X8R8G8B8, 
    //D3DFMT_X1R5G5B5, 
    //D3DFMT_R5G6B5, 
    //D3DFMT_A2R10G10B10 
  }; 
  UINT numAdapters = m_pD3D->GetAdapterCount(); 
  for(UINT a = 0; a < numAdapters; ++a) 
  { 
    std::vector<D3DDISPLAYMODE> displayModes; 
    for( UINT b = 0; b < 1; ++b) 
    { 
      D3DFORMAT allowedAdapterFormat = allowedAdapterFormatArray[b]; 
      UINT numAdapterModes = m_pD3D->GetAdapterModeCount( a, 
allowedAdapterFormat ); 
      for( UINT mode = 0; mode < numAdapterModes; mode++ ) 
      { 
        D3DDISPLAYMODE displayMode; 
        m_pD3D->EnumAdapterModes( a, allowedAdapterFormat, mode, 
&displayMode ); 
        displayModes.push_back(displayMode); 
      } 
    } 
    m_displayModes.push_back(displayModes); 
  } 
} 
 
void CGraphicsHandler::Render() 
{ 
  FrameUpdate(); 
  if(m_renderDeferred) 
    RenderDeferredRendering(); 
  else 
    RenderLightPrePass(); 
  m_pd3dDevice->BeginScene(); 
  m_pd3dDevice->SetTexture(0, g_textureHandler.GetTexture(-1));   
  m_consoleRender.Draw(m_pSprite); 
  m_pd3dDevice->EndScene(); 
  m_pd3dDevice->Present( NULL, NULL, NULL, NULL ); 
} 
void CGraphicsHandler::RenderDeferredRendering() 
{ 
  if(m_deferredEffect) 
  { 
    if(!m_backbuffer) 
      m_pd3dDevice->GetRenderTarget(0,&m_backbuffer); 
    if(!m_stencilDepthBuffer) 
      m_pd3dDevice->GetDepthStencilSurface(&m_stencilDepthBuffer); 
    // Set all render targets for Deferred shading 
    m_pd3dDevice->SetRenderTarget(0, 
g_surfaceHandler.GetSurface(m_r0)); 
    m_pd3dDevice->SetRenderTarget(1, 
g_surfaceHandler.GetSurface(m_r1)); 
    m_pd3dDevice->SetRenderTarget(2, 
g_surfaceHandler.GetSurface(m_r2)); 



  

  

    m_pd3dDevice->SetRenderTarget(3, 
g_surfaceHandler.GetSurface(m_r3)); 
    m_pd3dDevice->SetDepthStencilSurface(m_mrtStencilDepthBuffer); 
    m_pd3dDevice->BeginScene(); 
    m_pd3dDevice->Clear( 0, NULL, D3DCLEAR_TARGET| D3DCLEAR_ZBUFFER, 
      D3DCOLOR_XRGB( 0, 0, 0 ), 1.0f, 0 ); 
 
    EntityPtrList mlist = g_sceneManager.GetSceneList(); 
    UINT passes(0); 
    m_deferredEffect->Begin(&passes, 0); 
    m_deferredEffect-
>SetMatrix(m_effectParamaters.m_matViewProjectionInverse, m_camera-
>GetInvViewProjectionMatrix()); 
    m_deferredEffect-
>SetMatrix(m_effectParamaters.m_matViewProjection, m_camera-
>GetViewProjectionMatrix()); 
    m_deferredEffect->SetMatrix(m_effectParamaters.m_matProjection, 
m_camera->GetProjectionMatrix()); 
    m_deferredEffect->SetMatrix(m_effectParamaters.m_matView, 
m_camera->GetViewMatrix()); 
    float halfpixel[2]; 
    halfpixel[0] = 0.5f / 1280.0f; 
    halfpixel[1] = 0.5f / 1024.0f; 
    m_deferredEffect->SetFloatArray(m_effectParamaters.m_halfPixel, 
halfpixel, 2); 
    D3DXVECTOR4 vec = *m_camera->GetPosition(); 
    m_deferredEffect->SetVector(m_effectParamaters.m_vViewPosition, 
&vec); 
    // Pass 1 is the G-buffer pass 
    m_deferredEffect->BeginPass(1); 
    for each(EntityPtr i in mlist) 
    { 
      if(i->m_mesh != NULL) 
      { 
        m_deferredEffect->SetMatrix(m_effectParamaters.m_matWorld, 
&i->GetWorldMatrix()); 
        m_deferredEffect->SetTexture(m_effectParamaters.m_treeDTex, 
g_textureHandler.GetTexture(i->m_diffuseTexture)); 
        m_deferredEffect->SetTexture(m_effectParamaters.m_treeNTex, 
g_textureHandler.GetTexture(i->m_normalTexture)); 
        m_deferredEffect->SetTexture(m_effectParamaters.m_treeSTex, 
g_textureHandler.GetTexture(i->m_emissiveTexture)); 
        m_deferredEffect->CommitChanges(); 
        i->m_mesh->DrawSubset(0); 
      } 
    } 
    m_deferredEffect->EndPass(); 
    m_deferredEffect->End(); 
    m_pd3dDevice->EndScene(); 
    // These was reset in the RenderLights() function but 
    // is just a useless cost for the light pre-pass renderer 
    m_pd3dDevice->SetRenderTarget(2, NULL); 
    m_pd3dDevice->SetRenderTarget(3, NULL); 
    RenderLights(m_deferredEffect, m_effectParamaters, true); 
    m_pd3dDevice->SetRenderTarget(0, m_backbuffer); 
    m_pd3dDevice->SetRenderTarget(1, NULL); 
    m_pd3dDevice->SetRenderTarget(2, NULL); 
    m_pd3dDevice->SetRenderTarget(3, NULL); 
    m_pd3dDevice->SetDepthStencilSurface(m_stencilDepthBuffer); 
 
    m_pd3dDevice->Clear( 0, NULL, D3DCLEAR_TARGET | D3DCLEAR_ZBUFFER, 
      D3DCOLOR_XRGB( 100, 149, 237 ), 1.0f, 0 ); 



  

  

    m_pd3dDevice->BeginScene(); 
    m_deferredEffect->Begin(NULL, 0); 
    m_deferredEffect->BeginPass(4); 
    m_deferredEffect->SetTexture(m_effectParamaters.m_light1Tex, 
g_surfaceHandler.GetTexture(m_rLightBuffer)); 
    m_deferredEffect->SetTexture(m_effectParamaters.m_light2Tex, 
g_surfaceHandler.GetTexture(m_rLightBuffer2)); 
    m_deferredEffect->SetTexture(m_effectParamaters.m_r1, 
g_surfaceHandler.GetTexture(m_r1)); 
    m_deferredEffect->CommitChanges(); 
    RenderFullscreenQuad(m_deferredEffect, m_effectParamaters); 
 
    m_deferredEffect->EndPass(); 
    m_deferredEffect->End(); 
    m_pd3dDevice->EndScene(); 
  } 
  else 
  { 
    m_pd3dDevice->Clear( 0, NULL, D3DCLEAR_TARGET | D3DCLEAR_ZBUFFER, 
      D3DCOLOR_XRGB( 100, 149, 237 )/*D3DCOLOR_XRGB( 0, 0, 0 )*/, 
1.0f, 0 ); 
  } 
} 
void CGraphicsHandler::RenderLightPrePass() 
{ 
  m_pd3dDevice->Clear( 0, NULL, D3DCLEAR_TARGET| D3DCLEAR_ZBUFFER, 
    D3DCOLOR_XRGB( 0, 0, 0 ), 1.0f, 0 ); 
  if(m_lightPrePassEffect) 
  { 
    if(!m_backbuffer) 
      m_pd3dDevice->GetRenderTarget(0,&m_backbuffer); 
    if(!m_stencilDepthBuffer) 
      m_pd3dDevice->GetDepthStencilSurface(&m_stencilDepthBuffer); 
    m_pd3dDevice->SetRenderTarget(0, 
g_surfaceHandler.GetSurface(m_r0)); 
    m_pd3dDevice->SetRenderTarget(1, 
g_surfaceHandler.GetSurface(m_r1)); 
    m_pd3dDevice->SetDepthStencilSurface(m_mrtStencilDepthBuffer); 
    m_pd3dDevice->BeginScene(); 
    m_pd3dDevice->Clear( 0, NULL, D3DCLEAR_TARGET| D3DCLEAR_ZBUFFER, 
      D3DCOLOR_XRGB( 0, 0, 0 ), 1.0f, 0 ); 
 
    EntityPtrList mlist = g_sceneManager.GetSceneList(); 
    UINT passes(0); 
    m_lightPrePassEffect->Begin(&passes, 0); 
    m_lightPrePassEffect-
>SetMatrix(m_effectParamaters2.m_matViewProjectionInverse, m_camera-
>GetInvViewProjectionMatrix()); 
    m_lightPrePassEffect-
>SetMatrix(m_effectParamaters2.m_matViewProjection, m_camera-
>GetViewProjectionMatrix()); 
    m_lightPrePassEffect-
>SetMatrix(m_effectParamaters2.m_matProjection, m_camera-
>GetProjectionMatrix()); 
    m_lightPrePassEffect->SetMatrix(m_effectParamaters2.m_matView, 
m_camera->GetViewMatrix()); 
    float halfpixel[2]; 
    halfpixel[0] = 0.5f / 1280.0f; 
    halfpixel[1] = 0.5f / 1024.0f; 
    m_lightPrePassEffect-
>SetFloatArray(m_effectParamaters2.m_halfPixel, halfpixel, 2); 
    D3DXVECTOR4 vec = *m_camera->GetPosition(); 



  

  

    m_lightPrePassEffect-
>SetVector(m_effectParamaters2.m_vViewPosition, &vec); 
 
    m_lightPrePassEffect->BeginPass(1); 
    for each(EntityPtr i in mlist) 
    { 
      if(i->m_mesh != NULL) 
      { 
        m_lightPrePassEffect-
>SetMatrix(m_effectParamaters2.m_matWorld, &i->GetWorldMatrix()); 
        m_lightPrePassEffect-
>SetTexture(m_effectParamaters2.m_treeNTex, 
g_textureHandler.GetTexture(i->m_normalTexture)); 
        m_lightPrePassEffect->CommitChanges(); 
        if(i->m_mesh != NULL) 
          i->m_mesh->DrawSubset(0); 
      } 
    } 
    m_lightPrePassEffect->EndPass(); 
    m_lightPrePassEffect->End(); 
    m_pd3dDevice->EndScene(); 
    RenderLights(m_lightPrePassEffect, m_effectParamaters2, false); 
    m_pd3dDevice->SetRenderTarget(0, m_backbuffer); 
    m_pd3dDevice->SetRenderTarget(1, NULL); 
    //m_pd3dDevice->SetDepthStencilSurface(m_stencilDepthBuffer); 
 
    m_pd3dDevice->Clear( 0, NULL, D3DCLEAR_TARGET, 
      D3DCOLOR_XRGB( 0, 0, 0 ), 1.0f, 0 ); 
    m_pd3dDevice->BeginScene(); 
    m_lightPrePassEffect->Begin(NULL, 0); 
    m_lightPrePassEffect->BeginPass(4); 
    m_lightPrePassEffect->SetTexture(m_effectParamaters2.m_light1Tex, 
g_surfaceHandler.GetTexture(m_rLightBuffer)); 
    m_lightPrePassEffect->SetTexture(m_effectParamaters2.m_light2Tex, 
g_surfaceHandler.GetTexture(m_rLightBuffer2)); 
    m_lightPrePassEffect->CommitChanges(); 
    for each(EntityPtr i in mlist) 
    { 
      if(i->m_mesh != NULL) 
      { 
        m_lightPrePassEffect-
>SetMatrix(m_effectParamaters2.m_matWorld, &i->GetWorldMatrix()); 
        m_lightPrePassEffect-
>SetTexture(m_effectParamaters2.m_treeDTex, 
g_textureHandler.GetTexture(i->m_diffuseTexture)); 
        m_lightPrePassEffect->CommitChanges(); 
        i->m_mesh->DrawSubset(0); 
      } 
    } 
    m_lightPrePassEffect->EndPass(); 
    m_lightPrePassEffect->End(); 
    m_pd3dDevice->EndScene(); 
  } 
  else 
  { 
    m_pd3dDevice->Clear( 0, NULL, D3DCLEAR_TARGET | D3DCLEAR_ZBUFFER, 
      D3DCOLOR_XRGB( 100, 149, 237 )/*D3DCOLOR_XRGB( 0, 0, 0 )*/, 
1.0f, 0 ); 
  } 
} 
// The main light rendering method of the testapplication 
// effect: the shader effect to use 



  

  

// parametersHandels: The handle structure for the choses scene 
// deferred: is this the deferred method 
void CGraphicsHandler::RenderLights(ID3DXEffect* &effect, 
EffectParameters& parametersHandels, bool deferred) 
{ 
  // Sets the Diffuse lightning texture 
  m_pd3dDevice->SetRenderTarget(0, 
g_surfaceHandler.GetSurface(m_rLightBuffer)); 
  // Sets the Specular lightning texture 
  m_pd3dDevice->SetRenderTarget(1, 
g_surfaceHandler.GetSurface(m_rLightBuffer2)); 
  m_pd3dDevice->BeginScene(); 
  // Clears the rendertargets 
  m_pd3dDevice->Clear( 0, NULL, D3DCLEAR_TARGET, D3DCOLOR_XRGB( 0, 0, 
0 ), 1.0f, 0 ); 
  // Make sure that normal additive alpha blending is turned on 
  // could also be done in the effect file. 
  m_pd3dDevice->SetRenderState(D3DRS_ALPHABLENDENABLE, TRUE); 
  m_pd3dDevice->SetRenderState(D3DRS_BLENDOP, D3DBLENDOP_ADD ); 
  m_pd3dDevice->SetRenderState(D3DRS_SRCBLEND, D3DBLEND_ONE ); 
  m_pd3dDevice->SetRenderState(D3DRS_DESTBLEND, D3DBLEND_ONE ); 
  m_pd3dDevice->SetRenderState( D3DRS_ALPHAFUNC, D3DCMP_ALWAYS ); 
  m_pd3dDevice->SetRenderState(D3DRS_SEPARATEALPHABLENDENABLE, FALSE 
); 
  // Prepare effect for rendering 
  effect->Begin(NULL, 0); 
  // in both cases, the input for the lightning is the depth and the 
normal/specular 
  // parts of the G-buffer. These are alocated diferently on the 
different techniques. 
  if(deferred) 
  { 
    // Depth 
    effect->SetTexture(parametersHandels.m_r0, 
g_surfaceHandler.GetTexture(m_r0)); 
    // Normal/Specular 
    effect->SetTexture(parametersHandels.m_r3, 
g_surfaceHandler.GetTexture(m_r3)); 
  } 
  else 
  { 
    // Depth 
    effect->SetTexture(parametersHandels.m_r0, 
g_surfaceHandler.GetTexture(m_r0)); 
    // Normal/Specular 
    effect->SetTexture(parametersHandels.m_r1, 
g_surfaceHandler.GetTexture(m_r1)); 
  } 
  // Update the effect before rendering, this commit may not be 
needed 
  // and may cause unnessesery slowdown. 
  effect->CommitChanges(); 
  // render the directional light(s) 
  RenderDirLight(effect, parametersHandels); 
  // Render the point lights 
  RenderPointLights(effect, parametersHandels); 
  // Reset all textures 
  if(deferred) 
  { 
    effect->SetTexture(parametersHandels.m_r0, NULL); 
    effect->SetTexture(parametersHandels.m_r3, NULL); 
  } 



  

  

  else 
  { 
    effect->SetTexture(parametersHandels.m_r0, NULL); 
    effect->SetTexture(parametersHandels.m_r1, NULL); 
  } 
  effect->End(); 
  m_pd3dDevice->EndScene(); 
  // Turn of blending 
  m_pd3dDevice->SetRenderState(D3DRS_ALPHABLENDENABLE, FALSE); 
} 
// Renders the directional light in the scene 
// currently using a single hard coded direction light 
void CGraphicsHandler::RenderDirLight(ID3DXEffect* &effect, 
EffectParameters& parameters) 
{ 
  // Have no simple way to convert D3DCOLORVALUE into float[3] 
  D3DCOLORVALUE dcv =  g_sceneManager.GetDirLightColor(); 
  float colors[3]; 
  colors[0] = dcv.r, colors[1] = dcv.g, colors[2] = dcv.b; 
  // Create a light direction going directed down 
  D3DXVECTOR3 v(0.0f, -1.0f, 0.0f); 
  D3DXVECTOR3 v1; 
  // Always normalize the direction of the light 
  D3DXVec3Normalize(&v1, &v); 
  float vec[3]; 
  vec[0] = v1.x; 
  vec[1] = v1.y; 
  vec[2] = v1.z; 
  effect->SetFloatArray(parameters.m_lightDir, vec, 3); 
  // Set a hard coded strength of 0.1 
  effect->SetFloat(parameters.m_lightStrength, 0.1f); 
  // Set the colors 
  effect->SetFloatArray(parameters.m_lightColor, colors, 3); 
  // Commit changes before rendering 
  effect->CommitChanges(); 
  // Pass 2 is the direction light pass 
  effect->BeginPass(2); 
  // Render a simple full screen quad 
  RenderFullscreenQuad(effect, parameters); 
  effect->EndPass(); 
} 
// Renders all point lights in the scene 
void CGraphicsHandler::RenderPointLights(ID3DXEffect* &effect, 
EffectParameters& parameters) 
{ 
  // Pass 3 is the point light pass 
  effect->BeginPass(3); 
  effect->SetMatrix(parameters.m_matWorld, m_camera-
>GetWorldMatrix()); 
  PointLightPtrList lList = g_sceneManager.GetSceneLights(); 
  for each(PointLightPtr pt in lList) 
  { 
    // Sets position, color and strength of lights. 
    // Current implementation does not allow 
    // user to change attenuation. 
    D3DXVECTOR4 vec = pt->m_position; 
    effect->SetVector(parameters.m_lightPosition, &vec); 
    effect->SetFloat(parameters.m_lightRadius, pt->m_radius); 
    float colors[3]; 
    colors[0] = pt->m_color.r, colors[1] = pt->m_color.g, colors[2] = 
pt->m_color.b; 
    effect->SetFloatArray(parameters.m_lightColor, colors, 3); 



  

  

    effect->SetFloat(parameters.m_lightStrength, 1.0f); 
    // commit changes before rendering 
    effect->CommitChanges(); 
    D3DXVECTOR3 distance = *m_camera->GetPosition() - pt->m_position; 
    if(pt->m_radius * 1.3f > D3DXVec3Length(&distance)) 
    { 
      // [...] Not needed for tests 
      //RenderInsidePointLight(); 
    } 
    else 
    { 
      // Draw sphere of the same size as the point light 
      // This size is set at load time but can easily be changed 
      // during excecution. 
      if(pt->m_mesh) 
        pt->m_mesh->DrawSubset(0); 
    } 
  } 
  effect->EndPass(); 
} 
void CGraphicsHandler::RenderFullscreenQuad(ID3DXEffect* &effect, 
EffectParameters& parameters) 
{ 
  D3DXMATRIX  identity; 
  m_deferredEffect->SetMatrix(m_effectParamaters.m_matWorld, 
D3DXMatrixIdentity(&identity)); 
  m_deferredEffect->SetMatrix(m_effectParamaters.m_matViewProjection, 
&identity); 
  m_deferredEffect->CommitChanges(); 
  m_pd3dDevice->SetRenderState(D3DRS_ZWRITEENABLE, FALSE); 
  m_pd3dDevice->SetFVF(D3DFVF_XYZ | D3DFVF_TEX1); 
  m_pd3dDevice->SetStreamSource(0, m_fullscreenVB, 0, 
sizeof(VertexXYZT)); 
  m_pd3dDevice->DrawPrimitive(D3DPT_TRIANGLELIST, 0, 2); 
  m_pd3dDevice->SetRenderState(D3DRS_ZENABLE, TRUE); 
  m_pd3dDevice->SetRenderState(D3DRS_ZWRITEENABLE, TRUE); 
} 
// Omitted, is not needed for the comparison 
void CGraphicsHandler::RenderInsidePointLight() 
{ 
 
} 
void CGraphicsHandler::FrameUpdate() 
{ 
  m_frameTimer2.Update(); 
  if(m_runningTest) 
  { 
    if(m_frameCounter >= 1000) 
    { 
      m_frameCounter = 0; 
      m_runningTest = false; 
      g_commandHandler.ExecuteCommand(L"stoptest"); 
    } 
    m_frameTimes[m_frameCounter] = m_frameTimer2.Get_dt() * 10; 
    m_frameCounter++; 
  } 
  if(!g_console.IsActive()) 
  { 
    float slowMult = 1.0f; 
    if(g_inputHandler.IsKeyDown(VK_SHIFT)) 
      slowMult = 0.2f; 



  

  

    if(g_inputHandler.IsKeyDown('W') || 
g_inputHandler.IsKeyDown(VK_UP)) 
      m_camera-
>MoveForward(float(m_frameTimer2.Get_dt()*0.1*slowMult)); 
    else if(g_inputHandler.IsKeyDown('S') || 
g_inputHandler.IsKeyDown(VK_DOWN)) 
      m_camera->MoveForward(float(-
m_frameTimer2.Get_dt()*0.1*slowMult)); 
 
    if(g_inputHandler.IsKeyDown('A') || 
g_inputHandler.IsKeyDown(VK_LEFT)) 
      m_camera->Strafe(float(-m_frameTimer2.Get_dt()*0.1*slowMult)); 
    else if(g_inputHandler.IsKeyDown('D') || 
g_inputHandler.IsKeyDown(VK_RIGHT)) 
      m_camera->Strafe(float(m_frameTimer2.Get_dt()*0.1*slowMult)); 
 
    m_camera->Pitch(float(g_inputHandler.MouseMovedY())*0.005f); 
    m_camera->Yaw(float(g_inputHandler.MouseMovedX())*0.005f); 
  } 
  m_camera->Update(); 
  if(m_fpsBlocker >= 50) 
  { 
    m_frameTimer.Update(); 
    m_fpsBlocker = 0; 
    m_consoleRender.SetFps(5000 /m_frameTimer.Get_dt()); 
  } 
  m_fpsBlocker++; 
} 

HLSL ‐ DeferredShader.fx 
// Common 
uniform float4x4 matViewProjectionInverse : ViewProjectionInverse; 
uniform float4x4 matViewProjection : ViewProjection; 
uniform float4x4 matWorld : World; 
uniform float4x4 matView : View; 
uniform float4x4 matProjection : Projection; 
uniform float4 vViewPosition : ViewPosition; 
uniform float2 halfPixel; 
uniform float4 lightColor; 
// G-buffer 
 
// Point Light 
float3 lightPosition; 
float lightRadius; 
 
// Directional Light 
float3 lightDir; 
 
float LightStrength; 
 
// Textures 
texture tree_d_Tex; 
sampler baseT = sampler_state{Texture = (tree_d_Tex);MAGFILTER = 
LINEAR;MipFilter = LINEAR;}; 
texture tree_n_Tex; 
sampler normalT = sampler_state{Texture = (tree_n_Tex);MAGFILTER = 
LINEAR;MipFilter = LINEAR;}; 
texture tree_s_Tex; 
sampler specularT = sampler_state{Texture = (tree_s_Tex);MAGFILTER = 
LINEAR;MipFilter = LINEAR;}; 
 
// Render Targets 



  

  

texture r0_Tex; // Depth 
sampler r0 = sampler_state{Texture = (r0_Tex);}; 
texture r1_Tex; // Diffuse 
sampler r1 = sampler_state{Texture = (r1_Tex);}; 
texture r2_Tex; // Emissive 
sampler r2 = sampler_state{Texture = (r2_Tex);}; 
texture r3_Tex; // Normal 
sampler r3 = sampler_state{Texture = (r3_Tex);}; 
texture light1_Tex; // Normal 
sampler light1 =  sampler_state{Texture = (light1_Tex);}; 
texture light2_Tex; // Normal 
sampler light2 =  sampler_state{Texture = (light2_Tex);}; 
 
// G-Buffer 
struct Gbuffer_VertexShaderInput  
{ 
  float4 Position : POSITION0; 
  float3 Normal : NORMAL0; 
  float2 TexCoord : TEXCOORD0; 
  float3 Binormal : BINORMAL0; 
  float3 Tangent : TANGENT0; 
}; 
struct Gbuffer_VertexShaderOutput  
{ 
  float4 Position : POSITION0; 
  float2 TexCoord : TEXCOORD0; 
  float2 Depth : TEXCOORD1; 
  float3x3 tangentToWorld : TEXCOORD2; 
}; 
struct Gbuffer_pixelOutput 
{ 
   float4 Depth : COLOR0; 
   float4 Color : COLOR1; 
   float4 Emissive : COLOR2; 
   float4 Normal : COLOR3; 
}; 
Gbuffer_pixelOutput cleargbuffer_ps_main() 
{ 
  Gbuffer_pixelOutput ps1; 
  ps1.Depth = float4(0,0,0,0); 
  ps1.Color = float4(0,0,0,0); 
  ps1.Emissive = float4(0,0,0,0); 
  ps1.Normal = float4(0,0,0,0); 
  return ps1; 
} 
Gbuffer_VertexShaderOutput gbuffer_vs_main( Gbuffer_VertexShaderInput 
input ) 
{ 
  Gbuffer_VertexShaderOutput output; 
   float4 worldPosition = mul(float4(input.Position.xyz,1), 
matWorld); 
   output.Position = mul(worldPosition, matViewProjection); 
   output.TexCoord = input.TexCoord; 
   output.Depth = float2(output.Position.z, output.Position.w); 
   output.tangentToWorld[0] = mul(input.Tangent, matWorld); 
   output.tangentToWorld[1] = mul(input.Binormal, matWorld); 
   output.tangentToWorld[2] = mul(input.Normal, matWorld); 
   return output; 
} 
Gbuffer_pixelOutput gbuffer_ps_main(Gbuffer_VertexShaderOutput input) 
{ 
  Gbuffer_pixelOutput output; 



  

  

  output.Color = tex2D(baseT, input.TexCoord); 
  float4 specularAttributes = tex2D(specularT, input.TexCoord); 
  output.Color.a = specularAttributes.r; 
  float4 normalFromMapData = tex2D(normalT, input.TexCoord); 
  float spec = normalFromMapData.w; 
  float3 normalFromMap = normalFromMapData; 
  normalFromMap = 2.0f * normalFromMap - 1.0f; 
  normalFromMap.y *= -1; 
  normalFromMap = mul(normalFromMap, input.tangentToWorld); 
  normalFromMap = normalize(normalFromMap); 
  normalFromMap.y *= -1; 
  output.Normal.rgb = 0.5f * (normalFromMap + 1.0f); 
  output.Emissive = float4(1,1,1,1); 
  output.Normal.a = spec; 
  output.Depth.yzw = float3(0,0,0); 
  output.Depth.r = input.Depth.x / input.Depth.y; 
  return output; 
} 
 
struct Light_PixelOutput 
{ 
  float4 Diffuse : COLOR0; 
  float4 Specular : COLOR1; 
}; 
 
// Directional Light 
struct DirLight_VertexShaderInput 
{ 
   float3 Position : POSITION0; 
   float2 TexCoord : TEXCOORD0; 
}; 
struct DirLight_VertexShaderOutput 
{ 
  float4 pos     : POSITION0; 
  float2 texCoord  : TEXCOORD0; 
  float3 lightDir : TEXCOORD1; 
}; 
DirLight_VertexShaderOutput dirlight_vs_main( 
DirLight_VertexShaderInput input ) 
{ 
  DirLight_VertexShaderOutput output; 
  output.pos = float4(input.Position,1); 
  output.texCoord = input.TexCoord - halfPixel; 
  output.lightDir = normalize(lightDir); 
  return output; 
} 
Light_PixelOutput dirlight_ps_main( DirLight_VertexShaderOutput 
input) 
{ 
  float4 normalData = tex2D(r3, input.texCoord); 
  float3 normal = normalize(normalData.xyz*2 - 1); 
  float depthVal = tex2D(r0,input.texCoord).x; 
  float4 position; 
  position.x = input.texCoord.x * 2.0f - 1.0f; 
  position.y = -(input.texCoord.x * 2.0f - 1.0f); 
  position.z = depthVal; 
  position.w = 1.0f; 
  // Convert screenposition into worldposition by 
  // doing inverse project 
  position = mul(position, matViewProjectionInverse); 
  position /= position.w; 
  // Again make sure the light dir is normalized, 



  

  

  // this operation can be ignored if input is 
  // guaranteed. 
  float3 lightVector = - normalize(input.lightDir); 
  float3 reflectionVector = normalize(reflect(-lightVector, normal)); 
  float3 directionToCamera = normalize(vViewPosition.xyz - position); 
  // Using simple phong lightning 
  float specularLight = normalData.w  
            * pow( saturate(dot(reflectionVector, 
directionToCamera)), 1.0); 
  float Ndl = max(0, dot(normal, input.lightDir)); 
  float4 diffuse = float4(Ndl.xxxx * LightStrength); 
  Light_PixelOutput output; 
  output.Diffuse = float4(diffuse.xyz * lightColor,1); 
  // hard coded specular multiplyer to avoid artifacts (not related 
to methods) 
  output.Specular = float4(specularLight * lightColor)*0.3; 
  return output; 
} 
// Point Light 
struct PointLight_VertexShaderInput  
{ 
  float3 Position : POSITION0; 
}; 
struct PointLight_VertexShaderOutput  
{ 
  float4 Position : POSITION0; 
  float4 ScreenPosition : TEXCOORD0; 
}; 
PointLight_VertexShaderOutput pointlight_vs_main( 
PointLight_VertexShaderInput Input ) 
{ 
  PointLight_VertexShaderOutput output; 
  // to avoid artifacts because of a limited number 
  // of polygons of spheres, they are scalaed up in the vertex 
  // shader 
  Input.Position *= lightRadius*1.3; 
  Input.Position += lightPosition; 
   
  float4 worldPosition = mul(float4(Input.Position,1), matWorld); 
  float4 viewPosition = mul(worldPosition, matView); 
  output.Position = mul(viewPosition, matProjection); 
  // also output the sceen space coordnates to be able 
  // to acces file G-buffers. 
  output.ScreenPosition = output.Position; 
  return output; 
} 
Light_PixelOutput pointlight_ps_main(PointLight_VertexShaderOutput 
input) 
{ 
  input.ScreenPosition.xy /= input.ScreenPosition.w; 
  float2 texCoord = 0.5f * (float2(input.ScreenPosition.x,-
input.ScreenPosition.y) + 1); 
  texCoord -=halfPixel; 
  float4 normalData = tex2D(r3,texCoord); 
  float3 normal = normalize(normalData*2 - 1); 
  normal.y *= -1; 
  float specularPower = 4.0; 
  float specularIntensity = 1.0; 
  // Convert the depth saved in the G-buffer into 
  // world position 
  float depthVal = tex2D(r0,texCoord).r; 
  float4 position; 



  

  

  position.xy = input.ScreenPosition.xy; 
  position.z = depthVal; 
  position.w = 1.0f; 
  position = mul(position, matViewProjectionInverse); 
  position /= position.w; 
  // Again simple phong shading 
  float3 lightVector = lightPosition - position; 
  float attenuation = saturate(1.0f - 
pow(length(lightVector)/(lightRadius),2));  
  lightVector = normalize(lightVector); 
  float NdL = max(0,dot(lightVector, normal)); 
  float3 diffuseLight = NdL * attenuation.xxx; 
   float3 reflectionVector = normalize(reflect(-lightVector, 
normal)); 
   float3 directionToCamera = normalize(vViewPosition - position); 
   float specularLight = specularIntensity * pow( 
saturate(dot(reflectionVector, directionToCamera)), specularPower); 
  specularLight *= attenuation; 
  Light_PixelOutput output; 
  output.Diffuse = float4(diffuseLight*LightStrength * lightColor,1); 
  output.Specular = float4(specularLight * LightStrength * 
lightColor) * 0.3; 
  return output; 
} 
 
// Combine 
struct Combine_VertexShaderInput  
{ 
  float4 Position : POSITION0; 
  float2 TexCoord : TEXCOORD0; 
}; 
struct Combine_VertexShaderOutput  
{ 
  float4 Position : POSITION0; 
  float2 TexCoord : TEXCOORD0; 
}; 
 
Combine_VertexShaderOutput combine_vs_main( Combine_VertexShaderInput 
input ) 
{ 
  Combine_VertexShaderOutput output; 
   //float4 worldPosition = mul(float4(input.Position.xyz,1), 
matWorld); 
    
   input.Position.xy = sign( input.Position.xy); 
  output.Position = float4( input.Position.xy, 0.0f, 1.0f); 
   //output.Position = //mul(input.Position, matViewProjection); 
   output.TexCoord = input.TexCoord; 
   return output; 
} 
 
float4 combine_ps_main(Combine_VertexShaderOutput input) : COLOR0 
{ 
  float4 color = tex2D(r1, input.TexCoord); 
  float3 diffuse = tex2D(light1, input.TexCoord).xyz; 
  float3 specular = tex2D(light2, input.TexCoord).xyz; 
  return float4(color.xyz * diffuse + color.xyz * specular.xyz + 
color.xyz*0.1,1); 
} 
 
//--------------------------------------------------------------// 
// Technique Section for Deferred Effect 



  

  

//--------------------------------------------------------------// 
technique Deferred_Effect 
{ 
  pass ClearGBugger // 0 
  { 
    PixelShader = compile ps_2_0 cleargbuffer_ps_main(); 
  } 
  pass G_buffer // 1 
  { 
    ZEnable = TRUE; 
    ZWriteEnable = TRUE; 
    ZFunc = LESSEQUAL; 
    VertexShader = compile vs_3_0 gbuffer_vs_main(); 
    PixelShader = compile ps_3_0 gbuffer_ps_main(); 
  } 
  pass Directional_Light // 2 
  { 
    ZEnable = FALSE; 
    ZWriteEnable = FALSE; 
    VertexShader = compile vs_2_0 dirlight_vs_main(); 
    PixelShader = compile ps_2_0 dirlight_ps_main(); 
  } 
  pass Point_Light // 3 
  { 
    ZEnable = FALSE; 
    ZWriteEnable = FALSE; 
    VertexShader = compile vs_2_0 pointlight_vs_main(); 
    PixelShader = compile ps_2_0 pointlight_ps_main(); 
  } 
  pass Combine // 4 
  { 
    ZEnable = FALSE; 
    ZWriteEnable = FALSE; 
    VertexShader = compile vs_2_0 combine_vs_main(); 
    PixelShader = compile ps_2_0 combine_ps_main(); 
  } 
} 

HLSL ‐ LightPrePass.fx 
// Common 
uniform float4x4 matViewProjectionInverse : ViewProjectionInverse; 
uniform float4x4 matViewProjection : ViewProjection; 
uniform float4x4 matWorld : World; 
uniform float4x4 matView : View; 
uniform float4x4 matProjection : Projection; 
uniform float4 vViewPosition : ViewPosition; 
uniform float2 halfPixel; 
uniform float4 lightColor; 
// G-buffer 
 
// Point Light 
float3 lightPosition; 
float lightRadius; 
 
// Directional Light 
float3 lightDir; 
 
float LightStrength; 
 
// Textures 
texture tree_d_Tex; 



  

  

sampler baseT = sampler_state{Texture = (tree_d_Tex);MAGFILTER = 
LINEAR;MipFilter = LINEAR;}; 
texture tree_n_Tex; 
sampler normalT = sampler_state{Texture = (tree_n_Tex);MAGFILTER = 
LINEAR;MipFilter = LINEAR;}; 
texture tree_s_Tex; 
sampler specularT = sampler_state{Texture = (tree_s_Tex);MAGFILTER = 
LINEAR;MipFilter = LINEAR;}; 
 
// Render Targets 
texture r0_Tex; // Depth 
sampler r0 = sampler_state{Texture = (r0_Tex);}; 
texture r1_Tex; // Normal 
sampler r1 = sampler_state{Texture = (r1_Tex);}; 
texture light1_Tex; // Light 1 
sampler light1 =  sampler_state{Texture = (light1_Tex);}; 
texture light2_Tex; // Light 2 
sampler light2 =  sampler_state{Texture = (light2_Tex);}; 
 
// G-Buffer 
struct Gbuffer_VertexShaderInput  
{ 
  float4 Position : POSITION0; 
  float3 Normal : NORMAL0; 
  float2 TexCoord : TEXCOORD0; 
  float3 Binormal : BINORMAL0; 
  float3 Tangent : TANGENT0; 
}; 
struct Gbuffer_VertexShaderOutput  
{ 
  float4 Position : POSITION0; 
  float2 TexCoord : TEXCOORD0; 
  float2 Depth : TEXCOORD1; 
  float3x3 tangentToWorld : TEXCOORD2; 
}; 
struct Gbuffer_pixelOutput 
{ 
  float4 Depth : COLOR0; 
  float4 Normal : COLOR1; 
}; 
Gbuffer_pixelOutput cleargbuffer_ps_main() 
{ 
  Gbuffer_pixelOutput ps1; 
  ps1.Depth = float4(0,0,0,0); 
  ps1.Normal = float4(0,0,0,0); 
  return ps1; 
} 
Gbuffer_VertexShaderOutput gbuffer_vs_main( Gbuffer_VertexShaderInput 
input ) 
{ 
  Gbuffer_VertexShaderOutput output; 
  float4 worldPosition = mul(float4(input.Position.xyz,1), matWorld); 
  output.Position = mul(/*input.Position*/worldPosition, 
matViewProjection); 
   
  output.TexCoord = input.TexCoord; 
  output.Depth = float2(output.Position.z, output.Position.w); 
  output.tangentToWorld[0] = mul(input.Tangent, matWorld); 
  output.tangentToWorld[1] = mul(input.Binormal, matWorld); 
  output.tangentToWorld[2] = mul(input.Normal, matWorld); 
  return output; 
} 



  

  

Gbuffer_pixelOutput gbuffer_ps_main(Gbuffer_VertexShaderOutput input) 
{ 
  Gbuffer_pixelOutput output; 
  float4 normalFromMapData = tex2D(normalT, input.TexCoord); 
  float spec = normalFromMapData.w; 
  float3 normalFromMap = normalFromMapData.xyz; 
  normalFromMap = 2.0f * normalFromMap - 1.0f; 
  normalFromMap.y *= -1; 
  normalFromMap = mul(normalFromMap.xyz, input.tangentToWorld); 
  normalFromMap = normalize(normalFromMap); 
  normalFromMap.y *= -1; 
  output.Normal.rgb = 0.5f * (normalFromMap + 1.0f); 
  output.Normal.a = spec; 
  output.Depth.yzw = float3(0,0,0); 
  output.Depth.r = input.Depth.x / input.Depth.y; 
  return output; 
} 
 
struct Light_PixelOutput 
{ 
  float4 Diffuse : COLOR0; 
  float4 Specular : COLOR1; 
}; 
 
// Directional Light 
struct DirLight_VertexShaderInput 
{ 
  float3 Position : POSITION0; 
  float2 TexCoord : TEXCOORD0; 
}; 
struct DirLight_VertexShaderOutput 
{ 
  float4 pos    : POSITION0; 
  float2 texCoord  : TEXCOORD0; 
  float3 lightDir : TEXCOORD1; 
}; 
DirLight_VertexShaderOutput dirlight_vs_main( 
DirLight_VertexShaderInput input ) 
{ 
  DirLight_VertexShaderOutput output; 
  output.pos = float4(input.Position,1); 
  //align texture coordinates 
  output.texCoord = input.TexCoord - halfPixel; 
  output.lightDir = normalize(lightDir); 
  return output; 
} 
Light_PixelOutput dirlight_ps_main( DirLight_VertexShaderOutput 
input) 
{ 
  float4 normalData = tex2D(r1, input.texCoord); 
  float3 normal = normalize(normalData.xyz*2 - 1); 
  float depthVal = tex2D(r0,input.texCoord).x; 
  float4 position; 
  position.x = input.texCoord.x * 2.0f - 1.0f; 
  position.y = -(input.texCoord.x * 2.0f - 1.0f); 
  position.z = depthVal; 
  position.w = 1.0f; 
  //transform to world space 
  position = mul(position, matViewProjectionInverse); 
  position /= position.w; 
  float3 lightVector = -normalize(input.lightDir); 
  float3 reflectionVector = normalize(reflect(-lightVector, normal)); 



  

  

  //camera-to-surface vector 
  float3 directionToCamera = normalize(vViewPosition.xyz - position); 
  //compute specular light 
  float specularLight = normalData.w * pow( 
saturate(dot(reflectionVector, directionToCamera)), 
/*specularPower*/1.0); 
  float Ndl = max(0, dot(normal, input.lightDir)); 
  float4 diffuse = float4(Ndl.xxxx * LightStrength); 
  Light_PixelOutput output; 
  output.Diffuse = float4(diffuse.xyz * lightColor,1); 
  output.Specular = float4(specularLight * lightColor)*0.3; 
  return output; 
} 
// Point Light 
struct PointLight_VertexShaderInput  
{ 
  float3 Position : POSITION0; 
}; 
struct PointLight_VertexShaderOutput  
{ 
  float4 Position : POSITION0; 
  float4 ScreenPosition : TEXCOORD0; 
}; 
PointLight_VertexShaderOutput pointlight_vs_main( 
PointLight_VertexShaderInput Input ) 
{ 
  PointLight_VertexShaderOutput output; 
  Input.Position *= lightRadius*1.3; 
  Input.Position += lightPosition; 
  //processing geometry coordinates 
  float4 worldPosition = mul(float4(Input.Position,1), matWorld); 
  float4 viewPosition = mul(worldPosition, matView); 
  output.Position = mul(viewPosition, matProjection); 
  output.ScreenPosition = output.Position; 
  return output; 
} 
Light_PixelOutput pointlight_ps_main(PointLight_VertexShaderOutput 
input) 
{  
  input.ScreenPosition.xy /= input.ScreenPosition.w; 
  float2 texCoord = 0.5f * (float2(input.ScreenPosition.x,-
input.ScreenPosition.y) + 1); 
  texCoord -=halfPixel; 
  float4 normalData = tex2D(r1,texCoord); 
  float3 normal = normalize(normalData*2 - 1); 
  normal.y *= -1; 
  float specularPower = 4.0; 
  float specularIntensity = 1.0; 
  float depthVal = tex2D(r0,texCoord).r; 
  float4 position; 
  position.xy = input.ScreenPosition.xy; 
  position.z = depthVal; 
  position.w = 1.0f; 
  position = mul(position, matViewProjectionInverse); 
  position /= position.w; 
  float3 lightVector = lightPosition - position; 
  float attenuation = saturate(1.0f - 
pow(length(lightVector)/(lightRadius),2));  
  lightVector = normalize(lightVector); 
  float NdL = max(0,dot(lightVector, normal)); 
  float3 diffuseLight = NdL * attenuation.xxx; 
  //reflection vector 



  

  

  float3 reflectionVector = normalize(reflect(-lightVector, normal)); 
  //camera-to-surface vector 
  float3 directionToCamera = normalize(vViewPosition - position); 
  //compute specular light 
  float specularLight = specularIntensity * pow( 
saturate(dot(reflectionVector, directionToCamera)), specularPower); 
  specularLight *= attenuation; 
  Light_PixelOutput output; 
  output.Diffuse = float4(diffuseLight*LightStrength * lightColor,1); 
  output.Specular = float4(specularLight * LightStrength * 
lightColor) * 0.3; 
  return output;//+ saturate(diffuse*specularLight*20); 
} 
 
// Combine 
struct Combine_VertexShaderInput  
{ 
  float4 Position : POSITION0; 
  float2 TexCoord : TEXCOORD0; 
}; 
struct Combine_VertexShaderOutput  
{ 
  float4 Position : POSITION0; 
  float2 TexCoord : TEXCOORD0; 
  float4 ScreenPosition : TEXCOORD1; 
}; 
 
Combine_VertexShaderOutput combine_vs_main( Combine_VertexShaderInput 
input ) 
{ 
  Combine_VertexShaderOutput output;   
  //input.Position.xy = sign( input.Position.xy); 
  //output.Position = float4( input.Position.xy, 0.0f, 1.0f); 
  float4 worldPosition = mul(float4(input.Position.xyz,1), matWorld); 
  output.Position = mul(worldPosition, matViewProjection); 
   
  output.TexCoord = input.TexCoord; 
  output.ScreenPosition = output.Position; 
  return output; 
} 
 
float4 combine_ps_main(Combine_VertexShaderOutput input, float2 
screenSpace : VPOS) : COLOR0 
{ 
  //screenSpace.x /= 1280; 
  //screenSpace.y /= 1024; 
  input.ScreenPosition.xy /= input.ScreenPosition.w; 
  input.ScreenPosition.xy /= 2; 
  input.ScreenPosition.xy += 0.5; 
  input.ScreenPosition.y = 1 - input.ScreenPosition.y; 
  input.ScreenPosition.y -= halfPixel; 
  float4 color = tex2D(baseT, input.TexCoord); 
  float3 diffuse = tex2D(light1, input.ScreenPosition.xy).xyz; 
  float3 specular = tex2D(light2, input.ScreenPosition.xy).xyz; 
  return float4(color.xyz * diffuse + color.xyz * specular.xyz + 
color.xyz*0.1,1); 
} 
 
//--------------------------------------------------------------// 
// Technique Section for Deferred Effect 
//--------------------------------------------------------------// 
technique LightPrePass_Effect 



  

  

{ 
  // Not used by the light prepass shader, 
  // used to give faster development time with 
  // the older code 
  pass ClearGBugger // 0 
  { 
    PixelShader = compile ps_2_0 cleargbuffer_ps_main(); 
  } 
  pass G_buffer // 1 
  { 
    ZEnable = TRUE; 
    ZWriteEnable = TRUE; 
    ZFunc = LESSEQUAL; 
    VertexShader = compile vs_3_0 gbuffer_vs_main(); 
    PixelShader = compile ps_3_0 gbuffer_ps_main(); 
  } 
  pass Directional_Light // 2 
  { 
    ZEnable = FALSE; 
    ZWriteEnable = FALSE; 
    VertexShader = compile vs_2_0 dirlight_vs_main(); 
    PixelShader = compile ps_2_0 dirlight_ps_main(); 
  } 
  pass Point_Light // 3 
  { 
    ZEnable = FALSE; 
    ZWriteEnable = FALSE; 
    VertexShader = compile vs_2_0 pointlight_vs_main(); 
    PixelShader = compile ps_2_0 pointlight_ps_main(); 
  } 
  pass RealRender // 4 
  { 
    ZEnable = TRUE; 
    ZWriteEnable = TRUE; 
    ZFunc = LESSEQUAL; 
    VertexShader = compile vs_3_0 combine_vs_main(); 
    PixelShader = compile ps_3_0 combine_ps_main(); 
  } 
} 

 


