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Sammanfattning: 

I denna studie undersöks två algoritmer för att rendera volumetrisk data. Studien syftar 
till att undersöka om det är möjligt att använda dessa algoritmer i en datorspelsmiljö. De 
båda algoritmerna, som kallas för shear-warp-algoritmen och footprint-algoritmen, 
jämförs mot varandra för att ta reda på vilken som är bäst på att lösa uppgiften. 
Algoritmerna testas också för att se om de är lämpade att verka i en datorspelsmiljö med 
avseende på om de kan generera tillräckligt antal bilder per sekund. 
Resultatet av studien visar på att ingen av de två algoritmerna är lämpade inom den 
domän de är tänkta att verka inom. Även om shear-warp-algoritmen är effektivare på att 
lösa sin uppgift än vad footprint-algoritmen är så visar studien att ingen av dessa två 
algoritmer är lämpade i den domän de är undersökta i. 
 
Nyckelord: volymrendering, datorgrafik, datorspel, rendering, volumetrisk data. 
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1 Introduktion 
Konkurrensen på datorspelsmarknaden och spelkonsollmarknaden är hård och en viktig 
konkurrensfaktor inom datorspel är hur datorspelen utgör sig visuellt för betraktaren. 
Beräkningskapaciteten hos dagens hemdatorer är mycket stor om den jämförs med för 
bara några år sedan. Idag ges möjlighet att realisera grafik som tidigare enbart var möjlig 
att realisera med speciella maskiner inom datorindustrin vilka är specialiserade för att 
utföra denna typ av arbete. På grund av datorernas utveckling har det givits möjlighet till 
att använda tekniker som tidigare var för resurskrävande. Med datorspel avses i denna 
studien tredimensionella datorspel där betraktaren ser världen från 
förstapersonsperspektiv. Exempel på sådana spel är Quake (id Software, 1996) och 
HalfLife (Sierra, 1998). 
 
Enligt Howland (1998) är grafiken den snabbast utvecklande delen av datorspel idag. 
Han anger också att varje år höjs standarden avsevärt för vad som kan kallas 
spjutspetsteknologi inom just grafikområdet. Tekniker för att visualisera miljöer för en 
betraktare har stor del i hur ett spel uppfattas av betraktaren. Enligt Shelley (2001) så 
måste grafiken i ett spel vara attraktiv, lockande och inspirera nyfikenheten för att få 
användaren att bli ett med spelet. Grafiken har även den viktiga rollen att hjälpa till att 
marknadsföra produkten. Visuella effekter som tidigare endast kunnat ses i filmer börjar 
nu bli realiserbara i interaktiva datormiljöer. Exempel på sådana effekter är visualisering 
av rök och explosioner. 
 
Ett område inom datorgrafiken som inte exploaterats mycket inom datorspel är 
visualiseringen av volymdata. Exempel på effekter som faller inom denna ram är bland 
andra visualisering av delvis genomskinliga medier som dimma, rök, moln och vätskor. 
Dessa effekter har inte varit möjliga att genomföra i en interaktiv miljö tidigare på ett 
sådant sätt att de kan uppfattas som visuellt realistiska på grund av att de är 
beräkningsintensiva. Den tillgängliga hårdvaran har inte varit kraftfull nog för att erbjuda 
denna möjlighet. Volymrendering är ett begrepp som i den här rapporten innebär att ta då 
tredimensionell datorgrafik behandlas så beaktas en volym av data då bilden byggs upp 
för användaren. Volymrendering inom datorspelsområdet är ett relativt outforskat område 
inom spelutvecklingssamhället att döma av det material som finns producerat om det.  
Enligt Boyd och Baker (2001) är den teknik som idag oftast används för att visualisera 
dimma i spel inte realistisk då den inte ger en naturlig återspegling av hur dimma 
uppfattas av människan. Dimma är en form av volym som faller inom ramen för 
volymrendering. Visualiseringen av halvgenomskinliga volymer i datorspel som t ex 
dimma har flervärd betydelse. Den kan beroende på hur den används hjälpa till att 
minimera det visuella omfånget i en miljö då den döljer terränginformation eller ha som 
explicit uppgift att representera ett fysikaliskt fenomen som dimma eller explosioner. 
Dessa argument gör det intressant att utvärdera tekniker som kan tänkas vara användbara 
inom detta område. Då dessa nya möjligheter öppnas framkommer ett behov av att veta 
vilka tekniker eller algoritmer som är mest lämpade för att generera de önskade 
effekterna.  
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Med hjälp av en jämförande studie kan valet av algoritm underlättas då det finns 
mätresultat som visar på skillnader mellan algoritmerna med avseende på prestanda. 
Eventuella nackdelar kan undvikas på så sätt att utvecklingsarbetet snabbas upp då rätt 
typ av algoritm väljs från början i projektet. Detta leder i förlängningen till en 
kostnadseffektiv utvecklingscykel för programvaran där designfasen blir effektivare 
tidsmässigt. Det ena målet med denna studie är att utvärdera vilken algoritm som är mest 
lämpad för ändamålet att behandla så stor mängd data som möjligt under en bestämd 
tidsperiod. Det andra målet med denna studie är att utvärdera huruvida två specifika 
algoritmer för att rendera volymdata är lämpade i en datorspelsmiljö med hänsyn till de 
effektivitetskrav som då måste ställas. Volymen som är ämnad att visas för användaren är 
av en delvis genomskinlig karaktär. Det är viktigt att nämna detta eftersom volym kan ha 
två olika karaktärer nämligen genomskinlig samt solid. Detta har betydelse då valet av 
algoritm görs.  Ofta är det möjligt att approximera solida volymer med polygoner och 
detta har lagts ner betydande arbete på att göra inom spelindustrin. Denna studie är 
viktigt eftersom det finns ett behov av volymrendering som inte approximeras med 
inneslutande polygoner. Detta behov stöds av argumentet att höja den grafiskt 
representativa nivån på det visas för användaren. Effekterna av detta är ytterst att den 
färdiga produkten ökar sin konkurrenskraft på marknaden. Ett annat område än 
datorspelsområdet där volymrendering figurerar är inom de medicinska tillämpningar där 
denna teknik används för att visualisera medicinsk information som tagits fram med så 
kallad datortomografi (skiktröntgen). Tae-Young och Yeong (2001) menar att 
volymrendering för medicinsk och vetenskapligt ändamål är en kraftfull teknik för att 
visualisera volumetrisk data. De två algoritmer som studeras i denna studie är hämtade 
från detta område och benämns som shear-warp-algoritmen respektive footprint-
algoritmen. För att uppnå målet skall de båda algoritmerna implementeras på ett system 
med hårdvarukonfiguration som kan klassas som ett typiskt hemanvändarsystem för 
datorspel. 

2 Bakgrund 
Begrepp och bakgrundsinformation som är centrala i denna rapport förklaras i detta 
kapitel. Begrepp som tas upp är fotspårsprojicering (eng. Splatting), strålprojektion, 
cellprojektion och flerpass bearbetning (eng. multipass sampling). Fotspårsprojicering 
innebär att de element som representerar volymen direkt avbildas på bildytan. 
Strålprojektion innebär att en linje skapas från bildplanet och linjen passerar sedan den 
aktuella volymen för att se om den träffar något element i volymen som då bidrar till den 
aktuella bildpunkten. I cellprojektion delas volymen in i mindre enheter som kallas för 
celler. Dessa celler representeras av polygoner för att visualisera den givna datan. 
Flerpassbearbetning är en metod för att omarbeta volymdata så att den blir ortogonal mot 
vyriktningen och lämpar sig därmed också för parallell beräkning på flera processorer. 
Detta kapitel har också till uppgift ge en bakgrund till de kriterier som behandlas i 
rapporten som begreppen realism och effektivitet i ett datorgrafikkontext. 

2.1 Tekniker för generering av visuellt realistisk datorgrafik. 
En vanlig teknik för att åstadkomma realism i datorgrafik är att simulera verkligenheten i 
förenklade modeller som passar bra i en datormiljö. Det finns idag metoder för att skapa 
realistiska bilder av sådana scenarion. Whitted (1980) presenterade den så kallade 
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strålföljningsalgoritmen (eng. ray tracing) och att resultatet av denna algoritm genererade 
en för betraktaren attraktiv bild. I den ursprungliga algoritmen för strålföljning följes en 
stråle från betraktarens öga genom den modell som skapats för den representerade 
världen. Då denna stråle vandrar genom modellens rymd stöter den på hinder i form av 
föremål som solida objekt, ljuskällor och opaka objekt. Strålen (som representerar en 
ljusstråle) ändrar då sin intensitet samt sin riktning och detta påverkar i sin tur det 
motsvarande bildelementet i bilden. I de fortsatt utvecklade metoderna av strålföljning 
sänkes abstraktionsnivån ytterligare för att skapa mer realistiska modeller. 
 
Några av de attribut som tagits hänsyn till vid utvecklandet av strålföljningsalgoritmen 
beskrivs av Nakame och Tadamura (1995) som strukturer av ytor, vätskedynamik, 
representationen av hud och hår. Dessa attribut är viktiga i den mening att de påverkar en 
människas intryck av en bild beroende på hur väl dessa stämmer överens med vad dessa 
människor återfinner i sin naturliga omgivning. 
 
Sedan algoritmen för strålföljning lades fram har den förfinats åt en mer avancerad metod 
som kallas partikelstrålföljning. Walter, et al. (1997) beskriver i sin artikel hur 
partikelstrålföljning fungerar.  

2.2 Begreppet fotorealism 
Ordet fotorealism står för att åstadkomma en bild som överensstämmer så korrekt som 
möjligt med den verkliga världen. Ett problem som associeras med att framställa 
fotorealistiska bilder i en datormiljö är hur verkligheten skall modelleras i datorn för att 
åstadkomma en så korrekt bild som möjligt. Ofta måste stora datamängder behandlas för 
att en modell skall ge realistiskt intryck hos betraktaren. Ett problem som ofta uppstår när 
information skall bearbetas av en dator är att datorn har en begränsad 
beräkningskapacitet. Generering av datorgrafik är en beräkningskrävande process och 
därför uppstår just detta problem då kraven på mängden data kontra 
beräkningskapaciteten strider mot varandra. Enligt Nakame och Tadamura (1995) så 
finns ett antal olika faktorer som har betydelse av hur fotorealistiska datorbilder 
uppfattas. En av dessa faktorer är hur genomskinligheten varierar i fysiska media som 
dis, dimma, moln och vätskebaserade media. Eftersom dessa medier utgör en 
tredimensionell struktur kan de inte längre representeras som ytor utan måste behandlas 
som volymer. Ofta är de också till viss del genomskinliga vilket leder till att de inte heller 
kan approximeras med inneslutande ytor. 
 
På grund av att det är omöjligt att exakt representera verkligheten i en dator så måste det 
till sätt för att förenkla olika delar av verkligheten så att dessa delar blir mindre 
komplexa. Det är viktigt att specificera vad realism innebär i en datorgrafikmiljö. 
För att begränsa sammanhanget av realism i just datorgrafik kan ett mindre område väljas 
med fokus på betraktaren med avsikt att leverera ett budskap. Exempel på sådan grafik är 
rök som skall framställas som ett delvis genomskinligt moln. Eftersom grafiken är 
informationsbärande gäller det att visualiseringen är av en sådan visuell kvalitet att det 
som visualiseras inte uppfattas som något annat än det är ämnat att representera. 
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Figur 1 Tre olika representationer av en apelsin med olika abstraktionsnivå. 

 
Figur 1 är en bild som representerar olika sätt att representera en apelsin. När en apelsin 
skall illustreras med hjälp av datorgrafik kan detta åstadkommas genom att skapa en 
sfärisk form med hjälp av trianglar samt ge denna sfär en färg som är den samma som en 
apelsins. Även om antalet trianglar som bygger upp sfären är så stort att formen av den 
modellerade apelsinen motsvarar formen av den verkliga apelsinen skulle det vara svårt 
att vid första anblicken uppfatta det orangefärgade klotet som en apelsin utan ytterligare 
information. Om klotet placeras i ett kontext av en fruktskål skulle det vara möjligt att 
lista ut att det är en apelsin det rör sig om. Om den modellerade apelsinen utöver detta 
förses med en ytstruktur som är en fotokopia av en verklig apelsin så skulle inte den 
ytterligare informationen i form av fruktskålen vara nödvändig för att uppfatta modellen 
som en apelsin. I detta kontext betyder realism strävan efter en så bra koppling som 
möjligt mellan modellen och den verkliga apelsinen som modellen är tänkt att 
representera. 

2.3 Bildkvalitet. 
Enligt Williams och Uselton (1996) behövs det ett antal parametrar för att kunna 
utvärdera kvaliteten på de bilder som renderas. De nämner också att det bästa testet för att 
mäta kvalitet på en visualisering är om den tillåter användaren att utföra sina uppgifter 
mer noggrant, snabbare och lättare än alternativen vilket även är relevant för 
datorspelsdomänen eftersom det är av betydelse att användaren klarar av att utföra sina 
uppgifter effektivare. Det är dock inte så att det är av samma livsavgörande betydelse 
som det kan vara att en läkare upptäcker en tumör hos sin patient. I den rapport som 
beskriver Williams och Useltons (1996) syn på att mäta kvalitet på volymrenderade 
bilder fokuseras det på tillämpningar som inte har så mycket gemensamt med områden 
där applikationer som till exempel biljetterminaler hör hemma utan mer fokus på 
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tillämpningar inom den medicinska världen samt tillämpningar inom den vetenskapliga 
världen som visualisering av flödesfenomen etc. Trots detta finns det flera aspekter inom 
artikeln som är tillämpbara inom datorspel även om angelägenheten på mer korrekta 
visualiseringar är större inom de områden som artikeln behandlar. Artikeln fokuserar 
också på kvalitet av renderad data utan avseende på några andra krav som effektiviteten 
hos algoritmen ur ett realtidsperspektiv. Williams och Uselton (1996) antar också att om 
det finns ett antal analytiska tester som sörjer för en objektivt grundad jämförelse på 
kvaliteten av resultatet från olika renderingar så skulle detta vara en bra 
uppskattningsförmåga på hur väl en viss uppgift löses korrekt för ett antal uppgifter när 
dessa visualiseringar används. Williams och Uselton (1996) nämner också att det finns 
skillnad på hur uppfattningen av det som renderas förändras beroende på vad som skall 
visualiseras. De tar upp tre exempel där olika typer av information beskrivs och säger 
bland annat att en virvel i ett flödesfält är en mycket annorlunda företeelse än en 
representationen av en njure inuti en människokropp. Med detta vill de visa på att det har 
betydelse vad som skall visualiseras och hur det visualiserade uppfattas olika av 
människan. 
 
Enligt Williams och Uselton (1996, s. 5) så krävs det att alla parametrar så som 
modellens uppbyggnad (eng. the scene), vyriktningen och datainformationen är lämpligt 
anpassade för att kunna göra en användbar jämförelse av bilder som genererats av olika 
renderingssystem. De beskriver också i sin artikel vad dessa parametrar innebär. 
Williams och Uselton (1996) ger också förslag på hur skillnader mellan bilder kan 
jämföras. De säger även att då två bilder jämförs så är det inte tillräckligt att endast titta 
på den generella eller den totala skillnaden mellan bilderna. Det är snarare nödvändigt att 
mäta specifika skillnader som påverkar den uppfattning som är tänkt att förmedlas av 
bilden. 
 
Ett exempel på detta skulle kunna vara representationen av volumetriskt ljus. Figur 2a 
och figur 2b visar ett ihåligt klot med en öppning i som utstrålar ljus från en ljuskälla. 
Figurerna visar två olika representationer av hur ljuset från ljuskäglan bryts av partiklar i 
atmosfären. I figur 2a ses en tydligt brytningen av ljuset som strålar från klotet medan det 
i figur 2b inte uppfattas lika lätt. Figur 2b skulle lätt kunna missuppfattas som en 
flaggstång sed nerifrån marken och har då förlorat den tänkta informationen. 
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Figur 2 Två olika representationer av samma fenomen men med olika detaljnivå. 

2.4 Realtidskrav 
Då datorgrafik diskuteras i en datorspelsmiljö måste hänsyn tas till med vilken frekvens 
användaren får visuell återkoppling på det som händer i spelet. När rörliga bilder 
presenteras för en betraktare måste antalet bilder per sekund vara så pass stort att 
användaren inte uppfattar det som störande då detta hindrar betraktaren från att interagera 
med systemet på grund av för lite återkoppling d.v.s. animationen upplevs som ryckig. 
Antalet bilder per tidsenhet brukar mätas i bilder per sekund och en acceptabel nivå på 
uppdateringsfrekvensen har angivits till 25 bilder i sekunden efter videostandarden PAL 
(eng. Phase Alternation Line). 
I och med att denna aspekt är central utifrån användarens synpunkt införs ett kriterium 
som kan benämnas vid realtidskrav. Burns och Wellings (1997) ger tre definitioner av 
realtidssystem: 

• Begränsningar i ett realtidssystem inkluderar betydelsen av tiden från en förfrågan 
till ett resultat. Detta oftast för att resultatet skall svara på händelser orsakade från 
den yttre världen. Fördröjningen som uppkommer mellan förfrågan från 
användaren till dess att ett verkligt resultat presenteras måste vara tillräckligt liten 
för att vara acceptabel.  

• Ett system som måste svara på extern påverkan inom en ändlig och specificerad 
tidsperiod. 

• Ett system som behöver svara mot yttre påverkan inom ett tidsintervall som sätts 
av omgivningen. 

 
Dessa tre beskrivningar passar in på de krav som ett datorspel ställs inför då användaren 
befinner sig i en interaktiv roll med det system som kommuniceras med. 
Om tiden det tar från det att användaren begär något till dess att systemet svarar 
överstiger ett visst tröskelvärde, som i det här fallet är 25, så ökar risken för att 
användaren inte kan acceptera resultatet. Detta innebär att om skärmuppdateringen 
sjunker under 25 bilder i sekunden så förloras illusionen av en jämn rörelse. 

 

  

Figur 2a Figur 2b 
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2.5 Volymrendering 
Westover (1990) anser att volymrendering kan delas upp i två principansatser nämligen 
bakåtprojicering vilket innebär att bildplanet står som referens. Bildplanet byggs upp 
genom att skjuta strålar från bildens pixlar in i volymen. Den andra ansatsen kallas för 
framåtprojicering och den innebär att volymdata står som referens och att volymdatan  
direkt bidrar till någon del av den blivande bilden. 
 
Enligt Lacroute (1995) finns det fyra klasser av volymrenderingsalgoritmer idag. De 
flesta volymrenderingsalgoritmerna är uppbyggda av sex huvudloopar. Tre av dessa 
slingor itererar över den representerande volymen och de andra tre slingorna itererar över 
omvandlingskärnan (eng. filter kernel) från volym till bildrepresentationen. Dessa slingor 
kan byta ordning med varandra för att skapa olika typer av algoritmer. 
 
Ett centralt begrepp inom volymrendering är begreppet voxel som illustreras i Figur 3. En 
voxel är ett volymelement som har en placering i rymden (X,Y,Z) och har en viss 
karakteristik som till exempel färg och genomskinlighet. En voxel kan jämföras med en 
pixel som är den tvådimensionella motsvarigheten med skillnaden att en pixel bara 
uttrycks i två dimensioner (X,Y). 

Figur 3. Illustration av begreppet voxel som på engelska är en förkortning på volume pixel. 
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I Figur 3 ses en bild där kuberna motsvarar voxlar och där bilden sedan görs om så att 
voxlarna representerar den färg som är mest representerad i just den aktuella rutan. Varje 
voxel håller informationen om position i rymden samt färg och opacitet. 

2.5.1 Strålprojektion 
En grupp av volymrenderingsalgoritmer är strålprojektionsalgoritmer (eng. ray casting) 
och de fungerar på så sätt att en tänkt linje samplar voxlar genom den representerade 
volymen för varje bildelement i den blivande bilden. När strålen träffar voxlar (se Figur 
3) som har en viss färg och genomskinlighet beräknas deras bidrag till den blivande 
bildpunkten och detta sker med alla voxlar som berörs av den projicerade strålens 
täckning i volymen d.v.s. alla voxlar som skärs av linjen. Denna typ av algoritm kallas 
för avbildsordnad (eng. image ordered) algoritm då det är bildytan som bestämmer 
iterationsordningen. Varje element i avbilden tas hänsyn till och volymdatan behandlas 
utefter detta. Denna teknik är bakåtprojicerande eftersom varje bildelement projiceras in i 
datan (Lacroute, 1995). 
 

2.5.2 Splatting  
En annan grupp av volymrenderingsalgoritmer kallas för splattingalgoritmer. Denna 
teknik bygger på att volymelementen lämnar sitt bidrag till närliggande pixlar i den bild 
som renderas. Splatting kan ses som det samma fenomen som uppstår när färg kastas och 
träffar en yta där den sprider ut sig och blandar sig med andra färger. I denna typ av 
algoritm så kan färgklickarna liknas vid fotavtryck (eng. footprint). 
 
Splatting är en så kallad objektordnad algoritm då den bygger på att voxlar (volym 
element) itereras istället för att som i andra algoritmer iterera över projektionsytan. 
Algoritmen klassas som en framåtprojicerande (eng. forward projection) algoritm då 
voxlarna avbildas direkt på bildytan i samma riktning som ljusstrålarna (Lacroute 1995). 

2.5.3 Cellprojektion 
Denna metod används ofta för volymer som är framtagna i ett icke regelbundet rutnät. I 
första steget skall volymen brytas ner i månghörninger. En månghörning är en geometrisk 
figur i tre dimensioner som omsluter en volym (se  Figur 4 för exempel). När volymen är 
nedbruten i flera mindre volymer så projiceras dessa volymers ytor in i den slutliga 
bilden. Dessa typer av algoritmer är nära besläktade med splattingalgoritmerna men 
skiljer sig då volymen skall projiceras in i bilden. Polygoner används då för att 
representera delvolymen som cellen representerar istället för att låta varje voxel bidra till 
bilden. 
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 Figur 4. Exempel på månghörning som kan innesluta en volym. 

 

2.5.4 Flerpassbearbetning 
Denna teknik bygger på att voxlarna som representerar volymen omarbetas på ett sådant 
sätt att de radar upp sig efter varandra så att de kommer i linje med vyriktningen. Det vill 
säga att voxlarna omordnas så att strålar kan skjutas ortogonalt från bildplanet in i 
volymen så att dimensionsaxlarna är vinkelräta med vyriktningen. Strålprojektion kan 
sedan användas för att undersöka volymelementen. Denna typ av algoritm är lämplig i 
system där beräkningskapaciteten är distribuerad. Algoritmens natur gör det möjligt att 
dela upp beräkningen av den önskade bilden i olika segment varpå det blir möjligt att 
parallellisera beräkningarna.  

2.6 Algoritmbeskrivning 
I denna rapport utvärderas shear-warp-algoritmen och footprint-algoritmen. Shear-warp-
algoritmen klassas som en bakåtprojicerande algoritm medan footprint-algoritmen är en 
framåtprojicerande algoritm. I de båda algoritmerna förekommer något som kallas för 
filterkärnor. Denna process förklaras först i detta kapitel och återkommer sedan i 
algoritmbeskrivningarna. Anledningen till att shear-warp-algoritmen används i denna 
studies jämförelse är att många av de artiklar som studerats återkommer till att denna 
skall vara den effektivaste algoritmen. Dock förklarar inte dessa artiklar nämnvärt om 
varför den skulle vara den effektivaste algoritmen. Anledningen till varför footprint-
algoritmen valts är att denna algoritm är av typen splatting och att Lacroute (1995, sid. 
21) säger att denna typ av algoritm används av många volymrenderingssystem. Alltså är 
dessa två typer av algoritmer välanvända vilket tyder på att de är mest lämpade för 
studien. Dessutom är det intressant att jämföra två algoritmer som är av olika karaktär 
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nämligen objektordnad och bildordnad för att se om det finns en betydande skillnad på 
effektivitet metoderna mellan.  

2.6.1 Filterprocessen 
Själva filterprocessen i algoritmerna kan sägas utgöra kärnan i algoritmerna. 
Filtreringsprocessen innebär att data samplas om för sitt ändamål. Ett filter kan se ut på 
många sätt, men generellt handlar det om att återskapa ursprungssignalen som datan var 
samplad från genom att använda sig av den data som redan finns. Problemet är att den 
data som redan finns är diskret och alla de datavärden som eftersöks inte finns med i 
datamängden. Det är då själva filterprocessen kommer in i bilden. Denna del av en 
algoritm som återskapar data brukar kallas för en filterkärna då den inte är speciellt stor 
men ändå utgör något av ett centrum i databehandlingen. 
 
I den implementation av footprint-algoritmen som förekommer i denna studie är 
filterkärnan kubisk dvs. alla sidor lika långa. Detta gör att filterkärnan inte behöver 
vytransformeras då det skulle innebära att en sfär roterades eftersom projektionen på 
bildytan blir cirkulär. Detta ger alltså ingen effekt eftersom projektionen av en sfär på ett 
bildplan alltid är cirkulär. Hade filterkärnan inte varit kubisk med alla sidor lika långa 
hade istället projektionen av denna blivigt elliptisk och då hade filterkärnan varit tvungen 
att vytransformeras (roteras) för att projiceras korrekt på bildplanet. Genom att hålla 
filterkärnan kubisk med alla sidor lika långa undviks alltså detta problem och 
implementationen förenklas avsevärt samtidigt som effektiviteten på algoritmen 
förbättras då mindre arbete måste utföras. 

Figur 5 Två beskrivande bilder av sampling i en tvådimensionell filterprocess 
 
Bilden till vänster i Figur 5 visar hur sampling sker optimalt d.v.s. voxlarna hamnar exakt 
i samplingsområdet. I den högra bilden syns det hur samplingsfiltret inte lyckas pricka 
voxlarna så att en voxel hamnar i en samplingsruta. Flera voxlar bidrar då till en 
samplingsruta och det är därför själva filterprocessen behövs. En samplingsruta behöver 
inte nödvändigtvis vara en pixel på skärmen utan kan vara ett bildelement i en bild som är 
avsedd att t.ex. tryckas på stora banderoller osv.  Filterprocessen innebär att ett bidrag till 
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samplingspunkten tas från kringliggande voxlar för att på så sätt få ett mer rättvist utfall 
för den samplingspunkt som filtret behandlar. 

2.6.2 Shear-warp-algoritmen 

 

Figur 6 Flödesbeskrivning av shear-warp-algoritmen. 

 
I Figur 6 ses programflödet genom shear-warp-algoritmen. Denna algoritm bygger på att 
data omvandlas så att det är möjligt att sampla data jäms med betraktarens vyriktning. 
Det som skiljer denna algoritm från att klassas som en ren flerpassbearbetningsalgoritm 
är att data inte samplas om utan data samplas och bearbetas i samma steg. När detta är 
gjort ligger voxlarna uppradade i linje med pixlarna i den tänkta bilden och så kan 
voxlarna stegas igenom längs en rät linje för varje pixel i bilden. Algoritmen är utformad 
så att den passar olika bra för olika typer av data och den variant som implementeras i 
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denna studie riktar sig till parallellprojektion då det innebär att ingen hänsyn till 
perspektivkorrigering tas. Det finns en variant av algoritmen som inriktar sig på statisk 
data och komprimerar denna beroende på vilka delar av volymen som är helt transparent. 
Shear-warp-algoritmen fungerar till skillnad mot footprint-algoritmen på det sättet att 
istället för att projicera voxlarnas bidrag till bildens pixlar så itereras över bildens pixlar. 
Iterationsordningen i shear-warp-algoritmen har tre nivåer. Första nivån itererar över 
volymdatans z-led. De två följande looparna itererar över bildytan. Termen pass införs 
för att i beskrivningen kunna referera till de två olika steg som sker. 
 
Med pass 1 avses iterationen i x och y led över bildytan och med pass två avses 
iterationen över volymens z-led. För varje pass1 iteration som sker så beräknas de voxlar 
som bidrar till bildens pixlar i just det lagret av volymen som projiceras. Pass2 itererar 
över varje lager i volymdatan. Efter varje pass2 ackumuleras bidraget i en skärmbuffert 
som till slut när alla passen är färdiga, ritas ut på skärmen. 
 
I Figur 7 illustreras den process som är karakteristisk för shear-warp-algoritmen nämligen 
den att data justeras så att den blir parallell med vystrålarna och att det då går att stega 
igenom datamängden för att finna vilka voxlar som projiceras på vilka pixlar. 
 

 

 

Figur 7 Grafisk illustration av processen där datamängden omvandlas så att vystrålarna blir 
parallella med datamängden. 

 
Lacroute (1995) beskriver de tre huvudstegen av algoritmen som följande: 
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1. Omvandla volymdata till skalad objektrymd genom att förflytta varje skikt. 
Beroende på hur vinkeln mellan betraktaren och den betraktade volymen är så 
väljes den sida av volymen som har den lägsta vinkeln till betraktaren. 

2. Bearbeta varje skikt i volymen. 
3. Omvandla den skalade objektdatan till en korrekt bild.  

 

2.6.3  Footprint-algoritmen 

 
Figur 8 Flödesbeskrivning av footprint-algoritmen. 
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I Figur 8 visas programflödet genom footprint-algoritmen. Footprint-algoritmen är en så 
kallad framåtprojicerande algoritm. Framåtprojicerande algoritmer är generellt lämpade 
för att fungera parallellt, dvs. de är lämpade för att arbeta parallellt med den 
volyminformation som finns. Detta gäller även denna algoritm eftersom den är av denna 
typ vilket ger den en fördel i system som har möjlighet till detta. Återskapningsfiltret är 
den del som är mest komplicerad i algoritmen. Renderaren måste avgöra bidraget från 
varje samplingspunkt i volymen till den slutliga bilden. En rakt på sak lösning skulle 
utföra en endimensionell integrering av återskapningskärnan för varje pixel för varje 
samplingspunkt. Om renderaren kan beräkna skärmutbredningen av filterkärnans 
projektion på bildytan så minskar antalet integrationer till antalet stickprov (eng. sample) 
gånger antalet pixlar som faller inom utbredningen. 
 
Algoritmen fungerar så att varje volymelement som väljs att projiceras bidrar med sitt 
avtryck (eng. footprint) till den tänkta bilden. För att förstå hur detta fungerar måste 
algoritmens filterkärna förklaras. När en volym är samplad så blir den uppbyggd av 
diskreta element. När en volym skall projiceras på ett bildplan kan detta göras på två 
olika sätt. Båda sätten bygger på att varje voxels bidrag till en specifik bildytas pixel 
beräknas. 
 
Det går att räkna ut alla bidragande voxelelement till en pixel genom att integrera en 
funktion som beskriver varje voxel i volymen. Om detta inte är möjligt t.ex. om en 
diskret volym hanteras så måste ursprungssignalen återskapas. Till detta används ofta en 
filterkärna för att återskapa ursprungsvärdet. I footprint-algoritmen fungerar det så att 
varje voxel vykorrigeras och dess värde sprids till sina omgivande pixlar för att på detta 
sätt återskapa ursprungssignalen. I implementationen av footprint-algoritmen i denna 
studie används ett så kallat filter för oskärpa. Genom att varje voxel sprider sitt bidrag till 
bildytans pixlar går det att modifiera algoritmen med två aspekter. Antingen erhålls en 
noggrann återgivning av bilden eller så erhålles en snabbare lösning med sämre 
bildresultat. 
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Figur 9 Illustration av projiceringen av voxlar på ett bildplan. 

 
I Figur 9 visas en bild som föreställer voxlar (representerade av klot) samt ett bildplan där 
de två färgade voxlarna projiceras på. Tanken är att bilden skall illustrera hur voxlarna 
tillsammans bygger upp en bild på bildytan beroende på hur de är placerade i rymden. 

3 Problembeskrivning 
Anledningen till att denna studie utförs är att det enligt författarens vetskap saknas 
tidigare studier om lämpligheten av att använda volymrendering inom området datorspel. 
Det finns inte några tidigare studier gjorda inom just denna bit av grafikområdet när det 
gäller datorspel. 
 
Visualisering av grafik i datorspel har en stor betydelse för hur användaren uppfattar 
produkten. Därmed är grafik en konkurrensfaktor och genom att bidra med den senaste 
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tekniken utökas möjligheten till att sälja en produkt. De krav som ställs är hur respektive 
algoritm klarar av att behandla data med avseende på mängden data per tidsenhet d.v.s. 
antal bilder per sekund. Den algoritm som klarar av att bearbeta generera flest antal bilder 
klassas som bäst även om det inte är så att de når upp till målet med att leverera 25 bilder 
per sekund. Den typ av data som används är av delvis transparent karaktär som har för 
avsikt att efterlikna den struktur som moln har. Målet med denna studie är jämföra shear-
warp-algoritmen med footprint-algoritmen för att avgöra vilken av dem som är 
effektivast när det gäller att rendera volym i datorspel samt att avgöra om de klarar av att 
leverera 25 bilder per sekund.  
Den två centrala frågorna som är aktuella att ställa i denna studie är: 

• Skiljer sig algoritmerna åt vad gäller effektivitet då de implementeras under det 
givna systemet och i så fall vilken algoritm är effektivast?  

• Klarar någon eller båda av algoritmerna av att leva upp till kravet på att producera 
25 bilder per sekund?  

 

4 Metoder 
Detta kapitel tar upp olika metoder för att uppnå målen med denna studie. Vidare 
diskuteras arkitektur, data och testfall som hör till utvärderingen av denna studie. 
Det finns generellt två tillvägagångssätt för att utvärdera detta. Det ena är att genomföra 
en implementation av algoritmerna som utvärderas och det andra är att en teoretisk 
modell av respektive algoritm utvärderas genom att beräkna respektive algoritms 
komplexitet. 
 
Fördelen med att använda en teoretisk modell är att extern påverkan i form av störningar 
från underliggande system kan elimineras. Nackdelen är ett det är svårt att modifiera 
dessa modeller utifrån den miljö de skall verka i då det finns många faktorer som spelar 
in. En ytterligare nackdel är att testerna är av en sådan karaktär att de helst skall gå att 
genomföra på många olika konfigurationer av system. Fördelen med att utvärdera 
algoritmerna genom att implementera dem och utföra tester på dem i den miljö de är 
tänkta att verka i är att resultaten reflekterar prestandan i den tänkta miljön. På grund av 
att en instans av algoritmerna finns implementerad kan testerna också utföras på en 
mängd olika konfigurationer utan att behöva modifieras. Nackdelen med att utför 
apraktiska tester är att det är svårt att eliminera alla faktorer som kan inverka på testet för 
att kunna säga att testet korrekt återspeglar den prestanda som är tänkt att mätas. Denna 
faktor kan reduceras genom att utföra upprepade tester. 

4.1 Benchmarking 
Benchmarking i datorsammanhang beskrivs av Grace (1996) som ett flertal punkter att 
studera och dessa är: 

• Prestanda från ett helt datorsystem 
• Prestanda från ett specifikt delsystem 
• Prestanda från ett system som kör specifika applikationer 
• Prestanda från ett system som kör en specialiserad applikation 
• Prestanda av en filserver eller en applikationsserver på ett nätverk. 
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Den punkt som  passar in i denna studie är punkt nummer två som syftar på att jämföra 
prestanda från ett specifikt delsystem i ett system. Nämligen det system som har till 
uppgift att behandla volymdata. 
 
För att kunna göra en så koncentrerad studie som möjligt av algoritmerna som beaktas så 
är syftet att hålla systemet så konsistent som möjligt på de ställen som inte berör själva 
algoritmerna. Exempel på sådana delar av systemet är de delar som ritar ut grafiken på 
skärmen och de delar som är gemensamma för de båda algoritmerna där till exempel 
matematiska matrisoperationer ingår. Dessa delar har vi valt att kalla för systemspecifika 
delar medan vi har valt att kalla det som är specifikt för de olika algoritmerna för 
grafikkoncentrerade delar. 
 
Enligt Hockney (1996) finns det fyra olika metoder för att utföra prestandamätningar på 
mjukvara. Han säger också att valet av på vilket sätt en mjukvara väljs att mätas påverkar 
vilka slutsatser som kan dras av mätningarna. 
Hockney (1996) talar om för och nackdelar med benchmarking i mjukvarumiljö och gör  
följand konstateranden: 

• Benchmark kan inte svara på frågor som inte ställs. 
• Generella benchmark avtäcker inte alla detaljerna om prestationen för en specifik 

applikation men hjälper till att förstå dem. 
• För att korrekt kunna förstå de resultat som en benchmark levererar måste 

bakgrunden förstås. 
 
Första påståendet om att benchmarking inte kan svara på frågor som inte ställs innebär att 
benchmarking inte är någon ”silver bullet” som blint går att förlita sig på för att lösa ett 
problem utan snarare är ett verktyg för att bryta ner ett problem till mätbar nivå. 
Det andra påståendet om att generella benchmark inte visar på alla detaljer om 
prestationen hos en applikation innebär att test är intetsägande utan en analys av testet 
som visar på styrkor och svagheter i den testade applikationen. 
 
Det tredje påståendet säger att om bakgrunden till applikationen eller problemet inte är 
klar så kommer inte analysen av ett benchmark att säga så mycket då syftet går förlorat. 
För att de tester som utförs skall få en mer generell betydelse så måste de upprepas. Detta 
för att det ofta inte går att säga att ett specifikt test reflekterar prestandan hos algoritmen 
då det finns betingelser i omgivningen som kan påverka testet. I de fall då mjukvara skall 
testas under ett operativsystem är det uppenbart att det finns faktorer som spelar in på hur 
testet kan påverkas. För att minimera dessa faktorer bör så mycket som möjligt av 
operativsystemets processer stängas ner samt att det är givet att inga andra applikationer 
körs i systemet samtidigt om detta är möjligt. Även då dessa faktorer reducerats finns det 
vissa operativsystemsberoende faktorer som kan påverka ett test som schemaläggningen 
av processer, t.ex. minneshanteringsprocesser, I/O avbrott osv. 
 
När det gäller det operativsystem som denna studie genomförts på finns inte möjlighet för 
användaren att kontrollera dessa processer. För att då minimera det praktiska felet i de 
tester som görs så upprepas testerna 10 gånger. Resultatet av dessa tester hanteras på 
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sådant sätt att genomsnittet av dem representerar applikationens prestanda. Genom att 
göra detta minskar chansen att testerna blir missvisande. Att just genomsnittet valdes och 
inte medianvärdet är för att de tester som gjordes inte hade några extremresultat utan 
avvek relativt lite från varandra. Hade de inte gjort detta hade det varit idé att använda sig 
av medianvärdet eller möjligen överväga att göra om de test som avvek extremt. 

4.1.1 Temporal prestanda  
Denna typ av mätning skall användas då prestandan på olika algoritmer för att lösa 
samma problem är av intresse att mätas. Temporal prestanda (eng. temporal performance) 
definieras som mängden bearbetad data per tidsenhet istället för att mäta hur lång tid det 
tar att uppnå ett resultat. Enheten på temporal prestanda är generellt sett antal lösningar 
per sekund. Enligt Hockney (1996) försäkras vederbörande om att den algoritm som 
genomför det tänkta arbetet på kortast tid har högst prestanda. Vi finner dock en 
tveksamhet till detta uttalande och skulle hellre vilja säga att den algoritm som exekverar 
på kortast tid vid utförandet av den enhetliga uppgiften kan betecknas som den 
effektivaste algoritmen. 
 
Enligt Hockney (1996) så är temporal prestanda test det test en användare skall 
genomföra för att välja vilken algoritm som löser det givna problemet på kortast tid. 
Användaren behöver inte bry sig om hur mycket aritmetik som utförs av datorn eftersom 
det är  irrelevant för analysen av testresultaten. Detta underlättar testförfarandet för 
personer som inte är insatta in hur algoritmerna fungerar.  

4.1.2 Simulationsprestanda  
Simulationsprestanda (eng. simulation performance) är ett specialfall av temporal 
prestanda. När det gäller simulering gäller det att mäta en viss period av tid istället för att 
mäta ett antal tidssteg eller prestation per tidsenhet. Den stora skillnaden på temporal 
prestanda och simulationsprestanda är att i temporal prestanda mäts till exempel antalet 
mega flyttal per sekund (Mflop/s) medan det i simulerad prestanda mäts antalet 
simulerade timmar per timme som till exempel i väderleksprognoser. 

4.1.3 Benchmarkprestanda  
För att kunna jämföra resultat mellan olika datorkonfigurationer måste hänsyn tas till 
mängden arbete som krävs för att nå det önskade målet med olika algoritmer på olika 
datorkonfigurationer. Enheten som mäter prestanda i benchmarktester är Mflop/s. 
Meningen med att testa benchmarkprestanda (eng. benchmark performance) är att olika 
algoritmer jämförs på olika plattformar för att se vilken som är bäst för att lösa ett 
bestämt problem. 

4.1.4 Hårdvaruprestanda   
Hårdvaruprestanda (eng. hardware performance) används då den teoretiska kapaciteten 
skall jämföras med den faktiska kapaciteten. Det innebär att antalet beräkningar som 
hårdvaran skall hantera måste räknas ut och omräknas till tid för att kunna jämföras med 
den faktiskt beräkningstiden i ett exekverande tillstånd. 
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4.2 Komplexitetsanalys 
Ytterligare ett sätt att analysera effektiviteten hos två algoritmer är att beräkna deras 
komplexitet. Den största skillnaden mot benchmarking är att det beräknade resultatet 
beskrivs i antal operationer som utförs under algoritmens exekvering istället för att få ut 
ett mätetal baserat på tid. Anledningen till detta är enligt Rosen (1999) att olika 
operationer tar olika lång tid att exekvera beroende på vilken plattform de implementeras 
på. Vidare är det svårt att bryta ner en algoritm till de maskininstruktioner datorn 
använder sig av. Då detta skiljer sig från olika processormodeller går det inte göra en 
generell modell som har en fix lägsta abstraktionsnivå. Om denna modell beskrivs som 
operationer i ett högnivåspråk som C++, som är relativt plattformsoberoende, kommer 
olika kompilatorer att generera olika implementationer av dessa operationer. 
 
Fördelen med att använda en teoretisk modell för algoritmernas beräkningskomplexitet är 
att yttre störningar kan elimineras. Yttre störningar är sådana som uppstår då praktiska 
tester utförs. Exempel på detta är att vissa systemprocesser i ett operativsystem inte kan 
stängas av och påverkar då resultatet av ett praktisk test. En vidare nackdel med tester av 
teoretisk natur är de många alternativa exekveringsvägar en algoritm kan med hjälp av 
vakter ha för att lösa sin uppgift. Det gör att det kan vara svårt att beräkna den exakta 
exekveringstiden för lösningen av problemet. 

4.3 Metodval 
Valet av metod i denna studie baseras på karaktären på det problem som beskrivits 
tidigare i denna studie. Målet med denna studie är att avgöra vilken av de två studerade 
algoritmerna som kan bearbeta mest data det vill säga vilken algoritm som är effektivast 
ur det avseende att den kan utföra sin uppgift på kortast tid. Det handlar alltså om att 
mäta effektiviteten hos en algoritm. Temporala prestandamätningar är den typ av mätning 
som lämpar sig bäst i denna studie då effektiviteten på algoritmerna mätes utifrån hur 
mycket data per tidsenhet som algoritmerna klarar av att behandla. Denna typ av test 
passar det syfte som studien har nämligen att jämföra effektiviteten mellan två algoritmer 
då det blir möjligt att ta fram ett mätetal i jämförande syfte mot andra liknande 
algoritmer. Implementationen av algoritmerna som krävs för att kunna utföra temporal 
prestandatester tillåter användaren att se resultatet och därigenom kommer det också att 
bli möjligt att ge en subjektiv bedömning av resultatet om detta önskas. I denna studie 
kommer inte någon subjektiv bedömning att göras på resultatet men vissa skärmdumpar 
av resultatet kommer att presenteras. Algoritmerna är tänkt att testas med olika storlek av 
data för att se om detta ger något påverkan på algoritmernas effektivitet. 

5 Genomförande  
I detta kapitel redogörs för hur arbetet genomförts samt de steg som genomgåtts för att 
frambringa det resultat som studien lett fram till. Genom att implementera de tidigare 
angivna algoritmerna shear-warp och footprint skrivna av Lacroute (1995) och Westover 
(1990) och testa dem med testdata skall resultatet av dessa tester utvärderas och ställas 
mot varandra. Dessa resultat skall i sin tur visa vilken algoritm som lämpar sig bäst för 
det att behandla den genererade datan. I detta fall gäller det projektion av volym i 
datorspel med en interaktiv klassificering. Implementation 
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5.1 Design 
Strukturen på den mjukvara som byggts för att kunna testa de krav som ställts på 
problemet är designad efter goda software engineering principer där framförallt viljan att 
modularisera produkten legat som grund för hur den slutgiltiga mjukvaran ser ut. Genom 
att dela upp mjukvaran i flera olika klasser finns möjlighet att överblicka systemet på ett 
enkelt sätt samt att utveckla de olika delsystemen inom mjukvaran. Det ger också 
möjlighet att fokusera testningen mot en specifik del av systemet. 

5.2 Implementation 
I artikeln skriven av Gruber (2000) förklaras den matematik som använts vid 
implementationen för att skapa den vymatris som används vid  rotera en datamängd 
utefter en vypunkt. Valet av programmeringsspråk är baserat på det faktum att C++ är ett 
utbrett och välanvänt programmeringsspråk som erbjuder bra struktur på 
programupplägg. Valet av kompilatorn Visual C++ 6.0 stöds av det faktum att det är ett 
välanvänt och vältestat verktyg som erbjuder goda möjligheter till såväl debugging som 
programöverblick. 
 
De flödesdiagram som förekommer i denna rapport är gjord på en notation som heter 
Gane-Sarson och dessa flödesdiagram är skapade i Microsoft Visio 2000. 
Implementationen är gjord på ett sådant sätt att programmet delas in i ett antal olika 
objekt som ansvarar för ett visst arbetsområde. Här följer en beskrivning av de klasser 
som ingår i systemet. 
 
Shear-warp och footprint utgör två separata klasser som ansvarar för att respektive 
algoritm gör det den är tänkt att göra vilket är att bearbeta data och projicera denna på 
bildytan. 
Screen är en klass som ansvarar för att hantera den rityta som skärmen visar. Screen är 
den enda klassen som är direkt direct draw beroende. Det är denna klass som skall bytas 
ut om ett annat API väljs att användas som t.ex. OpenGL eller MFC. 
MathFunctions klassen ansvarar för den gemensamt matematiska delen av de båda 
algoritmerna. Dess huvudansvar är att utföra matrisoperationer som multiplikation, 
invertering, transponering etc. Den ansvarar även för att uppdatera vymatris vid rotation. 
GraphicObject är en klass som fungerar som lagringsklass för data. I denna 
implementation svarar den främst för lagring av volymdata. 
GraphicFunctions är den klass som ansvarar för att generera testdata. Den används inte 
vid testning av de båda algoritmerna utan används enbart för att generera den data som 
testerna är avsedda att utföras med. 
Vid kompilering av det program som används vid testning av algoritmerna är växeln för 
optimering av hastighet påslagen i kompilatorn. 
Uppbyggnaden av programmet är upplagt på sådant sätt att en kommandorad skickas med 
när programmet skall exekvera. Denna kommandorad innehåller följande information. 
1.  Vilken typ av algoritm som skall testas. 0=footprint och 1=shear-warp 
2.  Storleken på den data som skall användas. Storleken kan vara antingen 16,32,64 

eller 128.  
3.  Samplingsintervall. Längden mellan varje sampling 1 tom. datastorlek. 
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4.  Storleken på filterkärnan. Denna kan vara allt från 1 till önskad storlek. Ju s törre 
filter ju bättre resultat ur visuell synpunkt men ju sämre prestanda. 

5.  Amplifikationsfaktor. Denna faktor bestämmer hur mycket den aktuella datans 
opacitet skall förstärkas innan den projiceras. Denna faktor påverkar inte 
algoritmernas prestanda då den är konstant. 

6.  Exekveringstiden för programmet. Denna parameter bestämmer hur länge 
programmet skall köra. 

7.  Namnet på den loggfil som skall spara resultatet av testet. Det senaste resultatet 
sparas på sista raden i filen vilket gör att flera tester kan sparas i samma loggfil. 

 

Figur 10 Beskrivning av processflödet i systemet. 
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Figur 10 visar processen vid exekvering av huvudprogrammet. Först initieras 
bildskärmens rityta i systemet. Efter det skapas ett objekt av antingen typen shear-warp 
eller av typen footprint beroende på vilken algoritm som är tänkt att användas i systemet. 
I denna instans av den aktuelle klassen finns den funktionalitet som är specifik för just 
den aktuella algoritmen. Efter det laddas den data (som skall bearbetas av algoritmen) in i 
systemet. När detta är gjort startas den klocka som ser till att programmet exekverar 
under ett av användaren definierat intervall. Detta sker för att kunna räkna hur många 
bilder som genereras under en viss tidsperiod. Sedan exekveras den aktuella algoritmen 
under den bestämda tidsperioden. När detta är klart lagras testvärden i en fil och systemet 
stänger ner. 

5.3 System och testdata 
Den processor som kommer att användas vid testerna är en PC Intel Pentium III 
processor på 450Mhz. Internminnet är på 192 Mb och grafikkortet är utrustat med ett 
grafikchip från Nvidia som har beteckningen Geforce 3. Anledning till denna 
systemkonfiguration är att den är den configuration som finns tillgänglig för tester. Det 
som gör att den inte är fullt klassbar som den senaste tekniken är klockfrekvensen för 
huvudprocessorn. Men fortfarande finns denna konfiguration i många hemdatorer idag 
och speglar därför ganska bra en typisk systemkonfiguration vilket gör den lämplig i 
denna studie. Algoritmerna kommer att implementeras under operativsystemet 
Windows2000 och programmeringsspråket är C++ implementerat under Microsoft Visual 
Studio 6.0 
 
De testdata som kommer att användas för att testa algoritmerna är en typ av data som 
liknar strukturen på moln. Den algoritm som används för att ta fram dessa data kallas för 
Perlin noise (Perlin, 1985) och beskrivs noggrannare senare i rapporten. De krav som 
ställts på testdata är att den skall variera i storlek. Detta för att kunna testa algoritmerna 
med olika laster av data för att se vilken mängd data som är användbar ur ett perspektiv 
där hastighet står i centrum. 

5.3.1 Data 
Den data som används i testerna bygger som tidigare beskrivits på en algoritm framtagen 
av Perlin (1985). Valet av denna typ av testdata stöds också av Elias (2001) i hans 
beskrivning av Perlin noise. Fyra olika dimensioner på datamängd är producerad och 
datamängden är symetriskt kubisk ordnad vilket innebär att den har lika många voxlar 
utbrett i alla dimensioner. Storleken på datan är binärt indelad då algoritmen för att 
producera denna enklast uppbyggs på detta sätt. Storleken på datan inverkar inte på dess 
kvaliteter då det inte förekommer någon form av omsampling av data vilket skulle kunna 
innebära reducering i kvalité från grundformen av ursprungsdatan. Ytterligare en fördel 
som inte praktiseras i denna studie som har återkoppling till optimering av algoritmer är 
att hålla mycket av processkrävande element binära då det på detta sätt går att utföra 
snabb aritmetik med hjälp av skiftningar och boliska operationer för att åstadkomma 
effektiva beräkningar. Först och främst på grund av att  antalet flyttalsoperationer 
reduceras i systemet. I Figur 11 visas hur algoritmen arbetar för att bygga upp volymdata 
som används i denna studie. Initialt skapas en array som skall fyllas med slumptal. Efter 
detta byggs datan upp genom att slumptalen interpoleras med olika storlek på intervallet 
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mellan interpolationspunkterna och olika bidragsamplitud. Efter det sker samma process i 
upprepning men med större intervall och annorlunda amplitud. Processerna är additiva 
och data som skapas representerar opacitet. Hur många gånger processen upprepas väljes 
av användaren efter visuellt acceptabelt resultat. 
 

Figur 11 Flödesbekrivning av processen för att skapa data. 
 
I Figur 12 illustreras de steg som gås igenom då datamängden byggs upp. Först skapas 
staplar i datamängden vilka sedan först interpoleras till skivor på djupet i datamängden. 
Efter detta interpoleras skivorna ihop till en solid kubisk datamängd. 
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Figur 12 Sekvens av bilder som beskriver uppbyggandet av data. 
 

5.3.2 Testfall 
De tester som gjorts för att leverera mätvärden från de båda algoritmerna som är 
anpassade för att jämföra dem med varandra. Då algoritmerna testas görs det med en 
exekveringstid på 30 sekunder för varje test. Under denna tid räknas antalet bilder som 
genereras. Tio tester har utförts för att minimera det fel som kan uppstå då programmet 
inte har exklusiv tillgång till processorn. Ett genomsnitt har beräknats på de tio olika 
testen. De båda algoritmerna testas med 163,323,643 och 1283 voxlar i datamängden. 
Shear-warp-algoritmen testas med filterstorleken 1,3,5 och 7 i alla testserierna för de 
olika datastorlekarna. 
 
Footprint-algoritmen testas likvärdigt med shear-warp-algoritmen med den skillnaden att 
samplingsintervallet är 1, 1, 2 och 4 i respektive testfall. Anledningen till att 
samplingsintervallet är 1,2 och 4 är att större avstånd mellan samplingarna resulterar i att 
det genererade resultatet inte är av en representativ bildkvalité. Den teoretiskt 
uppskattade tiden för att utföra dessa tester uppgår ungefär till 5 timmar och 30 minuter. 
Den praktiska tiden kan dock bli något större på grund av att den person som hanterar 
testningen i viss måste köra igång testerna manuellt då hela testförfarandet inte är 
automatiserat. 
 
Motivet till att dessa konfigurationer valts på testerna är att filterstorleken har betydelse 
på hur den resulterande bilden blir. Då är det intressant att testa olika storlekar på detta 
för att se hur effektiviteten på algoritmen förändras. I footprint-algoritmen finns 
ytterligare en variabel att modifiera nämligen samplingsintervallet. Här har valet grundats 
i att testa hur förhållandet mellan filterstorleken och samplingsintervallet påverkar 
effektiviteten av algoritmen. 
 
För att kunna jämföra de olika algoritmerna på någorlunda samma villkor har två 
parameterkonfigurationer av algoritmerna gjorts identiska, nämligen de där filterstorleken 
är 1 respektive 3 och där datamängderna är lika samt att samplingsintervallet i footprint-
algoritmen är 1.  
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5.4 Resultat och analys 
I Diagram 1 visas en graf som illustrerar antalet FPS som genereras av shear-warp-
algoritmen i det system som implementerats för att utvärdera den. 
Vertikalaxeln representerar antalet bildrutor per sekund och horisontalaxeln representerar 
filterstorleken i omvandlingskärnan. Samtliga mätpunkter i diagrammet är ett snitt på 10 
mätningar. Tabellen med mätvärden återfinns Appendix B under mätvärden för shear-
warp-algoritmen. 
 

Diagram 1. Graf som visar antalet FPS med olika filterstorlekar vid test med shear-warp-algoritmen. 
 
Diagram 2 visar kurvor som representerar antalet bilder per sekund för footprint-
algoritmen där samplingsintervallet är satt till ett och där filterstorleken varierar från 1 till 
7 för varje datastorlek. Det går att se att prestandan avtar ganska snabbt ju större 
datamängd som bearbetas och storleken på datamängden som är 32*32*32 har en 
exponentiellt avtagande karaktäristik vilket kan tolkas som att filterkärnans kubiska 
komplexitet visar sig tydligt vid denna konfiguration.  
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Diagram 2. Graf som visar antalet FPS med olika filterstorlekar vid test med footprint-algoritmen då 
stegningsintervallet är satt till ett. 
 
I Diagram 3 syns det till skillnad från Diagram 2 att effektiviteten för större datamängder 
ökar då steglängden ökas vilket kan tolkas som att antalet voxlar som bearbetas av 
filterkärnan minskar med kuben på samplingsintervallet. 
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Diagram 3 Graf som visar antalet FPS med olika filterstorlekar vid test med footprint-algoritmen då 
stegningsintervallet är satt till två. 
 
I Diagram 4 går det att se att bildantalet per sekund fortsätter att öka framför allt vid 
mindre storlekar på filterkärnan. Anledningen till varför just samplingsintervallen 1, 2 
och 4 använts och inte större stegningsintervall är att det blir i stort sett omöjligt att känna 
igen vad det är som skall visas då antalet representerande voxlar blir för litet samt att 
filterkärnanan blir för stor. Beakta följande exempel: Om datamängden är 32*32*32 
voxlar stor och samplingsintervallet är 8 skulle antalet samplingar i datamängden uppgå 
till endast (32/8)3 vilket är 64 voxlar. Det skulle alltså vara 64 stycken voxlar som 
representerar datamängden och för att dessa voxlar i någon mån skall överlappa varandra 
så måste filterkärnan utbreda sig över minst 8*8*8 voxlar för att det inte skall uppstå 
glipor i bilden. Det innebär att antalet voxlar som skall bearbetas för varje bild blir 64*83 
vilket är  32768 stycken voxlar. Dvs. kvaliteten försämras så pass mycket i kontrast till 
den hastighetsförbättring som uppnås.  
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Diagram 4 Graf som visar antalet FPS med olika filterstorlekar vid test med footprint-algoritmen då 
stegningsintervallet är satt till fyra. 

 
Vad som kan skönjas i de diagram som visar footprint-algoritmens prestanda är att 
algoritmen ej vid någon konfiguration kommer över 8 bilder i sekunden. Detta kan bero 
på att de delar av algoritmen som görs innan datan behandlas är konstant belastande 
oavsett vilken datamängd och vilka parametrar som sätts vid renderingen. Exempel på 
sådan konstant belastning är t.ex. beräkningen av rotationsmatrisen. 
Här följer en förklaring på hur de båda algoritmerna bearbetar data och hur ekvationer 
kan ställas upp för att räkna ut antalet voxlar som behandlas av algoritmerna för att 
producera sitt resultat. I algoritmerna är inte komplexiteten av behandlingen av voxlar 
konstant utan varierar beroende på i vilket steg av algoritmen som voxlarna bearbetas. 
När det gäller shear-warp-algoritmen så sker det en matrisomvandling av varje voxel som 
ligger i de lager av data som algoritmen behandlar. Filterkärnan har en lägre komplexitet 
men är den del som behandlar flest antal voxlar.  
 
Ekvationen för att räkna ut antalet voxlar som behandlas av shear-warp-algoritmen kan 
skrivas som projektionsyta*datadjup*filterstorlek2 . 
Projektionsyta är den yta som itereras över i algoritmen. Projektionsytan beräknas i 
denna implementation som 2*MAXvektorlängd i de båda planen. MAXvektorlängd 
representerar här det största avstånd som en voxel i datamängden och datamängdens 
centrum bildar tillsammans. Ekvationen för utbredningen i respektive dimension (x-led 
och y-led) blir då 2*sqrt((datastorlek/2)2*3). 
Datadjupet är den diskreta storleken på volymens djup då den betraktas som en kubisk 
datamängd. 
Filterstorleken är den andel voxlar som behandlas vid omsampling av en viss punkt i 
datamängden och eftersom filtret är kvadratiskt blir antalet behandlade voxlar kvadraten 
på filterstorleken. 
Den utvecklade ekvationen för antalet behandlade voxlar i algoritmen blir då: 
Antal = (2*sqrt((datastorlek/2))2*3)2*datadjup*filterstorlek2. 
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Ekvationen för att räkna ut antalet voxlar som behandlas av footprint-algoritmen kan 
skrivas som databredd*datahöjd*datadjup/samplingsintervall3*filterstorlek3 . 
Databredd, datahöjd och datadjup representerar här bred, höjd och djup på volymdata. 
Filterstorleken skiljer sig från den filterstorlek som används i shear -warp-algoritmen på 
det sätt att den är kubisk. Omsamplingen av data sker här inte enbart i två plan utan i tre. 
Samplingsintervallet är det intervall med varpå datamängden skall samplas vid projektion 
till bildplanet. 

Figur 13. Bild till vänster är skapad med footprint-algoritmen och bilden till höger är skapad med 
shear-warp-algoritmen. 

 
I Figur 13 kan resultatet av de båda algoritmernas generering av bilder ses. Som synes går 
det inte se någon större bildlig kvalitetsskillnad på de båda bilderna här visas resultatet 
för en rendering av en datamängd på 32*32*32 med en filterstorlek på 3. I appendix C 
återfinns ytterligare exempel på bilder som visar resultatet vid olika parameterfunktioner 
för de två olika algoritmerna. Som synes av bilden i appendix C där footprint-algoritmen 
används med samplingsintervallet 8 och filterstorleken 16  så uppstår det glipor mellan de 
projicerade voxlarna i bilden vilket inte är önskvärt. 
 
De tester som gjorts av de båda algoritmerna visar att shear-warp-algoritmen klarar av att 
leverera fler bildrutor per sekund än vad footprint-algoritmen gör. 
I det fall där filterstorleken är 1 och datamängden är 32*32*32 i storlek behandlas enligt 
tidigare förklarad ekvation 98304 voxlar av shear-warp-algoritmen per bild. Vid denna 
belastning klarar shear-warp-algoritmen av att i snitt leverera 3 (3.14) bildrutor i 
sekunden. Detta ger ett snitt av 309002 bearbetade voxlar i sekunden för shear-warp-
algoritmen. 
 
Motsvarande test med footprint-algoritmen så filterstorleken är 1, intervallstorleken 1 och 
datamängden 32*32*32 voxlar visar att footprint-algoritmen levererar 4 (4.36) bilder i 
sekunden. Detta ger en voxelbearbetning på 110592 per bild och ett snitt på 456745 
bearbetade voxlar i sekunden. 
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När de båda algoritmerna istället belastas med samma storlek av data men med en 
filterstorlek på 3 så ändrar sig effektivitetskurvan för de olika algoritmerna. Här gäller det 
att shear-warp-algoritmen behandlar 884736  voxlar vilket resulterar i en bilduppdatering 
på i snitt 2.67 bilder i sekunden. Detta ger ett genomsnittligt resultat av 2365194 voxlar i 
sekunden. 
 
Footprint-algoritmen behandlar då samma antal voxlar som shear-warp-algoritmen 
nämligen 884736 voxlar per bild. Antalet bildrutor per sekund uppkommer till 1.00 och 
detta ger en prestanda på 887685. Om de båda algoritmernas prestanda för denna volym 
och filterstorlek jämförs visar det sig att shear-warp-algoritmen har en faktor där 
beräkningshastigheten är av proportionen 2.7:1 jämfört med footprint-algoritmen. 
 
I shear-warp-algoritmen skall tilläggas att belastningen av algoritmen är beroende på hur 
stor del av datamängden som är synlig för det projicerade området på skärmen. I de fallen 
då en pixel inte har något bidrag från en voxel kommer ingen voxel att bearbetas för 
denna pixel och då minskar belastningen av algoritmen. Därför är det endast teoretiska 
siffror som angivits tidigare i ett så kallat worst case scenario. Det intressanta är dock att 
shear-warp-algoritmen löser uppgiften snabbare än vad footprint-algoritmen gör det. 

5.5 Alternativt genomförande 
En alternativ metod till att enbart använda ett högnivåspråk är att kompletterar ett 
högnivåspråk med ett lågnivåspråk som t.ex. assembler. Fördelen med den lägre 
abstraktionsnivån på högnivåspråket och den effektivare implementationen på 
lågnivåspråket är att kombinationen struktur effektivitet går att optimera. Detta faller 
dock inte inom ramen för denna studie då fokus inte ligger på att optimera algoritmerna 
utan istället på att analysera dem inbördes för att lösa en specifik uppgift. Faktorn att 
optimera respektive algoritm kan däremot vägas in i analysen av resultaten om det skulle 
vara önskvärt men det kommer inte att ske i denna studie då det inte anses som 
nödvändigt för att avgöra vilken algoritm som ter sig bäst att utföra uppgiften. 

6 Prestanda och användbarhet 
I detta kapitel besvaras de frågor som problemformuleringen ställer. En diskussion om 
hur visualisering av volumetrisk data kommer att hävda sig inom sitt område tas också 
upp i detta kapitel. 

6.1 Prestanda hos algoritmerna 
Fördelen som footprint-algoritmen har över shear-warp-algoritmen är att den har en extra 
parameter att variera. Det syns också att prestandan på footprint-algoritmen kan varieras 
så att effektivitetskurvan stiger beroende på vilket samplingsintervall som används och 
vilken filterstorlek som används. Det viktiga att tänka på då dessa två parametrar varieras 
mot varandra är att för varje sampling som sker så måste utbredningen av denna 
samplade voxels bidrag till bilden vara så pass stor att den överlappar en annan voxels 
bidrag. Annars kommer vissa områden i bilden som inte har något eller väldigt lite bidrag 
från någon voxel i datamängden. Då detta sker uppstår ett störande reguljärt mönster i 
bilden som är beroende på hur voxlarna samplas i algoritmen. Alltså skall helst 
filterstorleken vara större än samplingsintervallet. 
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I testerna visar det sig att shear-warp-algoritmen klarar av att behandla mer data per 
tidsenhet än vad footprint-algoritmen gör. Detta gavs exempel på tidigare i studien där 
samma mängd data behandlades av de båda algoritmerna och där shear-warp-algoritmen 
bearbetade ca 2.7 gånger så mycket data per tidsenhet som footprint-algoritmen klarade 
av att hantera. Testet visade också på att shear-warp-algoritmen klarade av att lösa 
uppgiften 2.67 gånger snabbare än vad footprint-algoritmen gjorde med en datamängd på 
32768 voxlar och med samma storlek på sina filter. Det visuella resultatet av 
algoritmerna med dessa parametrar och samma datamängd skiljer sig obetydligt. Det som 
visuellt skiljer footprint-algoritmens resultat från shear-warp-algoritmens är att footprint-
algoritmen kan få mer oskärpa i kanterna beroende på vilket samplingsintervall som 
används, vilket är en nackdel ur visuell synpunkt. 
 
Testerna visar att det inte är speciellt bra prestanda på någon av algoritmerna ur den 
synvinkeln att en av anledningarna till att de båda algoritmerna undersöktes var att ta reda 
på om de klarade av att leverera 25 bilder per sekund som sattes som ett gränsvärde. Som 
synes av testresultaten är detta mål ganska långt från resultatet. Det skall tilläggas att 
undersökningen av algoritmerna inte är fokuserad på optimering av implementationen 
utan på en jämförelse sinsemellan. Dock kan konstateras att effektivitetsökningen av 
diverse optimeringar inte torde ge en prestandaökning med över 100 % vilket då inte 
skulle räcka för att uppnå målet. 

6.2 Användbarhet 
Den analys som gjorts av testresultat tidigare i denna rapport står som grund till svaret på 
de frågor som ställdes initialt nämligen om någon eller båda av algoritmerna är lämpade 
att utföra det arbete de är avsedda att utföra inom tidsgränsgränsen som är satt till 25 
FPS. Resultaten visar att så inte är fallet med den systemkonfiguration som testerna är 
utförda på. Inga av de tester som gjordes med de olika testparametrarna svarade upp mot 
minimikravet som ställts på algoritmerna. Med bakgrund av testresultat går det att säga 
att algoritmerna inte lämpar sig för det mål de är avsedda att uppnå. Det finns dock en del 
intressanta aspekter med testresultaten. Det visade sig att shear-warp-algoritmen var 
nästan tre gånger snabbare på att lösa den uppgift som de båda algoritmerna är avsedda 
att lösa. Om kravet på algoritmerna sänks både vad gäller effektivitet och visuell kvalité 
skulle det kunna tänkas vara möjlighet att tillämpa dem. Resultaten av de tester som 
gjorts säger dock inte att algoritmerna är helt oanvändbara, de säger enbart att under de 
förutsättningar som algoritmerna testas är de inte lämpade för att lösa den uppgift de är 
avsedda att lösa. Det finns möjlighet att effektivisera implementationen av algoritmerna 
men även om detta görs är vi tveksama till att de är användbara för att utföra sin uppgift 
med de krav som ställts på dem. Studien har gjorts på testdata som har en viss grad av 
genomskinlighet. Det finns två typer av data som är intressant att studera när det gäller 
volymrendering. Helt solid data d.v.s. data som inte har någon grad av transparens och 
data som har någon grad av transparens. Det är viktigt att ha detta i tanken när problemet 
analyseras. Helt solid data har sedan tidigare approximerats med inneslutande ytor. Detta 
har inte varit möjligt med delvis transparent volymdata eftersom det inte går att reducera 
datamängden så att den är möjlig att behandla.  
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Det resultat vi kommit fram till i denna rapport kan användas av personer som är 
intresserade av att implementera volumetrisk visualisering i sina spelmotorer. Genom att 
studera resultaten från denna studien kan de utifrån de mätdata som tagits fram avgöra 
om det är värt att välja någon av algoritmerna och optimera dessa så att de går att 
använda för deras ändamål. 
 
Ur forskningssynpunkt kan mina metod för att testa de olika algoritmerna användas för 
att göra liknande jämförelser med andra typer av volymrenderingsalgoritmer. Genom att 
testa dessa under samma förutsättningar som de båda andra algoritmerna kan dessa 
resultat användas för att relatera prestandan hos de olika typerna av algoritmer. 

6.3 Användbarhet i applikationer 
Resultaten är menade att rikta sig till industrin för att ge svar på om någon av dessa två 
volymrenderingsalgoritmer är lämpade att användas inom applikationer inom denna 
domän. Testresultaten från denna studie pekar på att shear-warp-algoritmen är att föredra 
mot footprint-algoritmen då det är ett likvärdigt resultat som eftersträvas. Analysen pekar 
dock på att footprint-algoritmen är mer anpassningsbar till olika situationer där kvalité 
kontra hastighet är mer flexibla än i shear-warp-algoritmen. Ur detta hänseende kan 
footprint-algoritmen vara att föredra. 

7 Slutsatser och framtida arbete 
I detta kapitel tas en diskussion om arbetsprocessen upp samt att framtida arbeten 
diskuteras. Det diskuteras huruvida det finns några svagheter i studien samt om det finns 
några positiva följder av resultatet av studien. 

7.1 Framtida arbeten 
De två algoritmer som studerats i denna studie är hämtade från en domän som innehåller 
flera andra tekniker för att visualisera volymetrisk data. Det vore bra att få övriga typer 
av algoritmer analyserade på samma sätt för att med säkerhet kunna säga vilken algoritm 
som lämpar sig bäst för att lösa en specifik uppgift.  
 
Den implementation som utförts är helt byggd på en mjukvaruarkitektur. Motivationen 
till detta är dels att de båda algoritmerna i sitt grundutförande inte drar nytta av 
hårdvaruacceleration samt att det i en grafikmotor måste finnas en mjukvarulösning för 
det som genereras av hårdvara. Detta främst för att det inte går att förutsätta att 
konsumenten har tillgång till den hårdvara som produkten kan dra nytta av. Om 
producenten begränsar sin programvara till att endast fungera på en speciellt utvald 
plattformskonfiguration kommer denne också att begränsa sin kundkrets och sina 
möjligheter att saluföra sin produkt. Det har under vår studie framkommit att det finns 
viss hårdvara som kan hjälpa till att lösa vissa delar av volymrenderingsprocessen. Men 
vi har ej hittat några studier på detta under vår efterforskning. Denna typ av hårdvara är 
relativt ny inom spelindustrin.  
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7.2 Arbetsprocessen 
Det finns några frågetecken som vi identifierat i slutet av processen vilket berör en av 
algoritmerna som implementerats. Shear-warp-algoritmen har i sin process ett steg där 
bilden omvandlas från skevad bild till 2d-omvandlad bild. Enligt de steg som är detaljerat 
beskrivna i algoritmbeskrivningen så kommer slutmatrisen att omvandla volymdata till 
bilddata. Det är emellertid oklart om den sista korrigeringen i vår implementation är i 
linje med algoritmen. Det verkar som om resultatet blir korrekt men det finns en 
reservation för ett fel här. Det skulle i så fall kunna påverka resultatet av algoritmen då 
den jämförs mot footprint-algoritmen men det skulle inte innebära att implementationen 
av shear-warp-algoritmen blev effektivare och därmed skulle det inte påverka resultatet 
av att den inte lämpar sig för den domän den är tänkt att verka i. Det som är positivt med 
denna studie är att den visar på att de algoritmer som tagits fram ur den medicinska 
domänen och försökts appliceras i en datorspelsdomänen inte lever upp till de krav som 
ställs inom datorspelsdomänen. Det som går att se är att det dock finns hopp om att 
använda dessa tekniker för att rendera volymetrisk data inom en snar framtid eftersom det 
idag finns liknande plattformskonfigurationer som den konfiguration som testerna utförts 
på där klockfrekvensen är nästan 5 gånger så hög och där minnet är snabbare. Med en 
fortsatt utveckling inom hårdvara är vi optimistisk för framtiden inom detta område. 

7.3 Bidrag till forskningsområde 
Denna studie har bidragit till sitt forskningsområde på sådant sätt att utvärderingen av de 
algoritmer som analyserats i denna studie gjort det möjligt att besvara huruvida det är 
lämpligt eller inte att använda dessa i en den datorspelsmiljö som är beskriven. Denna 
rapport innehåller en metod för att jämföra volymrenderingsalgoritmer mot varandra och 
det finns resultat gjorda efter denna metod som visar på att de algoritmer som jämförts 
mot varandra inte lämpar sig för den domän de är avsedda att verka i. Med hjälp av de 
fakta som tagits fram finns möjlighet att bedöma vilken av de utvärderade algoritmerna 
som lämpar sig bäst för det syfte som avses att uppnå i det system som bygges. Det finns 
två aspekter som är centrala för denna typ av algoritmer nämligen kvalité på renderat 
resultat kontra hastighet på exekverande av algoritmer. 
 
Detta område är specifikt inriktat på datorspel där användaren presenteras som första 
person och där visualiseringen av miljön sker i en 3d värld där personen har fritt synfält. 
Det är möjligt att använda denna typ av visualisering inom andra typer av datorspel 
också. Exempel på sådana typer av spel är spel där omgivningen presenteras ur andra 
perspektiv. 

7.4 Slutsats 
Denna studie har inriktat sig på att undersöka om det finns algoritmer för att bearbeta 
volumetrisk data som passar i en datorspelsdomän där betraktaren ser sin omvärld från 
förstapersonsperspektiv. Huvudkravet som ställts på algoritmerna är att för att kunna säga 
att de är lämpliga att använda i denna domän skall de kunna generera 25 bilder i 
sekunden. En ytterligare fråga som ställdes var vilken av algoritmerna som inbördes är 
effektivast på att bearbeta data. 
Det som gick att fastställa av denna studie var: 
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• Ingen av de två studerade algoritmerna har uppfyllt målet med att generera 25 
bilder per sekund. 

• Shear-warp-algoritmen har ett prestandaövertag jämt mot footprint-algoritmen 
med avseende på att bearbeta samma mängd data på kortast tid. 

• Footprint-algoritmen har den fördelen att den har en extra parameter i sin algoritm 
som gör det möjligt kompromissa bildkvalité jämt mot hastighet vilket ökar 
konfigurationsmöjligheten för utvecklaren.. 

 
Då dessa resultat beaktas kan slutsatsen dras att de båda algoritmerna inte är lämpade att 
utföra sin uppgift med de krav som ställts samt under den datorkonfiguration som 
använts. Utöver detta kan denna rapport användas som ett ramverk för att utvärdera andra 
algoritmer av de typer som nämnts i rapporten. Studien resulterade i ett antal mätvärden 
som kan ligga till grund för en jämförelse inte bara mellan algoritmer utan också 
algoritmernas exekverande på en specifik plattform. 
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9 Appendix A1 – Volumetric (Main application) 
 
// Volumetric.cpp : Defines the entry point for the application. 
// 
/**********************************************************************
*********\ 
* Application name: Volumetric.exe      
     * 
* Author: Henrik Fredell        
      * 
* Date of last build: 2002-04-24      
      * 
*            
        * 
* Description: This application was build in order to test the 
efficiency of * 
*     two volume rendering algorithms calld shear -
warp and footprint * 
*     evaluation.      
       * 
*            
        * 
* Location: Department of computer science at the University of 
Skövde.  *         
   * 
\**********************************************************************
*********/ 
 
#include <ddraw.h> 
#include <conio.h> 
#include <iostream.h> 
#include <fstream.h> 
#include <iomanip.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <math.h> 
#include <Mmsystem.h>  //needed for timer 
 
#include "stdafx.h" 
#include "GraphicObject.h" 
#include "GraphicFunctions.h"  
#include "screen.h" 
#include "Matrix.h" 
#include "Splatting.h" 
#include "ShearWarp.h" 
 
HRESULT InitFail(HWND, HRESULT, LPCTSTR,...);  
 
// Global Data 
Screen    *scr; 
GraphicObject  obj; 
GraphicFunctions *funct; 
MathFunctions  math; 
bool   status=true; 
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double   angle=0; 
int    counter=0; 
Matrix   ViewMatrix; 
double   v=0; 
 
bool pollmessages(); 
void GlobalSwap(); 
char* gnext(char*); 
 
const int  size=64; 
const int  width=size; 
const int  height=size; 
const int  depth=size; 
 
unsigned int timerindex; 
double   systemtime; 
double   inittime; 
unsigned int *bitmap; 
 
 
const double deg=3.14159265/180; 
 
 
int APIENTRY WinMain(HINSTANCE hInstance, 
                     HINSTANCE hPrevInstance,  
                     LPSTR     lpCmdLine,  
                     int       nCmdShow)  
 
{ 
 
 
 
 
 // commandline options 
 //1. type of function 0=splatting and 1=shearwarp  
 //2. size of data: 16,32,64 or 128  
 //3. Size between samples 1,2...m 
 //4. Size of filter table (footprint or filter weight table)  
 //5. Amplicationfactor of the data  
 //6. Runtime length in seconds  
 //7. Name of the logfile 
 int    functiontype=1; 
 int    datasize=64; 
 int    samplestep=8; 
 int    footprintsize=8; 
 int    ampfactor=1; 
 unsigned int runtime=10; 
 char   *logfilename; 
 fstream   logfile; 
  
  
 
 
 char *cmdP=lpCmdLine; 
 functiontype=atoi(cmdP); 
 cmdP=gnext(cmdP); 
 datasize=atoi(cmdP); 
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 cmdP=gnext(cmdP); 
 samplestep=atoi(cmdP); 
 cmdP=gnext(cmdP); 
 footprintsize=atoi(cmdP); 
 cmdP=gnext(cmdP); 
 ampfactor=atoi(cmdP); 
 cmdP=gnext(cmdP); 
 runtime=atoi(cmdP); 
 logfilename=gnext(cmdP); 
 
 
 //open logfile and append it 
 logfile.open(logfilename,ios::out|ios::app); 
  
 int v=0,vp=0; 
 int producedframes=0; 
 DWORD currtime; 
 
 // View matrix stuff 
 Vector position,viewpoint; 
 position.data[0]=0; 
 position.data[1]=0; 
 position.data[2]=10; 
 viewpoint.data[0]=0; 
 viewpoint.data[1]=10; 
 viewpoint.data[2]=0; 
 
 
 // Init the size of the volume data 
 obj.xsize=datasize; 
 obj.ysize=datasize; 
 obj.zsize=datasize; 
  
 
 // Init the screen 
 scr=new Screen(hInstance,0); 
 scr->Init(640,480,32); 
 
 // Init the splatting object and te shear-warp object 
 Splatting splat(ampfactor,640,480,footprintsize,scr);  
 ShearWarp shearwarp(ampfactor,640,480,footprintsize,scr); 
  
 if(functiontype==0) // footprint algorithm 
 { 
  splat.stepsize=samplestep;      
  splat.size=datasize; 
  splat.obj=&obj; 
 } 
 else if(functiontype==1) // shear -warp algorithm 
 { 
  shearwarp.obj=&obj; 
 } 
 
 
 funct=new GraphicFunctions(&obj,scr,width,height,depth); 
   
 //Load volume data from disc 
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/* if(datasize==16) funct->loaddata("e:\\voltest\\voldata\\16.vod"); 
 else if(datasize==32) funct -
>loaddata("e:\\voltest\\voldata\\32.vod"); 
 else if(datasize==64) funct -
>loaddata("e:\\voltest\\voldata\\64.vod"); 
 else if(datasize==128) funct-
>loaddata("e:\\voltest\\voldata\\128.vod"); 
*/ if(datasize==64) funct->loaddata("64.vod"); 
 else return 0; 
 
 currtime=timeGetTime(); 
 while (pollmessages() && status && (timeGetTime()-
currtime)<runtime*1000) // timeGetTime returns the time in ms 
 { 
  v+=4;         // 
Inc the angle which the view is moved. 
  position.data[0]=cos(v*deg)*10;   // Calc x-
position of the eye 
  position.data[1]=sin((v*2+90)*deg)*10; // Calc y-
position of the eye 
  position.data[2]=sin(v*deg)*10;   // Calc z-
position of the eye 
 
  ViewMatrix=math.buildRotation(position,viewpoint); 
  if(functiontype==0) splat.render(ViewMatrix); 
  if(functiontype==1) shearwarp.render(ViewMatrix); 
 
  producedframes++; 
 } 
 
 // Move to end in file 
 logfile.seekp(0,ios::end); 
 // Write data 
 if(functiontype==0) logfile << "Splatting "; 
 else if(functiontype==1) logfile << "Shear -Warp "; 
 logfile << datasize << " " << samplestep << " " << footprintsize 
<< " "; 
 logfile << runtime << " " << producedframes << endl;  
 logfile.close(); 
  
 //Exit 
 return 0; 
} 
 
 
bool pollmessages() 
{ 
 MSG msg; 
 while(PeekMessage(&msg, scr->hWnd, 0, 0, PM_NOREMOVE)) 
 { 
  if (GetMessage(&msg, scr->hWnd, 0, 0)) 
  { 
   TranslateMessage(&msg); 
   DispatchMessage(&msg); 
  } 
  else 
   return false; 
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 } 
 return true; 
} 
 
 
//---------------------------------------------------------------------
-------- 
// Name: WindowProc() 
// Desc: The Main Window Procedure  
//---------------------------------------------------------------------
-------- 
long FAR PASCAL 
WindowProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)  
{ 
 // Start the system timer with 10 msecond interval  
 inittime=timeGetTime()/1000.0; 
 timerindex=SetTimer(hWnd,1, 10,NULL); 
 
    switch (message) 
    { 
 
 
        case WM_DESTROY: 
            // Clean up and close the app 
            PostQuitMessage(0); 
            return 0L; 
 
  case WM_TIMER: 
   { 
    if(wParam==timerindex) 
    { 
     systemtime=timeGetTime()/1000.0-inittime; 
    } 
    return 0; 
   } 
 
        case WM_KEYDOWN: 
            // Handle any non -accelerated key commands 
            switch (wParam) 
            {  
    case VK_ESCAPE: 
                case VK_F12: 
                    PostMessage(hWnd, WM_CLOSE, 0, 0) ; 
     status=false; 
     return 0L; 
    break; 
 
    case VK_F1: 
     funct->PerlinNoise2D(width,height); 
    break; 
 
    case VK_F2: 
     funct->blitt2D(); 
     scr->Swap(); 
    break; 
 
    case VK_F3: 
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     funct->PerlinNoise3D(width,height,depth); 
    break; 
 
    case VK_F4: 
    
     funct->blitt3D(angle); 
     scr->Swap(); 
    break; 
 
    case VK_F5: 
     counter;   
     funct->animate3D((counter++)%depth); 
     scr->Swap(); 
    break; 
     
    case VK_F9: 
     scr->snap=true; 
    break; 
 
            }  
            break;  
    
 
        case WM_SETCURSOR: 
            // Turn off the cursor since this is a full -screen app 
            SetCursor(NULL); 
            return TRUE; 
 
    } 
  
 
  
 return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam); 
} 
 
// This function returns the pointer to the next argument in the 
command line 
char *gnext(char *str) 
{ 
 int m,n=strlen(str); 
 for(m=0;m<n;m++) 
  if(str[m]==32) return str+m+1; 
 return NULL; 
}
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10 Appendix A2 - GraphicFunctions 
 
// GraphicFunctions.h: interface for the GraphicFunctions class. 
// 
////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
#if 
!defined(AFX_GRAPHICFUNCTIONS_H__114A11CC_943A_4FCE_9070_B9AACB2EAD5F__
INCLUDED_) 
#define 
AFX_GRAPHICFUNCTIONS_H__114A11CC_943A_4FCE_9070_B9AACB2EAD5F__INCLUDED_ 
 
#include "Matrix.h" // Added by ClassView 
#if _MSC_VER > 1000 
#pragma once 
#endif // _MSC_VER > 1000 
 
class GraphicObject; 
class Screen; 
 
class GraphicFunctions   
{ 
public: 
 void savedata(); 
 void loaddata(char *); 
 void blitt2D(); 
 void blitt3D(double ); 
 void animate3D(int ); 
  
 GraphicFunctions(GraphicObject *,Screen *,int,int,int);  
 virtual ~GraphicFunctions(); 
 GraphicObject *obj; 
 Screen   *scr; 
 float   **noisebuffer2D; 
 float   ***noisebuffer3D; 
 
 unsigned char color_clamp(int c); 
 double   clamp(double c,double min,double max); 
 void   CUBICinterpolate2D(const int frequence,int 
amp,int width, int height); 
 void   CUBICinterpolate3D(const int frequence,float 
amp,int width, int height,int depth);  
 double  
 GetCUBEpoint(double,double,double,double,double); 
 void   GraphicFunctions::lowpass2D(); 
 void   PerlinNoise2D(int width, int height); 
 void   PerlinNoise3D(int width,int height,int depth); 
private: 
 int  width,height,depth; 
}; 
 
#endif // 
!defined(AFX_GRAPHICFUNCTIONS_H__114A11CC_943A_4FCE_9070_B9AACB2EAD5F__
INCLUDED_) 
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// GraphicFunctions.cpp: implementation of the GraphicFunctions class.  
// 
////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
#include "stdafx.h" 
#include "GraphicFunctions.h"  
#include "GraphicObject.h" 
#include "Screen.h" 
 
#include <math.h> 
#include <time.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <fstream.h> 
#include <iomanip.h> 
 
#ifdef _DEBUG 
#undef THIS_FILE 
static char THIS_FILE[]=__FILE__;  
//#define new DEBUG_NEW 
#endif 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Construction/Destruction 
////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
GraphicFunctions::GraphicFunctions(GraphicObject *workObj,Screen 
*workScr,int w,int h,int d) 
{ 
 obj=workObj; 
 scr=workScr; 
 noisebuffer2D=NULL; 
 noisebuffer3D=NULL; 
 width=w; 
 height=h; 
 depth=d; 
} 
 
GraphicFunctions::~GraphicFunctions() 
{ 
 
} 
 
 
 
void GraphicFunctions::PerlinNoise2D(int width,int height)  
{ 
 int    counter=0; 
 int    x,y; 
 
 // Free old and allocate new space 
 delete obj->uiData; 
 obj->uiData=new unsigned int [width*height]; 
 memset(obj->uiData,0,width*height*sizeof(int)); 
 
 // Build noise layer 
    srand( (unsigned)time( NULL ) );  
 delete noisebuffer2D; 
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 noisebuffer2D=new float*[height]; 
 
 for(y=0;y<height;y++) 
 { 
  noisebuffer2D[y]=new float[width]; 
  for(x=0;x<width;x++) 
   noisebuffer2D[y][x]=float((cos(rand())+1)/2.0); 
 } 
 
  
  CUBICinterpolate2D(2,128,width,height); 
  CUBICinterpolate2D(4,64,width,height); 
  CUBICinterpolate2D(8,32,width,height); 
  CUBICinterpolate2D(16,16,width,height); 
  CUBICinterpolate2D(32,8,width,height); 
  CUBICinterpolate2D(64,4,width,height); 
  CUBICinterpolate2D(128,2,width,height); 
 
  lowpass2D(); 
   
  for(y=0;y<height;y++) 
   delete noisebuffer2D[y]; 
  delete noisebuffer2D; 
  noisebuffer2D=NULL; 
 
 
} 
 
void GraphicFunctions::PerlinNoise3D(int width, int height, int depth)  
{ 
 int    counter=0; 
 int    x,y,z; 
 
 // Free old and allocate new space 
 delete obj->fData; 
 obj->fData=new float [width*height*depth]; 
 memset(obj->fData,0,width*height*depth*sizeof(float)); 
 
 // Create new accumulator buffer 
 delete obj->fAccbuffer; 
 obj->fAccbuffer=new float [width*height*depth]; 
 memset(obj->fAccbuffer,0,width*height*depth*sizeof(float)); 
 
 
 // Build noise layer 
    srand( (unsigned)time( NULL ) );  
 delete noisebuffer3D; 
 noisebuffer3D=new float**[depth]; 
 for(z=0;z<depth;z++) 
 { 
  noisebuffer3D[z]=new float*[height]; 
  for(y=0;y<height;y++) 
  { 
   noisebuffer3D[z][y]=new float[width]; 
   for(x=0;x<width;x++) 
   { 
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 noisebuffer3D[z][y][x]=float((cos(rand())+1)/2.0); 
    obj-
>fData[z*height*width+y*width+x]=noisebuffer3D[z][y][x]; 
   } 
  } 
 } 
 
 CUBICinterpolate3D(2,0.6f,width,height,depth); 
 CUBICinterpolate3D(4,0.5f,width,height,depth); 
 CUBICinterpolate3D(8,0.4f,width,height,depth); 
 CUBICinterpolate3D(16,0.3f,width,height,depth); 
 
 
 
} 
 
 
 
void GraphicFunctions::CUBICinterpolate2D(const int frequence,int 
amp,int width,int height) 
{ 
  double   cstart,cdelta; 
  int    xdelta,ydelta; 
  int    cnt1,cnt2,cnt3; 
  double   pre,start,stop,post; 
  const int  freq=frequence; 
  double   newc; 
  unsigned char outr,outg,outb; 
  double   outc; 
  unsigned char inr,ing,inb; 
  ydelta=height/frequence; 
  xdelta=width/frequence; 
 
  // Temporary look-up tables for border interpolations 
  float **borderlookup; 
  borderlookup=new float *[freq]; 
  // itterate through columns 
  for(cnt1=0;cnt1<frequence;cnt1++) 
  { 
   // Allocate new row 
   borderlookup[cnt1]=new float[height]; 
 
   // itterate through rows  
   for(cnt2=0;cnt2<height;cnt2+=ydelta) 
   { 
    pre=noisebuffer2D[(int)clamp(cnt2-
ydelta,0,height-1)][cnt1*xdelta]*amp; 
    start=noisebuffer2D[cnt2][cnt1*xdelta]*amp; 
   
 stop=noisebuffer2D[(int)clamp(cnt2+ydelta,0,height-
1)][cnt1*xdelta]*amp; 
   
 post=noisebuffer2D[(int)clamp(cnt2+ydelta*2,0,height-
1)][cnt1*xdelta]*amp; 
    cstart=0; 
    cdelta=1.0/ydelta; 
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    //build segments 
    for(cnt3=cnt2;cnt3<cnt2+ydelta;cnt3++) 
    { 
    
 outc=clamp((GetCUBEpoint(pre,start,stop,post,cstart)),0,255); 
     borderlookup[cnt1][cnt3]=float (outc); 
     cstart+=cdelta;   
    } 
   } 
  } 
 
  // Building the whole image 
  for(cnt1=0;cnt1<height;cnt1++) 
  { 
   for(cnt2=0;cnt2<width;cnt2+=xdelta) 
   { 
 
    pre=borderlookup[(int)clamp(cnt2/xdelta-
1,0,frequence-1)][cnt1]; 
   
 start=borderlookup[(int)clamp(cnt2/xdelta,0,frequence-1)][cnt1]; 
   
 stop=borderlookup[(int)clamp(cnt2/xdelta+1,0,frequence-1)][cnt1]; 
   
 post=borderlookup[(int)clamp(cnt2/xdelta+2,0,frequence-1)][cnt1]; 
 
    cstart=0; 
    cdelta=1.0/xdelta; 
    for(cnt3=cnt2;cnt3<cnt2+xdelta;cnt3++) 
    { 
    
 newc=GetCUBEpoint(pre,start,stop,post,cstart); 
     inr=obj->uiData[cnt1*width+cnt3]>>16; 
     ing=obj->uiData[cnt1*width+cnt3]>>8; 
     inb=obj->uiData[cnt1*width+cnt3]; 
 
     outr=color_clamp(int(inr+newc)); 
     outg=color_clamp(int(ing+newc)); 
     outb=color_clamp(int(inb+newc)); 
     obj-
>uiData[(cnt1*width+cnt3)]=int((outr<<16)|(outg<<8)|(outb)); 
     cstart+=cdelta; 
    }    
   } 
  } 
} 
 
void GraphicFunctions::CUBICinterpolate3D(const int frequence,float 
amp,int width,int height,int depth) 
{ 
  double   cstart,cdelta; 
  int    xdelta,ydelta,zdelta; 
  int    cnt1,cnt2,cnt3,cnt4; 
  double   pre,start,stop,post; 
  const int  freq=frequence; 
  double   newc; 
  double   outc; 
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  zdelta=depth/frequence; 
  ydelta=height/frequence; 
  xdelta=width/frequence; 
 
  // Temporary look-up tables for border interpolations 
  float ***borderlookup; 
  borderlookup=new float **[freq]; 
 
  // Temporary look-up tables for subimage interpolations 
  float ***subimagelookup; 
  subimagelookup=new float **[freq]; 
 
 
  // itterate through columns 
  for(cnt1=0;cnt1<frequence;cnt1++) 
  { 
   // Allocate new depth 
   borderlookup[cnt1]=new float*[freq];   
     
 
   // itterate through depth 
   for(cnt4=0;cnt4<frequence;cnt4++) 
   { 
    // Allocate new row 
    borderlookup[cnt1][cnt4]=new float[height]; 
       
 
    // itterate through rows  
    for(cnt2=0;cnt2<height;cnt2+=ydelta) 
    { 
     //noisebuffer[depth][height][width] 
    
 pre=noisebuffer3D[cnt4*zdelta][(int)clamp(cnt2-ydelta,0,height-
1)][cnt1*xdelta]*amp; 
    
 start=noisebuffer3D[cnt4*zdelta][cnt2][cnt1*xdelta]*amp; 
    
 stop=noisebuffer3D[cnt4*zdelta][(int)clamp(cnt2+ydelta,0,height-
1)][cnt1*xdelta]*amp; 
    
 post=noisebuffer3D[cnt4*zdelta][(int)clamp(cnt2+ydelta*2,0,height
-1)][cnt1*xdelta]*amp; 
     cstart=0; 
     cdelta=1.0/ydelta; 
     //build segments 
     for(cnt3=cnt2;cnt3<cnt2+ydelta;cnt3++) 
     { 
     
 outc=clamp((GetCUBEpoint(pre,start,stop,post,cstart)),0,255); 
     
 borderlookup[cnt1][cnt4][cnt3]=float (outc); 
      cstart+=cdelta;   
     } 
    } 
   } 
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  } 
  //Bilding subimage 
  for(cnt3=0;cnt3<frequence;cnt3++) 
  { 
   subimagelookup[cnt3]=new float*[height]; 
   for(cnt1=0;cnt1<height;cnt1++) 
   { 
    subimagelookup[cnt3][cnt1]=new float[depth]; 
    for(cnt2=0;cnt2<depth;cnt2+=zdelta) 
    { 
    
 pre=borderlookup[cnt3][(int)clamp(cnt2/zdelta-1,0,frequence-
1)][cnt1]; 
    
 start=borderlookup[cnt3][(int)clamp(cnt2/zdelta,0,frequence-
1)][cnt1]; 
    
 stop=borderlookup[cnt3][(int)clamp(cnt2/zdelta+1,0,frequence-
1)][cnt1]; 
    
 post=borderlookup[cnt3][(int)clamp(cnt2/zdelta+2,0,frequence-
1)][cnt1];  
     cstart=0; 
     cdelta=1.0/zdelta; 
     for(cnt4=cnt2;cnt4<cnt2+zdelta;cnt4++) 
     { 
     
 newc=GetCUBEpoint(pre,start,stop,post,cstart); 
     
 subimagelookup[cnt3][cnt1][cnt4]=float(newc); 
      cstart+=cdelta; 
     }     
    } 
   } 
  } 
 
  // Building the whole image form the subimage lookup table 
  for(cnt4=0;cnt4<depth;cnt4++) 
  { 
   for(cnt1=0;cnt1<height;cnt1++) 
   { 
    for(cnt2=0;cnt2<width;cnt2+=xdelta) 
    { 
    
 pre=subimagelookup[(int)clamp(cnt2/xdelta-1,0,frequence-
1)][cnt1][cnt4]; 
    
 start=subimagelookup[(int)clamp(cnt2/xdelta,0,frequence-
1)][cnt1][cnt4]; 
    
 stop=subimagelookup[(int)clamp(cnt2/xdelta+1,0,frequence-
1)][cnt1][cnt4]; 
    
 post=subimagelookup[(int)clamp(cnt2/xdelta+2,0,frequence-
1)][cnt1][cnt4];  
 
     cstart=0; 
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     cdelta=1.0/xdelta; 
     for(cnt3=cnt2;cnt3<cnt2+xdelta;cnt3++) 
     { 
     
 newc=GetCUBEpoint(pre,start,stop,post,cstart); 
      newc+=obj-
>fAccbuffer[cnt4*width*height+cnt1*width+cnt3]; 
  
      obj-
>fAccbuffer[cnt4*width*height+cnt1*width+cnt3]=float(newc); 
 
      cstart+=cdelta; 
     }    
    } 
   } 
   animate3D(cnt4); 
   scr->Swap(); 
  } 
 
} 
 
 
double GraphicFunctions::GetCUBEpoint(double pre,double 
start,double stop,double post,double dist) 
{ 
 double A,B,C,D; 
 A=(post-stop)-(pre-start); 
 B=(pre-start)-A; 
 C=stop-pre; 
 D=start; 
 return A*dist*dist*dist+B*dist*dist+C*dist+D; 
} 
 
 
 
unsigned char GraphicFunctions::color_clamp(int c)  
{ 
 if(c>255) c=255; 
 else if(c<0) c=0; 
 return c; 
} 
 
double GraphicFunctions::clamp(double val,double min, double max)  
{ 
 if(val>max) val=max; 
 else if(val<min) val=min; 
 return val; 
} 
 
void GraphicFunctions::lowpass2D()  
{ 
 int x,y; 
 double   racc; 
 double   gacc; 
 double   bacc; 
 unsigned int acc; 
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 unsigned int *bitmapnew; 
 bitmapnew=new unsigned int [height*width]; 
 
 for(y=1;y<height-1;y++) 
 { 
  for(x=1;x<width-1;x++) 
  { 
  racc=gacc=bacc=0; 
   acc=obj->uiData[(y-1)*width+x-1]; 
    racc=double(unsigned char(acc>>16))/16.0; 
    gacc=double(unsigned char(acc>>8))/16.0; 
    bacc=double(unsigned char(acc))/16.0; 
   acc=obj->uiData[(y-1)*width+x+1]; 
    racc+=double(unsigned char(acc>>16))/16.0; 
    gacc+=double(unsigned char(acc>>8))/16.0; 
    bacc+=double(unsigned char(acc))/16.0; 
   acc=obj->uiData[(y+1)*width+x-1]; 
    racc+=double(unsigned char(acc>>16))/16.0;  
    gacc+=double(unsigned char(acc>>8))/16.0; 
    bacc+=double(unsigned char(acc))/16.0; 
   acc=obj->uiData[(y+1)*width+x+1]; 
    racc+=double(unsigned char(acc>>16))/16.0;  
    gacc+=double(unsigned char(acc>>8))/16.0; 
    bacc+=double(unsigned char(acc))/16.0; 
   acc=obj->uiData[(y-1)*width+x]; 
    racc+=double(unsigned char(acc>>16))/8.0; 
    gacc+=double(unsigned char(acc>>8))/8.0; 
    bacc+=double(unsigned char(acc))/8.0; 
   acc=obj->uiData[(y+1)*width+x]; 
    racc+=double(unsigned char(acc>>16))/8.0; 
    gacc+=double(unsigned char(acc>>8))/8.0; 
    bacc+=double(unsigned char(acc))/8.0; 
   acc=obj->uiData[(y)*width+x+1]; 
    racc+=double(unsigned char(acc>>16))/8.0; 
    gacc+=double(unsigned char(acc>>8))/8.0; 
    bacc+=double(unsigned char(acc))/8.0; 
   acc=obj->uiData[(y)*width+x-1]; 
    racc+=double(unsigned char(acc>>16))/8.0; 
    gacc+=double(unsigned char(acc>>8))/8.0; 
    bacc+=double(unsigned char(acc))/8.0; 
   acc=obj->uiData[(y)*width+x]; 
    racc+=double(unsigned char(acc>>16))/4.0; 
    gacc+=double(unsigned char(acc>>8))/4.0; 
    bacc+=double(unsigned char(acc))/4.0; 
   acc=(unsigned char(racc)<<16)|(unsigned 
char(gacc)<<8)|(unsigned char(bacc)<<0); 
 
   bitmapnew[y*width+x]=acc; 
 
  } 
 } 
 delete obj->uiData; 
 obj->uiData=bitmapnew; 
 return; 
} 
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void GraphicFunctions::blitt2D()  
{ 
  HRESULT result; 
  unsigned int *adr,*yp; 
  int   cnt=0; 
  if (obj->uiData==NULL) return; 
 
 
  result = scr->DDBback->Lock(NULL,&(scr->ddsd),NULL,NULL); 
  adr=(unsigned int*)scr->ddsd.lpSurface; 
  for(int y=0;y<height;y++) 
  { 
   yp=adr+y*scr->width; 
   for(int x=0;x<width;x++) 
    yp[x]=obj->uiData[cnt++]; 
  } 
 
  scr->DDBback->Unlock(NULL);   
 
} 
 
void GraphicFunctions::blitt3D(double v)  
{ 
  HRESULT result; 
  unsigned int *adr,*yp; 
  unsigned int offset; 
  int    con; 
  int    x,y,z; 
  double   accumulator; 
  unsigned char cout; 
  const double deg=3.14159265/180; 
   
  if(obj->fData==NULL) return; 
 
  result = scr->DDBback->Lock(NULL,&(scr->ddsd),NULL,NULL); 
  adr=(unsigned int*)scr->ddsd.lpSurface; 
 
  con=width*height; 
  for(y=0;y<height;y++) 
  { 
   yp=adr+y*scr->width; 
   for(x=0;x<width;x++) 
   { 
    offset=y*width+x; 
    accumulator=0; 
    for(z=0;z<depth-1;z++) 
     accumulator+=obj-
>fAccbuffer[offset+z*con];  
    cout=color_clamp(int(accumulator)); 
    yp[x]=(cout<<16)|(cout<<8)|(cout); 
   } 
  } 
 
  scr->DDBback->Unlock(NULL);   
} 
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void GraphicFunctions::animate3D(int n)  
{ 
  // This function animates the creation of the volume 
  HRESULT result; 
 
  unsigned int *adr,*yp; 
  int    cnt=0; 
  unsigned char cout; 
 
  if (obj->fAccbuffer==NULL) return; 
 
  result = scr->DDBback->Lock(NULL,&(scr->ddsd),NULL,NULL); 
  adr=(unsigned int*)scr->ddsd.lpSurface; 
  for(int y=0;y<height;y++) 
  { 
   yp=adr+y*scr->width; 
   for(int x=0;x<width;x++) 
   { 
    cout=int(color_clamp(obj-
>fAccbuffer[n*width*height+cnt++]*150)); 
    yp[x]=(cout<<16)|(cout<<8)|(cout); 
   } 
  } 
 
  scr->DDBback->Unlock(NULL);    
 
} 
 
 
 
 
void GraphicFunctions::savedata()  
{ 
 fstream  file; 
 file.open("e:\\testfil.vod",ios::out|ios::binary); 
 file.write((char *)obj->fData,obj->xsize*obj->ysize*obj-
>zsize*sizeof(float)); 
 file.close(); 
} 
 
void GraphicFunctions::loaddata(char *str)  
{ 
 delete obj->fData; 
 obj->fData=new float[obj->xsize*obj->ysize*obj->zsize]; 
 
 fstream  file; 
 file.open(str,ios::in|ios::binary); 
 file.read((char*)obj->fData,obj->xsize*obj->ysize*obj-
>zsize*sizeof(float)); 
 file.close(); 
 
} 
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11 Appendix A3 - GraphicObject 
 
// GraphicObject.h: interface for the GraphicObject class. 
// 
////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
#if 
!defined(AFX_GRAPHICOBJECT_H__BD06DC75_8252_41EF_8762_5E2C3DDB0C33__INC
LUDED_) 
#define 
AFX_GRAPHICOBJECT_H__BD06DC75_8252_41EF_8762_5E2C3DDB0C33__INCLUDED_ 
 
#if _MSC_VER > 1000 
#pragma once 
#endif // _MSC_VER > 1000 
 
class GraphicObject   
{ 
public: 
 unsigned char *ucData; 
 unsigned int *uiData; 
 float   *fData; 
 float   *fAccbuffer; 
 int    xsize,ysize,zsize; 
  
 GraphicObject(); 
 virtual ~GraphicObject(); 
 
}; 
 
#endif // 
!defined(AFX_GRAPHICOBJECT_H__BD06DC75_8252_41EF_8762_5E2C3DDB0C33__INC
LUDED_) 
 
 
// GraphicObject.cpp: implementation of the GraphicObject class. 
// 
////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
#include "stdafx.h" 
 
#include "GraphicObject.h" 
 
#ifdef _DEBUG 
#undef THIS_FILE 
static char THIS_FILE[]=__FILE__;  
//#define new DEBUG_NEW 
#endif 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Construction/Destruction 
////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
GraphicObject::GraphicObject() 
{ 
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 // Init pointers 
 ucData=NULL; 
 uiData=NULL; 
 fData=NULL; 
 fAccbuffer=NULL; 
 xsize=ysize=zsize=0; 
} 
 
GraphicObject::~GraphicObject() 
{ 
 
} 
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12 Appendix A4 – MathFunctions 
 
// MathFunctions.h: interface for the MathFunctions class. 
// 
////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
#if 
!defined(AFX_MATHFUNCTIONS_H__B37FA87F_2435_4E84_BCE2_11CDE9D9DE7A__INC
LUDED_) 
#define 
AFX_MATHFUNCTIONS_H__B37FA87F_2435_4E84_BCE2_11CDE9D9DE7A__INCLUDED_ 
 
#include "Matrix.h" // Added by ClassView 
 
#if _MSC_VER > 1000 
#pragma once 
#endif // _MSC_VER > 1000 
 
class Matrix; 
 
class MathFunctions   
{ 
public: 
 Matrix buildTranslation(Vector); 
 Matrix buildRotation(Vector,Vector); 
 Vector rotate(Vector, Matrix); 
 Matrix updateView(Vector lookat, Vector position);  
 MathFunctions(); 
 virtual ~MathFunctions(); 
  
 
 Matrix mul(Matrix a,Matrix b); 
 Matrix inv(Matrix a); 
 Matrix transp(Matrix m); 
}; 
 

#endif // 
!defined(AFX_MATHFUNCTIONS_H__B37FA87F_2435_4E84_BCE2_11CDE9D9D
E7A__INCLUDED_) 
 
 
// MathFunctions.cpp: implementation of the MathFunctions class.  
// 
////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
#include "MathFunctions.h" 
#include <math.h> 
 
 
 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Construction/Destruction 
////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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MathFunctions::MathFunctions() 
{ 
 
} 
 
MathFunctions::~MathFunctions() 
{ 
 
} 
 
Matrix MathFunctions::mul(Matrix a, Matrix b) 
{ 
 Matrix mo; 
 //Row 1 
 mo.data[0][0]= a.data[0][0]*b.data[0][0] 
     + a.data[0][1]*b.data[1][0]  
     + a.data[0][2]*b.data[2][0]  
     + a.data[0][3]*b.data[3][0]; 
 mo.data[0][1]= a.data[0][0]*b.data[0][1] 
     + a.data[0][1]*b.data[1][1]  
     + a.data[0][2]*b.data[2][1]  
     + a.data[0][3]*b.data[3][1]; 
 mo.data[0][2]= a.data[0][0]*b.data[0][2] 
     + a.data[0][1]*b.data[1][2]  
     + a.data[0][2]*b.data[2][2] 
     + a.data[0][3]*b.data[3][2]; 
 mo.data[0][3]= a.data[0][0]*b.data[0][3] 
     + a.data[0][1]*b.data[1][3]  
     + a.data[0][2]*b.data[2][3]  
     + a.data[0][3]*b.data[3][3]; 
 //Row 2 
 mo.data[1][0]= a.data[1][0]*b.data[0][0] 
     + a.data[1][1]*b.data[1][0] 
     + a.data[1][2]*b.data[2][0]  
     + a.data[1][3]*b.data[3][0]; 
 mo.data[1][1]= a.data[1][0]*b.data[0][1] 
     + a.data[1][1]*b.data[1][1]  
     + a.data[1][2]*b.data[2][1]  
     + a.data[1][3]*b.data[3][1]; 
 mo.data[1][2]= a.data[1][0]*b.data[0][2] 
     + a.data[1][1]*b.data[1][2]  
     + a.data[1][2]*b.data[2][2]  
     + a.data[1][3]*b.data[3][2]; 
 mo.data[1][3]= a.data[1][0]*b.data[0][3] 
     + a.data[1][1]*b.data[1][3]  
     + a.data[1][2]*b.data[2][3]  
     + a.data[1][3]*b.data[3][3] ; 
 //Row 3 
 mo.data[2][0]= a.data[2][0]*b.data[0][0] 
     + a.data[2][1]*b.data[1][0]  
     + a.data[2][2]*b.data[2][0]  
     + a.data[2][3]*b.data[3][0]; 
 mo.data[2][1]= a.data[2][0]*b.data[0][1] 
     + a.data[2][1]*b.data[1][1]  
     + a.data[2][2]*b.data[2 ][1] 
     + a.data[2][3]*b.data[3][1]; 
 mo.data[2][2]= a.data[2][0]*b.data[0][2] 
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     + a.data[2][1]*b.data[1][2]  
     + a.data[2][2]*b.data[2][2]  
     + a.data[2][3]*b.data[3][2]; 
 mo.data[2][3]= a.data[2][0]*b.data[0][3] 
     + a.data[2][1]*b.data[1][3]  
     + a.data[2][2]*b.data[2][3]  
     + a.data[2][3]*b.data[3][3]; 
 //Row 4 
 mo.data[3][0]= a.data[3][0]*b.data[0][0] 
     + a.data[3][1]*b.data[1][0]  
     + a.data[3][2]*b.data[2][0]  
     + a.data[3][3]*b.data[3][0]; 
 mo.data[3][1]= a.data[3][0]*b.data[0][1] 
     + a.data[3][1]*b.data[1][1]  
     + a.data[3][2]*b.data[2][1]  
     + a.data[3][3]*b.data[3][1]; 
 mo.data[3][2]= a.data[3][0]*b.data[0][2] 
     + a.data[3][1]*b.data[1][2]  
     + a.data[3][2]*b.data[2][2]  
     + a.data[3][3]*b.data[3][2]; 
 mo.data[3][3]= a.data[3][0]*b.data[0][3] 
     + a.data[3][1]*b.data[1][3]  
     + a.data[3][2]*b.data[2][3]  
     + a.data[3][3]*b.data[3][3]; 
 return mo; 
 
} 
 
Matrix MathFunctions::inv(Matrix m) 
{ 
 //Using Jacobis method to determin the invers of the matrix 
 
 Matrix t; 
 // Init t as the the unit matrix 
 t.data[0][0]=1; 
 t.data[1][1]=1; 
 t.data[2][2]=1; 
 t.data[3][3]=1; 
 
 double div; 
 double mul1,mul2,mul3; 
 // First pass 
 div=m.data[0][0]; 
 m.data[0][0]/=div; m.data[0][1]/=div; m.data[0][2]/=div; 
m.data[0][3]/=div; 
 t.data[0][0]/=div; t.data[0][1]/=div; t.data[0][2]/=div; 
t.data[0][3]/=div; 
 
 mul1=m.data[1][0]; 
 mul2=m.data[2][0]; 
 mul3=m.data[3][0]; 
 m.data[1][0]-=m.data[0][0]*mul1; m.data[1][1]-=m.data[0][1]*mul1; 
m.data[1][2]-=m.data[0][2]*mul1; m.data[1][3]-=m.data[0][3]*mul1; 
 m.data[2][0]-=m.data[0][0]*mul2; m.data[2][1]-=m.data[0][1]*mul2; 
m.data[2][2]-=m.data[0][2]*mul2; m.data[2][3]-=m.data[0][3]*mul2; 



 

 59 

 m.data[3][0]-=m.data[0][0]*mul3; m.data[3][1]-=m.data[0][1]*mul3; 
m.data[3][2]-=m.data[0][2]*mul3; m.data[3][3]-=m.data[0][3]*mul3; 
 
 t.data[1][0]-=t.data[0][0]*mul1; t.data[1][1]-=t.data[0][1]*mul1; 
t.data[1][2]-=t.data[0][2]*mul1; t.data[1][3]-=t.data[0][3]*mul1; 
 t.data[2][0]-=t.data[0][0]*mul2; t.data[2][1]-=t.data[0][1]*mul2; 
t.data[2][2]-=t.data[0][2]*mul2; t.data[2][3]-=t.data[0][3]*mul2; 
 t.data[3][0]-=t.data[0][0]*mul3; t.data[3][1]-=t.data[0][1]*mul3; 
t.data[3][2]-=t.data[0][2]*mul3; t.data[3][3]-=t.data[0][3]*mul3; 
 // First pass finished.. 
 
 // Second pass 
 div=m.data[1][1]; 
 m.data[1][0]/=div; m.data[1][1]/=div; m.data[1][2]/=div; 
m.data[1][3]/=div; 
 t.data[1][0]/=div; t.data[1][1]/=div; t.data[1][2]/=div; 
t.data[1][3]/=div; 
 
 mul1=m.data[0][1]; 
 mul2=m.data[2][1]; 
 mul3=m.data[3][1]; 
 m.data[0][0]-=m.data[1][0]*mul1; m.data[0][1]-=m.data[1][1]*mul1; 
m.data[0][2]-=m.data[1][2]*mul1; m.data[0][3]-=m.data[1][3]*mul1; 
 m.data[2][0]-=m.data[1][0]*mul2; m.data[2][1]-=m.data[1][1]*mul2; 
m.data[2][2]-=m.data[1][2]*mul2; m.data[2][3]-=m.data[1][3]*mul2; 
 m.data[3][0]-=m.data[1][0]*mul3; m.data[3][1]-=m.data[1][1]*mul3; 
m.data[3][2]-=m.data[1][2]*mul3; m.data[3][3]-=m.data[1][3]*mul3; 
 t.data[0][0]-=t.data[1][0]*mul1; t.data[0][1]-=t.data[1][1]*mul1; 
t.data[0][2]-=t.data[1][2]*mul1; t.data[0][3]-=t.data[1][3]*mul1; 
 t.data[2][0]-=t.data[1][0]*mul2; t.data[2][1]-=t.data[1][1]*mul2; 
t.data[2][2]-=t.data[1][2]*mul2; t.data[2][3]-=t.data[1][3]*mul2; 
 t.data[3][0]-=t.data[1][0]*mul3; t.data[3][1]-=t.data[1][1]*mul3; 
t.data[3][2]-=t.data[1][2]*mul3; t.data[3][3]-=t.data[1][3]*mul3; 
 // Second pass finished.. 
 
 // Third and pass 
 div=m.data[2][2]; 
 m.data[2][0]/=div; m.data[2][1]/=div; m.data[2][2]/=div; 
m.data[2][3]/=div; 
 t.data[2][0]/=div; t.data[2][1]/=div; t.data[2][2]/=div; 
t.data[2][3]/=div; 
 
 mul1=m.data[0][2]; 
 mul2=m.data[1][2]; 
 mul3=m.data[3][2]; 
 m.data[0][0]-=m.data[2][0]*mul1; m.data[0][1]-=m.data[2][1]*mul1; 
m.data[0][2]-=m.data[2][2]*mul1; m.data[0][3]-=m.data[2][3]*mul1; 
 m.data[1][0]-=m.data[2][0]*mul2; m.data[1][1]-=m.data[2][1]*mul2; 
m.data[1][2]-=m.data[2][2]*mul2; m.data[1][3]-=m.data[2][3]*mul2; 
 m.data[3][0]-=m.data[2][0]*mul3; m.data[3][1]-=m.data[2][1]*mul3; 
m.data[3][2]-=m.data[2][2]*mul3; m.data[3][3]-=m.data[2][3]*mul3; 
 t.data[0][0]-=t.data[2][0]*mul1; t.data[0][1]-=t.data[2][1]*mul1; 
t.data[0][2]-=t.data[2][2]*mul1; t.data[0][3]-=t.data[2][3]*mul1; 
 t.data[1][0]-=t.data[2][0]*mul2; t.data[1][1]-=t.data[2][1]*mul2; 
t.data[1][2]-=t.data[2][2]*mul2; t.data[1][3]-=t.data[2][3]*mul2; 
 t.data[3][0]-=t.data[2][0]*mul3; t.data[3][1]-=t.data[2][1]*mul3; 
t.data[3][2]-=t.data[2][2]*mul3; t.data[3][3]-=t.data[2][3]*mul3; 
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 // Third pass finished.. 
 
 // Last pass 
 div=m.data[3][3]; 
 m.data[3][0]/=div; m.data[3][1]/=div; m.data[3][2]/=div; 
m.data[3][3]/=div; 
 t.data[3][0]/=div; t.data[3][1]/=div; t.data[3][2]/=div; 
t.data[3][3]/=div; 
 
 mul1=m.data[0][2]; 
 mul2=m.data[1][2]; 
 mul3=m.data[2][2]; 
  
 m.data[0][0]-=m.data[3][0]*mul1; m.data[0][1]-=m.data[3][1]*mul1; 
m.data[0][2]-=m.data[3][2]*mul1; m.data[0][3]-=m.data[3][3]*mul1; 
 m.data[1][0]-=m.data[3][0]*mul2; m.data[1][1]-=m.data[3][1]*mul2; 
m.data[1][2]-=m.data[3][2]*mul2; m.data[1][3]-=m.data[3][3]*mul2; 
 m.data[2][0]-=m.data[3][0]*mul3; m.data[2][1]-=m.data[3][1]*mul3; 
m.data[2][2]-=m.data[3][2]*mul3; m.data[2][3]-=m.data[3][3]*mul3; 
 t.data[0][0]-=t.data[3][0]*mul1; t.data[0][1]-=t.data[3][1]*mul1; 
t.data[0][2]-=t.data[3][2]*mul1; t.data[0][3]-=t.data[3][3]*mul1; 
 t.data[1][0]-=t.data[3][0]*mul2; t.data[1][1]-=t.data[3][1]*mul2; 
t.data[1][2]-=t.data[3][2]*mul2; t.data[1][3]-=t.data[3][3]*mul2; 
 t.data[2][0]-=t.data[3][0]*mul3; t.data[2][1]-=t.data[3][1]*mul3; 
t.data[2][2]-=t.data[3][2]*mul3; t.data[2][3]-=t.data[3][3]*mul3; 
 // Last pass finished.. 
  
 return t; 
} 
 
Matrix MathFunctions::updateView(Vector lookat, Vector position) 
{ 
 return(mul(buildRotation(lookat,position),buildTranslation(positi
on)));  
} 
 
Matrix MathFunctions::transp(Matrix o) 
{ 
 //Calculate the transpose of the matrix  
 Matrix t; 
 int n,m; 
 for(m=0;m<4;m++) 
  for(n=0;n<4;n++) 
   t.data[m][n]=o.data[n][m]; 
 return t; 
} 
 
Vector MathFunctions::rotate(Vector cords, Matrix View) 
{ 
 Vector rotated; 
 rotated.data[0]=cords.data[0]*View.data[0][0]+ 
   cords.data[1]*View.data[0][1]+ 
   cords.data[2]*View.data[0][2]+View.data[0][3]; 
 rotated.data[1]=cords.data[0]*View.data[1][0]+ 
   cords.data[1]*View.data[1][1]+ 
   cords.data[2]*View.data[1][2]+View.data[1][3]; 
 rotated.data[2]=cords.data[0]*View.data[2][0]+ 
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   cords.data[1]*View.data[2][1]+ 
   cords.data[2]*View.data[2][2]+View.data[2][3]; 
 return rotated; 
 
} 
 
Matrix MathFunctions::buildRotation(Vector lookat,Vector pos) 
{ 
 Matrix View; 
 // pos will be the origin of the viewer at any time for the 
moment.  
 // lookat as input variables is the point in space to look at 
 
 // Build the LOS (Line Of Sight) and insert into viev matrix at 
row 3 
 double xc,yc,zc,abs; 
 xc=lookat.data[0]-pos.data[0]; 
 yc=lookat.data[1]-pos.data[1]; 
 zc=lookat.data[2]-pos.data[2]; 
 
 
 abs=sqrt(xc*xc+yc*yc+zc*zc); 
 // Normalize and store vector into matrix 
 View.data[2][0]=xc/abs; 
 View.data[2][1]=yc/abs; 
 View.data[2][2]=zc/abs; 
 
 // World up vector is set to standard (0,1.0) 
 // Build the Up vector for the view matrix 
 double upWx,upWy,upWz; 
 double d; 
 upWx=0; 
 upWy=1; 
 upWz=0; 
 d=View.data[2][0]*upWx+View.data[2][1]*upWy+View.data[2][2]*upWz; 
 xc=upWx-d*View.data[2][0]; 
 yc=upWy-d*View.data[2][1]; 
 zc=upWz-d*View.data[2][2]; 
 abs=sqrt(xc*xc+yc*yc+zc*zc); 
 // Normalize and store vector into matrix 
 View.data[1][0]=xc/abs; 
 View.data[1][1]=yc/abs; 
 View.data[1][2]=zc/abs; 
 
 // Build the right (in a right hand system) vector for the view 
matrix 
 // The right vector equals the crossproduct between the LOS 
vector and Up vector 
 xc=View.data[1][1]*View.data[2][2]-
View.data[1][2]*View.data[2][1]; 
 yc=View.data[1][2]*View.data[2][0]-
View.data[1][0]*View.data[2][2]; 
 zc=View.data[1][0]*View.data[2][1]-
View.data[1][1]*View.data[2][0]; 
 // The both vectors are already normalized so no further calcs 
needs to be done. 
 View.data[0][0]=xc; 
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 View.data[0][1]=yc; 
 View.data[0][2]=zc; 
 
 return View; 
} 
 
Matrix MathFunctions::buildTranslation(Vector t) 
{ 
 //This is a simple variation of a translation matr ix 
 // x,y,z is tha relative position of the viewer to the origo;  
 Matrix trans; 
 trans.data[0][3]=t.data[0]; 
 trans.data[1][3]=t.data[1]; 
 trans.data[2][3]=t.data[2]; 
 
 return trans; 
} 
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13 Appendix A5 - Matrice 
 
// Matrix.h: interface for the Matrice class. 
// 
////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
#if 
!defined(AFX_MATRICE_H__172ED2D6_3D09_40D0_8F33_955A881FC81E__INCLUDED_
) 
#define AFX_MATRICE_H__172ED2D6_3D09_40D0_8F33_955A881FC81E__INCLUDED_ 
 
#if _MSC_VER > 1000 
#pragma once 
#endif // _MSC_VER > 1000 
 
class Matrix  
{ 
public: 
 Matrix(); 
 virtual ~Matrix(); 
 double data[4][4]; 
}; 
 
class Vector  
{ 
public: 
 Vector(); 
 virtual ~Vector(); 
 double data[3]; 
}; 
 
#endif // 
!defined(AFX_MATRICE_H__172ED2D6_3D09_40D0_8F33_955A881FC81E__INCLUDED_
) 
 
 
// Matrice.cpp: implementation of the Matrice class. 
// 
////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
#include "Matrix.h" 
 
#ifdef _DEBUG 
#undef THIS_FILE 
static char THIS_FILE[]=__FILE__;  
#define new DEBUG_NEW 
#endif 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Construction/Destruction 
////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Matrix::Matrix() 
{ 
 // Make the matrix the identity matrix 
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 for(int n=0;n<4;n++) 
  for(int m=0;m<4;m++) 
   data[n][m]=0; 
  data[0][0]=data[1][1]=data[2][2]=data[3][3]=1; 
} 
 
Matrix::~Matrix() 
{ 
 
} 
 
Vector::Vector() 
{ 
 data[0]=data[1]=data[2]=0; 
} 
 
Vector::~Vector() 
{ 
 
} 
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14 Appendix A6 - Screen 
 
// Screen.h: interface for the Screen class. 
// 
////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
#if 
!defined(AFX_SCREEN_H__E44355E6_1D00_11D3_A047_0048544B259F__INCLUDED_) 
#define AFX_SCREEN_H__E44355E6_1D00_11D3_A047_0048544B259F__INCLUDED_ 
 
#if _MSC_VER > 1000 
#pragma once 
#endif // _MSC_VER > 1000 
#include <ddraw.h> 
 
class Vector; 
 
class Screen   
{ 
public: 
 void plot(Vector cords); 
 bool snap; 
 double **zbuffer; 
 unsigned char * CL; 
 unsigned char ColorLook[1023];  
 HRESULT UpdateBackB(char *); 
 bool Blitt(char *src,char *dest, int size); 
 
 
 void Swap(); 
 int width,height,depth; 
 
 LPDIRECTDRAW7               DDObject;        // DirectDraw object 
 LPDIRECTDRAWSURFACE7        DDBfront;  // DirectDraw 
front surface 
 LPDIRECTDRAWSURFACE7        DDBback;   // 
DirectDraw back surface 
    DDSURFACEDESC2              ddsd;  
    DDSCAPS2                    ddscaps;  
    HWND                        hWnd;  
    WNDCLASS                    wc;  
 
 
 HRESULT Init(int width, int height, int depth); 
 
 Screen(HINSTANCE,int); 
 virtual ~Screen(); 
 
 int leftclip,rightclip,topclip,bottomclip,frontclip,backclip; 
 
private: 
 HINSTANCE hInstance; 
 int nCmdShow; 
 
}; 
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#endif // 
!defined(AFX_SCREEN_H__E44355E6_1D00_11D3_A047_0048544B259F__INCLUDED_) 
 
 
// Screen.cpp: implementation of the Screen class.  
// 
////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
#include <windows.h> 
#include <ddraw.h> 
#include <conio.h> 
#include <stdio.h> 
#include <stdarg.h> 
 
#include "stdafx.h" 
#include "Screen.h" 
#include "resource.h" 
#include "matrix.h" 
 
// Snapshot includes 
#include <iostream.h> 
#include <iomanip.h> 
#include <fstream.h> 
 
long FAR PASCAL WindowProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, 
LPARAM lParam); 
HRESULT InitFail(HWND hWnd, HRESULT result, LPCTSTR szError,...); 
 
#define NAME                "MyScreenWork" 
#define TITLE               "The screens" 
BOOL                        g_bActive = FALSE;   // Is application 
active? 
const UINT TIMER1 =  101;        
// Timer 1 ID 
 
void GlobalSwap(); 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Construction/Destruction 
////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Screen::Screen(HINSTANCE h, int n) 
{ 
 int c,o; 
 
 DDBback = NULL; 
 DDBfront = NULL; 
 DDObject = NULL; 
 hInstance=h; 
 nCmdShow=n; 
 g_bActive = false; 
 double *tmp; 
 height=480; 
 width=640; 
 snap=false;   // This variable showes if ther should be 
a snapshoot of the scene...  
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 // ColorLook is a lookuptable for additive opperations just soo 
you 
 // can skip the overflowoperations eg. if(n<0)n=0; and 
if(n>255)n=255; 
 // It´s not to perfect but it handles values from -511 to 512. 
 // CL is a pointer to the zero element in the list eg. unit 511. 
 CL=ColorLook+511; 
 for(o=0;o<1024;o++) 
 { 
  c=o-511; 
  if (c<0)c=0; 
  if (c>255)c=255; 
  ColorLook[o]=c; 
 } 
 
 zbuffer = new double*[height]; 
 
 tmp = new double[width*height]; 
 for(o=0;o<height;o++) 
  zbuffer[o]=tmp+o*width; 
 
} 
 
Screen::~Screen() 
{ 
 // Release the screen 
    if (DDObject != NULL) 
    { 
  // Kill frontbuffer 
        if (DDBfront != NULL) 
        { 
            DDBfront->Release(); 
            DDBfront = NULL; 
        } 
  // Kill backbuffer 
        if (DDBback != NULL) 
        { 
            DDBback->Release(); 
            DDBback = NULL;  
        } 
 
        DDObject->Release(); 
        DDObject = NULL; 
    } 
  KillTimer(hWnd,1); 
} 
 
HRESULT Screen::Init(int w, int h, int d) 
{ 
 width=w; 
 height=h; 
 depth=d; 
 // Clipping values by default.  
 frontclip = 10; 
 backclip = 5000; 
 rightclip = width-1; 
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 bottomclip = height-1; 
 leftclip = 0; 
 topclip  = 0; 
 HRESULT  result; 
 
 
    // Set up and register window class  
    wc.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;  
    wc.lpfnWndProc = WindowProc;  
    wc.cbClsExtra = 0;  
    wc.cbWndExtra = 0;  
    wc.hInstance = hInstance;  
    wc.hIcon = LoadIcon(hInstance, MAKEINTRESOURCE(IDI_M AIN_ICON)); 
    wc.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW); 
    wc.hbrBackground = (HBRUSH )GetStockObject(BLACK_BRUSH);  
    wc.lpszMenuName = NAME; 
    wc.lpszClassName = NAME; 
    RegisterClass(&wc);  
 
 
    // Create a window 
    hWnd = CreateWindowEx(WS_EX_TOPMOST, 
                          NAME,  
                          TITLE,  
                          WS_POPUP,  
                          0,  
                          0,  
                          GetSystemMetrics(SM_CXSCREEN),  
                          GetS ystemMetrics(SM_CYSCREEN), 
                          NULL,  
                          NULL,  
                          hInstance,  
                          NULL);  
    if (!hWnd) 
        return FALSE; 
    ShowWindow(hWnd, nCmdShow); 
    UpdateWindow(hWnd);  
    SetFocus(hWnd); 
 
 
 
 
    
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
//// 
// Create the main DirectDraw object 
    
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
//// 
    result = DirectDrawCreateEx(NULL,  (VOID**)&DDObject, 
IID_IDirectDraw7, NULL); 
    if (result != DD_OK)  
        return InitFail(hWnd, result, "DirectDrawCreateEx FAILED"); 
 
    // Get exclusive mode 
    result = DDObject->SetCooperativeLevel(hWnd, DDSCL_EXCLUSIVE | 
DDSCL_FULLSCREEN); 
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    if (result != DD_OK) 
        return InitFail(hWnd, result, "SetCooperativeLevel FAILED");  
  
 
 // Set the video mode to width*heigth*depth 
    result = DDObject->SetDisplayMode(width, height, depth, 0, 0); 
    if (result != DD_OK)  
        return InitFail(hWnd, result, "SetDisplayMode FAILED"); 
  
    // Create the front surface with back buffer 
    ZeroMemory(&ddsd, sizeof(ddsd));  
    ddsd.dwSize = sizeof(ddsd);  
    ddsd.dwFlags = DDSD_CAPS | DDSD_BACKBUFFERCOUNT;  
    ddsd.ddsCaps.dwCaps = DDSCAPS_PRIMARYSURFA CE | DDSCAPS_FLIP | 
                          DDSCAPS_COMPLEX;  
    ddsd.dwBackBufferCount = 1; 
    result = DDObject->CreateSurface(&ddsd, &DDBfront, NULL); 
    if (result != DD_OK)  
        return InitFail(hWnd, result, "CreateSurface FAILED");  
 
    // Get a pointer to the back buffer 
    ZeroMemory(&ddscaps, sizeof(ddscaps));  
    ddscaps.dwCaps = DDSCAPS_BACKBUFFER;  
    result = DDBfront->GetAttachedSurface(&ddscaps, &DDBback); 
    if (result != DD_OK)  
        return InitFail(hWnd, result, "GetAttachedSurface FAILED"); 
  
 return DD_OK; 
 
} 
 
//---------------------------------------------------------------------
-------- 
// Name: InitFail() 
// Desc: This function is called if an initialization function fails  
//---------------------------------------------------------------------
-------- 
HRESULT 
InitFail(HWND hWnd, HRESULT result, LPCTSTR szError,...)  
{ 
    char                        szBuff[128];  
    va_list                     vl;  
 
    va_start(vl, szError);  
    vsprintf(szBuff, szError, vl);  
    MessageBox(hWnd, szBuff, TITLE, MB_OK); 
    DestroyWindow(hWnd); 
    va_end(vl); 
    return result; 
} 
 
 
void Screen::Swap() 
{ 
 HRESULT result; 
// LPDIRECTDRAWSURFACE7        *tmp; // DirectDraw  surface 
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//************** Snapshot dummyfunction *************************** 
 unsigned char *adr; 
 if(snap==true) 
 { 
  result = DDBback->Lock(NULL,&(ddsd),NULL,NULL); 
  adr=(unsigned char*)ddsd.lpSurface; 
  int n=0; 
  ofstream file("c:\\windows\\skrivbord\\snap.raw", ios::out 
| ios::binary); 
  
  while(n<width*height*4) 
  { 
   file.put(unsigned char (adr[n++]));  
   file.put(unsigned char (adr[n++])); 
   file.put(unsigned char (adr[n++])); 
   n++; 
  } 
  file.close(); 
  DDBback->Unlock(NULL); 
  snap=false; 
 } 
//************************************************************** 
  
 result = DDBfront->Flip(NULL,NULL); 
 if (result != DD_OK) 
  InitFail(hWnd, result, "Flipping surfaces FAILED"); 
 
    DDBLTFX ddbltfx;  
  
    ddbltfx.dwSize = sizeof(ddbltfx);  
    ddbltfx.dwFillColor = 0; // ddpf.dwBBitMask; // Pure blue 
  
    result = DDBback->Blt(  
        NULL,        // Destination is entire surface  
        NULL,        // No source surface 
        NULL,        // No source rectangle 
        DDBLT_COLORFILL, &ddbltfx);  
  
} 
 
 
bool Screen::Blitt(char *src, char *dest, int size)  
{ 
 if (size<=0) 
  return false; 
 int n; 
 
 
 //longblits? 
 if(size&3==0) 
 { 
  unsigned int *src2=(unsigned int*)src; 
  unsigned int *dest2=(unsigned int*)dest;  
  for(n=0;n<size>>2;n++) 
   dest2[n]=src2[n]; 
 } 
 //byteblits? 
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 else 
 { 
  for(n=0;n<size;n++) 
   dest[n]=src[n]; 
 } 
 return true; 
 
} 
 
HRESULT Screen::UpdateBackB(char *src) 
{ 
 HRESULT result; 
 unsigned int *adr; 
 
 result = DDBback->Lock(NULL,&(ddsd),NULL,NULL); 
 if (result != DD_OK) 
     return InitFail(hWnd, result, "Loading bitmap FAILED");  
 else 
 { 
  adr=(unsigned int*)ddsd.lpSurface; 
  Blitt(src,(char*)adr,640*480*4); 
 } 
 DDBback->Unlock(NULL); 
 return DD_OK; 
 
} 
 
void Screen::plot(Vector cords)  
{ 
 HRESULT result; 
 unsigned int *adr; 
 int x,y; 
 x=int(cords.data[0])+width/2; 
 y=int(cords.data[1])+height/2; 
 
  
 if(x<0 || x>width) return; 
 if(y<0 || y>height) return; 
 
 result = DDBback->Lock(NULL,&(ddsd),NULL,NULL); 
 adr=(unsigned int*)ddsd.lpSurface; 
 
  adr[x+y*width]=0xffffff; 
 DDBback->Unlock(NULL);   
  
 
} 
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15 Appendix A7 - ShearWarp 
 
// ShearWarp.h: interface for the ShearWarp class. 
// 
////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
#if 
!defined(AFX_SHEARWARP_H__788B505A_BE12_4E36_BF95_D6E3203D3A47__INCLUDE
D_) 
#define 
AFX_SHEARWARP_H__788B505A_BE12_4E36_BF95_D6E3203D3A47__INCLUDED_ 
 
#if _MSC_VER > 1000 
#pragma once 
#endif // _MSC_VER > 1000 
 
#include "GraphicFunctions.h"  
#include "MathFunctions.h" 
 
class Matrix; 
class Vector; 
 
class ShearWarp   
{ 
public: 
 void   renderpixel(int x,int y,int z); 
     ShearWarp(int a,int width,int height,int 
fs,Screen *s); 
 virtual   ~ShearWarp(); 
 void   blitt(); 
 unsigned char color_clamp(int c); 
 void   render(Matrix view); // pass the 
vietransformmatrix to the renderer 
 void   buildkernel(int size); 
 
 GraphicObject *obj;   // pointer to volumteric data 
 MathFunctions math;   // pointer to a mathfunctions 
object  
 double   *accbuffer;  // pointer to the 
accumulaton buffer for the footprint contribution  
 int    accwidth; 
 int    accheight; 
 int    extension;  // The extension of the 
projected data on to the screen; 
 Screen   *scr;   // pointer to the 
screen buffers 
 double   **table;  // pointer to 
filterlookup 
 int    filtersize;  // Size of the filter 
lookuptable 
 Matrix   View;   // a copy of the view 
matrix 
 int    amp;   // Amplification of the 
data contribution from the voxel to the screen.  
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}; 
 
#endif // 
!defined(AFX_SHEARWARP_H__788B505A_BE12_4E36_BF95_D6E3203D3A47__INCLUDE
D_) 
 
 
// ShearWarp.cpp: implementation of the ShearWarp class.  
// 
////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
#include "stdafx.h" 
#include "ShearWarp.h" 
#include "Matrix.h" 
#include <math.h> 
#include "MathFunctions.h" 
#include "GraphicObject.h" 
#include "Screen.h" 
#include "fstream.h" 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Construction/Destruction 
////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
ShearWarp::ShearWarp(int a,int width,int height,int fs,Screen *s)  
{ 
 scr=s; // Pointer to a screen 
 accwidth=width; 
 accheight=height; 
 filtersize=fs; 
 accbuffer=new double [accwidth*accheight]; 
 buildkernel(filtersize); 
 amp=a; 
 
} 
 
ShearWarp::~ShearWarp() 
{ 
 
} 
 
void ShearWarp::blitt() 
{ 
  HRESULT result; 
  unsigned int *adr,*yp; 
  int    x,y; 
  unsigned char cout;   
  int    offset; 
  fstream   out; 
 
  result = scr->DDBback->Lock(NULL,&(scr->ddsd),NULL,NULL); 
  adr=(unsigned int*)scr->ddsd.lpSurface; 
 
   
  for(y=0;y<scr->height;y++) 
  { 
   yp=adr+y*scr->width; 
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   for(x=0;x<scr->width;x++) 
   { 
    offset=y*scr->width+x; 
    cout=color_clamp(int(accbuffer[offset])*amp); 
    yp[x]=(cout<<16)|(cout<<8)|(cout); 
   } 
  } 
  // Do a screen capture to raw 8bit format 
  if(scr->snap==true) 
  { 
   out.open("e:\\screencap.raw",ios::out|ios::binary); 
   for(y=0;y<scr->height;y++) 
   { 
    yp=adr+y*scr->width; 
    for(x=0;x<scr->width;x++) 
    { 
     offset=y*scr->width+x; 
    
 cout=color_clamp(int(accbuffer[offset])*amp); 
     out.put(cout); 
    } 
   } 
   out.close(); 
   scr->snap=false; //turn of screen capture   
  } 
 
 
  scr->DDBback->Unlock(NULL);  
} 
 
unsigned char ShearWarp::color_clamp(int c) 
{ 
 if(c>255) c=255; 
 else if(c<0) c=0; 
 return c; 
} 
 
void ShearWarp::render(Matrix view) 
{ 
 //* Calculate filter kernel  
 int xi,yi,zo; // xi and yi is the image domain and zo is the 
object domain 
 
 double cx,cy,cz; 
 double sj,si,ti,tj; 
 int  xstop=obj->xsize,ystop=obj->ysize,zstop=obj->zsize; 
 
 // calculate the extension of the data that is about to be 
projected 
 extension=int(2*sqrt(obj->xsize/2*obj->xsize/2+obj->ysize/2*obj-
>ysize/2+obj->zsize/2*obj->zsize/2)); 
 
 
 
 double SWx,SWy,SWz; 
 int  k,kmax=obj->zsize; 
 



 

 75 

 Vector Vo,Vso; 
 Matrix P; 
 Matrix PInvers; 
 Matrix SWfact; 
 Matrix Shear; 
 Matrix Warp; 
 Matrix Tfact;  
 
 Vo.data[0]=view.data[0][1]*view.data[1][2]-
view.data[1][1]*view.data[0][2]; 
 Vo.data[1]=view.data[1][0]*view.data[0][2]-
view.data[0][0]*view.data[1][2]; 
 Vo.data[2]=view.data[0][0]*view.data[1][1]-
view.data[1][0]*view.data[0][1]; 
 cx=fabs(Vo.data[0]); 
 cy=fabs(Vo.data[1]); 
 cz=fabs(Vo.data[2]); 
 
 if(cx>=cy && cx>=cz) // Permutate so that the x axis is the 
viewing axis 
 { 
  P.data[0][0]=0; P.data[0][1]=1; P.data[0][2]=0;  
  P.data[1][0]=0; P.data[1][1]=0; P.data[1][2]=1;  
  P.data[2][0]=1; P.data[2][1]=0; P.data[2][2]=0;  
  PInvers.data[0][0]=0; PInvers.data[0][1]=0; 
PInvers.data[0][2]=1;  
  PInvers.data[1][0]=1; PInvers.data[1][1]=0; 
PInvers.data[1][2]=0;  
  PInvers.data[2][0]=0; PInvers.data[2][1]=1; 
PInvers.data[2][2]=0;  
 } 
 else if(cy>=cx && cy>=cz) // Permutate so that the y axis is the 
viewing axis 
 { 
  P.data[0][0]=0; P.data[0][1]=0; P.data[0][2]=1;  
  P.data[1][0]=1; P.data[1][1]=0; P.data[1][2]=0;  
  P.data[2][0]=0; P.data[2][1]=1; P.data[2][2]=0;  
  PInvers.data[0][0]=0; PInvers.data[0][1]=1; 
PInvers.data[0][2]=0;  
  PInvers.data[1][0]=0; PInvers.data[1][1]=0; 
PInvers.data[1][2]=1;  
  PInvers.data[2][0]=1; PInvers.data[2][1]=0; 
PInvers.data[2][2]=0;  
 } 
 
    // If the cz is largest then the identitymatrix is the one to use.  
 // which P is initialized to at instantiation an then PInvers is 
the same. 
 view=math.mul(view,PInvers); 
 
 // Shear step; 
 Vso.data[0]=view.data[0][1]*view.data[1][2]-
view.data[1][1]*view.data[0][2]; 
 Vso.data[1]=view.data[1][0]*view.data[0][2]-
view.data[0][0]*view.data[1][2]; 
 Vso.data[2]=view.data[0][0]*view.data[1][1]-
view.data[1][0]*view.data[0][1]; 
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 si=-(Vso.data[0]/Vso.data[2]); 
 sj=-(Vso.data[1]/Vso.data[2]); 
 
 // Shear-warp factorization of the view transformed matrix;  
 SWx=view.data[0][2]-si*view.data[0][0]-sj*view.data[0][1]; 
 SWy=view.data[1][2]-si*view.data[1][0]-sj*view.data[1][1]; 
 SWz=view.data[2][2]-si*view.data[2][0]-sj*view.data[2][1]; 
 view.data[0][2]=SWx; 
 view.data[1][2]=SWy; 
 view.data[2][2]=SWz; 
 
 SWfact.data[0][2]=si; 
 SWfact.data[1][2]=sj; 
 
 view=math.mul(view,SWfact); 
 
 // Build shear matrix 
 if(Vso.data[2]>0) k=0; 
 else k=kmax; 
 
 if(si>=0 && sj>=0) {ti=0;tj=0;} 
 if(si>=0 && sj<0) {ti=0;tj=-sj*kmax;} 
 if(si<0 && sj>=0) {ti=-si*kmax;tj=0;} 
 if(si<0 && sj<0) {ti=-si*kmax;tj=-sj*kmax;} 
 Shear.data[0][2]=si; 
 Shear.data[1][2]=sj; 
 Shear.data[0][3]=ti; 
 Shear.data[1][3]=tj; 
  
 
 Tfact.data[0][3]=-ti; 
 Tfact.data[1][3]=-tj; 
 
 Warp=view; 
 Warp.data[0][2]=view.data[0][2]-si*view.data[0][0]-
sj*view.data[0][1]; 
 Warp.data[1][2]=view.data[1][2]-si*view.data[1][0]-
sj*view.data[1][1]; 
 Warp.data[2][2]=view.data[2][2]-si*view.data[2][0]-
sj*view.data[2][1]; 
 Warp=math.mul(Warp,Tfact); 
 
  
 // Final matrix into View  
 View=math.mul(Warp,math.mul(Shear,P)); 
 
 
 //for each frame 
 //* loop over z-sheats 
 //* loop over y image extend 
 //* loop over x image extend 
 //* Use filter to calculate contribution to image from voxels 
 
 
 // Clear accbuffer; 
 memset(accbuffer,0,accheight*accwidth*sizeof(double)); 
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 for(zo=0;zo<zstop;zo++) 
 { 
  for(yi=-extension;yi<extension;yi++)  // Iterate 
over the screen 
  { 
   for(xi=-extension;xi<extension;xi++)  // 
Iterate over the screen 
   { 
    renderpixel(xi,yi,zo-zstop/2); 
   } 
  } 
 } 
 blitt(); 
 scr->Swap(); 
 
} 
 
void ShearWarp::buildkernel(int size)  
{ 
 // The size of the kernel in width,height is quadratic. 
 // This is a weightet filter kernel that smooths the voxels with 
its suroundings 
 
 int x,y; 
 // The table is build as y,x 
 double xo,yo; 
 double abs; 
 
 table=new double *[size]; 
 for(y=0;y<size;y++) 
 { 
  table[y]=new double [size]; 
  for(x=0;x<size;x++) 
  { 
   xo=x-size/2;  // make offset extend from -
size/2 to size/2 
   yo=y-size/2; 
   abs=1.0+sqrt(xo*xo+yo*yo); // get length of vector 
   table[y][x]=0.5/abs; 
  } 
 } 
 
} 
 
void ShearWarp::renderpixel(int x, int y,int z)  
{ 
 int xo,yo,zo; 
 int xf,yf; 
 int xfo,yfo; 
 double filter=0; 
  
 
 //fint the contribution to the pixel 
 xo=int(x*View.data[0][0]+ 
    y*View.data[0][1]+ 
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    z*View.data[0][2]+View.data[0][3]); 
 yo=int(x*View.data[1][0]+ 
    y*View.data[1][1]+ 
    z*View.data[1][2]+View.data[1][3]); 
 zo=int(x*View.data[2][0]+ 
    y*View.data[2][1]+ 
    z*View.data[2][2]+View.data[2][3]); 
 // add value to accbuffer 
 // adjust to object space coordinates  
 xo+=extension/2; 
 yo+=extension/2; 
 zo+=obj->zsize/2; 
 //adjust to screen space coordinates 
 x+=scr->width/2; 
 y+=scr->height/2; 
 
 if(xo>=0 && xo<obj->xsize && yo>=0 && yo<obj->ysize && zo>=0 && 
zo<obj->zsize) 
 if(filtersize==1) accbuffer[y*accwidth+x]+=4*obj->fData[zo*obj-
>ysize*obj->xsize+yo*obj->xsize+xo]; 
 else if (filtersize>1) 
 { 
 
  for(yf=0;yf<filtersize;yf++) 
  { 
   for(xf=0;xf<filtersize;xf++) 
   { 
    xfo=xo+xf-filtersize/2.0; 
    yfo=yo+yf-filtersize/2.0; 
    // Check that the offsets is in bound of the 
data size or else it would be an index to non reserved memory area that 
will result in an exeption.  
    if(xfo>=0 && xfo<obj->xsize && yfo>=0 && 
yfo<obj->ysize) 
     filter+=table[yf][xf]*obj->fData[zo*obj-
>ysize*obj->xsize+yfo*obj->xsize+xfo]; 
   } 
  } 
  accbuffer[y*accwidth+x]+=filter; 
 } 
} 
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16 Appendix A8 - Splatting 
 
// Splatting.h: interface for the Splatting class. 
// 
////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
#if 
!defined(AFX_SPLATTING_H__32052B21_C205_44EC_8084_539E56452127__INCLUDE
D_) 
#define 
AFX_SPLATTING_H__32052B21_C205_44EC_8084_539E56452127__INCLUDED_ 
 
#if _MSC_VER > 1000 
#pragma once 
#endif // _MSC_VER > 1000 
#include "GraphicFunctions.h"  
#include "MathFunctions.h" 
 
class Matrix; 
class Vector; 
 
 
class Splatting  
{ 
public: 
 void blitt(); 
 void renderfootprint(Vector, Vector);  
 Splatting(int,int,int,int,Screen *); 
 virtual ~Splatting(); 
 
 // footprint table 
 Vector   ***table; 
 double   ***table2; 
 
 int    size;   // Size of the grid to 
render 
 int    stepsize;  // amount of space 
between samples 
 int    footprintsize; // Size of the 
footprint buffer 
 double   amp;   // Amplification of the 
data contribution from the voxel to the screen.  
 
 GraphicObject *obj;   // pointer to volumteric data 
 MathFunctions math;   // pointer to a mathfunctions 
object  
  
 double   *accbuffer;  // pointer to the 
accumulaton buffer for the footprint contribution  
 int    accwidth; 
 int    accheight; 
 Screen   *scr;   // pointer to the 
screen buffers 
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 unsigned char color_clamp(int c); 
 void   buildkernel2(int size); 
 
 void   render(Matrix view); // pass the 
vietransformmatrix to the renderer 
}; 
 
#endif // 
!defined(AFX_SPLATTING_H__32052B21_C205_44EC_8084_539E56452127__INCLUDE
D_) 
 
 
 
// Splatting.cpp: implementation of the Splatting class. 
// 
////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
#include "stdafx.h" 
 
#include "Splatting.h" 
#include "Matrix.h" 
#include <math.h> 
#include "MathFunctions.h" 
#include "GraphicObject.h" 
#include "Screen.h" 
#include "fstream.h" 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Construction/Destruction 
////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Splatting::Splatting(int a,int width,int height,int fs,Screen *s) 
{ 
 //Init variables 
 table=NULL; 
 size=0; 
 stepsize=1; 
 footprintsize=fs;  
 accwidth=width; 
 accheight=height; 
 accbuffer=new double [accwidth*accheight]; 
 scr=s;     
 buildkernel2(footprintsize); 
 amp=a/10.0; 
 
} 
 
Splatting::~Splatting() 
{ 
 delete accbuffer; 
 
} 
 
 
 
void Splatting::buildkernel2(int size) 
{ 
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 // The size of the kernel in width,height and depth is qubic. 
 
 int x,y,z; 
 // The table is build as z,y,x 
 double xo,yo,zo; 
 double abs; 
 
 
 table2=new double **[size]; 
 for(z=0;z<size;z++) 
 { 
  table2[z]=new double *[size]; 
  for(y=0;y<size;y++) 
  { 
   table2[z][y]=new double [size]; 
   for(x=0;x<size;x++) 
   { 
    xo=x-size/2;  // make offset extend 
from -size/2 to size/2 
    yo=y-size/2; 
    zo=z-size/2; 
    abs=sqrt(xo*xo+yo*yo+zo*zo); 
    table2[z][y][x]=(stepsize*size)/(abs*abs+1.0); 
 // The most contribution is the center spot with a 1.0 factor  
   } 
  } 
 } 
} 
 
 
 
void Splatting::render(Matrix view) 
{ 
 //build the sampling kernel 
 //*. Calculate generic footprint matrix 
 Vector cords; 
 Vector rotated; 
  
 //every frame work 
 
 //* Viewtransform kernel 
 //  There is no need to viewtransform the kernel du to the fact 
that its symetric 
 
 
 // Free accbuffer; 
 memset(accbuffer,0,accheight*accwidth*sizeof(double)); 
 
 
 //every sample work 
 //*. Viewtransform sample to imagespace 
 //*. Map from kernel to imagespace.. 
 int x,y,z; 
 for(z=0;z<size;z+=stepsize) 
 { 
  for(y=0;y<size;y+=stepsize) 
  { 
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   for(x=0;x<size;x+=stepsize) 
   { 
    cords.data[0]=x-size/2; 
    cords.data[1]=y-size/2; 
    cords.data[2]=z-size/2; 
    rotated=math.rotate(cords,view); 
    renderfootprint(cords,rotated);   
   } 
  } 
 } 
 
 blitt(); 
 scr->Swap(); 
 
} 
 
void Splatting::renderfootprint(Vector sample,Vector rotated) 
{ 
 
 int kx,ky,kz; 
 int xo,yo,zo; 
 double acc=0; 
 // obj is the volume data graphic object 
 int  xmax=obj->xsize; 
 int  ymax=obj->ysize; 
 int  zmax=obj->zsize; 
 int  xu,yu; 
 
 
 
 // Get acumulated value from filter kernel  
 for(kz=0;kz<footprintsize;kz++) 
 { 
  for(ky=0;ky<footprintsize;ky++) 
  { 
   for(kx=0;kx<footprintsize;kx++) 
   { 
    xo=int(kx+sample.data[0]+obj->xsize/2); 
    yo=int(ky+sample.data[1]+obj->ysize/2); 
    zo=int(kz+sample.data[2]+obj->zsize/2); 
 
    //if the offset is out of the data region do 
not contribute anything 
    if(xo>=0 && xo<xmax && yo>=0 && yo<ymax && 
zo>=0 && zo<zmax)  
    { 
     acc=obj->fData[zo*ymax*xmax+yo*xmax+xo]; 
     acc*=table2[kz][ky][kx]; 
     xu=int(scr->width/2+rotated.data[0]+kx-
footprintsize/2); 
     yu=int(scr->height/2+rotated.data[1]+ky-
footprintsize/2); 
     if(xu>0 && xu<accwidth && yu>0 && 
yu<accheight) 
      accbuffer[xu+yu*accwidth]+=acc; 
    } 
   } 
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  }     
 }   
      
} 
 
void Splatting::blitt() 
{ 
  HRESULT result; 
  unsigned int *adr,*yp; 
  int    x,y; 
  unsigned char cout;   
  int    offset; 
  fstream   out; 
 
  result = scr->DDBback->Lock(NULL,&(scr->ddsd),NULL,NULL); 
  adr=(unsigned int*)scr->ddsd.lpSurface; 
 
   
  for(y=0;y<scr->height;y++) 
  { 
   yp=adr+y*scr->width; 
   for(x=0;x<scr->width;x++) 
   { 
    offset=y*scr->width+x; 
    cout=color_clamp(int(accbuffer[offset])*amp); 
    yp[x]=(cout<<16)|(cout<<8)|(cout); 
   } 
  } 
 
  // Do a screen capture to raw 8bit format 
  if(scr->snap==true) 
  { 
   out.open("e:\\screencap.raw",ios::out|ios::binary); 
   for(y=0;y<scr->height;y++) 
   { 
    yp=adr+y*scr->width; 
    for(x=0;x<scr->width;x++) 
    { 
     offset=y*scr->width+x; 
    
 cout=color_clamp(int(accbuffer[offset])*amp); 
     out.put(cout); 
    } 
   } 
   out.close(); 
   scr->snap=false; //turn of screen capture   
  } 
 
  scr->DDBback->Unlock(NULL);  
} 
 
unsigned char Splatting::color_clamp(int c) 
{ 
 if(c>255) c=255; 
 else if(c<0) c=0; 
 return c; 
} 
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17 Appendix A9 - Stdafx 
 
// stdafx.h : include file for standard system include files, 
//  or project specific include files that are used frequently, but  
//      are changed infrequently 
// 
 
#if 
!defined(AFX_STDAFX_H__A9DB83DB_A9FD_11D0_BFD1_444553540000__INCLUDED_) 
#define AFX_STDAFX_H__A9DB83DB_A9FD_11D0_BFD1_444553540000__INCLUDED_ 
 
#if _MSC_VER > 1000 
#pragma once 
#endif // _MSC_VER > 1000 
 
#define WIN32_LEAN_AND_MEAN  // Exclude rarely-used stuff from 
Windows headers 
 
#include <windows.h> 
 
 
// TODO: reference additional headers your program requires here 
 
//{{AFX_INSERT_LOCATION}} 
// Microsoft Visual C++ will insert additional declarations immediately 
before the previous line. 
 
#endif // 
!defined(AFX_STDAFX_H__A9DB83DB_A9FD_11D0_BFD1_444553540000__INCLUDED_) 
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18 Appendix B - Testvärden 

Algoritm Datastorlek Samplingsintervall Filterstorlek Exekveringstid  Bilder bilder/sek medel bilder/sek 

        

Test nummer 1       

Splatting 16 1 1 30 202 6,73 7 

Splatting 16 1 3 30 124 4,13 4 

Splatting 16 1 5 30 53 1,77 2 

Splatting 16 1 7 30 24 0,80 1 

Splatting 16 2 1 30 221 7,37 7 

Splatting 16 2 3 30 202 6,73 7 

Splatting 16 2 5 30 156 5,20 5 

Splatting 16 2 7 30 106 3,53 4 

Splatting 16 4 1 30 221 7,37 7 

Splatting 16 4 3 30 219 7,30 7 

Splatting 16 4 5 30 203 6,77 7 

Splatting 16 4 7 30 193 6,43 6 

Splatting 32 1 1 30 148 4,93 5 

Splatting 32 1 3 30 30 1,00 1 

Splatting 32 1 5 30 8 0,27 0 

Splatting 32 1 7 30 3 0,10 0 

Splatting 32 2 1 30 202 6,73 7 

Splatting 32 2 3 30 122 4,07 4 

Splatting 32 2 5 30 49 1,63 2 

Splatting 32 2 7 30 22 0,73 1 

Splatting 32 4 1 30 222 7,40 7 

Splatting 32 4 3 30 202 6,73 7 

Splatting 32 4 5 30 149 4,97 5 

Splatting 32 4 7 30 101 3,37 3 

Splatting 64 1 1 30 45 1,50 2 

Splatting 64 1 3 30 5 0,17 0 

Splatting 64 1 5 30 1 0,03 0 

Splatting 64 1 7 30 1 0,03 0 

Splatting 64 2 1 30 148 4,93 5 

Splatting 64 2 3 30 29 0,97 1 

Splatting 64 2 5 30 8 0,27 0 

Splatting 64 2 7 30 3 0,10 0 

Splatting 64 4 1 30 183 6,10 7 

Splatting 64 4 3 30 111 3,70 4 

Splatting 64 4 5 30 46 1,53 2 

Splatting 64 4 7 30 20 0,67 1 

Splatting 128 1 1 30 7 0,23 0 

Splatting 128 1 3 30 1 0,03 0 

Splatting 128 1 5 30 1 0,03 0 

Splatting 128 1 7 30 1 0,03 0 

Splatting 128 2 1 30 43 1,43 1 

Splatting 128 2 3 30 5 0,17 0 

Splatting 128 2 5 30 1 0,03 0 
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Splatting 128 2 7 30 1 0,03 0 

Splatting 128 4 1 30 136 4,53 5 

Splatting 128 4 3 30 28 0,93 1 

Splatting 128 4 5 30 8 0,27 0 

Splatting 128 4 7 30 3 0,10 0 

Test nummer 2       

Splatting 16 1 1 30 204 6,80  

Splatting 16 1 3 30 124 4,13  

Splatting 16 1 5 30 53 1,77  

Splatting 16 1 7 30 24 0,80  

Splatting 16 2 1 30 223 7,43  

Splatting 16 2 3 30 203 6,77  

Splatting 16 2 5 30 159 5,30  

Splatting 16 2 7 30 107 3,57  

Splatting 16 4 1 30 223 7,43  

Splatting 16 4 3 30 223 7,43  

Splatting 16 4 5 30 206 6,87  

Splatting 16 4 7 30 196 6,53  

Splatting 32 1 1 30 149 4,97  

Splatting 32 1 3 30 30 1,00  

Splatting 32 1 5 30 8 0,27  

Splatting 32 1 7 30 3 0,10  

Splatting 32 2 1 30 204 6,80  

Splatting 32 2 3 30 123 4,10  

Splatting 32 2 5 30 49 1,63  

Splatting 32 2 7 30 22 0,73  

Splatting 32 4 1 30 223 7,43  

Splatting 32 4 3 30 203 6,77  

Splatting 32 4 5 30 150 5,00  

Splatting 32 4 7 30 101 3,37  

Splatting 64 1 1 30 45 1,50  

Splatting 64 1 3 30 5 0,17  

Splatting 64 1 5 30 1 0,03  

Splatting 64 1 7 30 1 0,03  

Splatting 64 2 1 30 149 4,97  

Splatting 64 2 3 30 29 0,97  

Splatting 64 2 5 30 8 0,27  

Splatting 64 2 7 30 3 0,10  

Splatting 64 4 1 30 204 6,80  

Splatting 64 4 3 30 119 3,97  

Splatting 64 4 5 30 47 1,57  

Splatting 64 4 7 30 21 0,70  

Splatting 128 1 1 30 7 0,23  

Splatting 128 1 3 30 1 0,03  

Splatting 128 1 5 30 1 0,03  

Splatting 128 1 7 30 1 0,03  

Splatting 128 2 1 30 45 1,50  

Splatting 128 2 3 30 5 0,17  

Splatting 128 2 5 30 1 0,03  

Splatting 128 2 7 30 1 0,03  
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Splatting 128 4 1 30 149 4,97  

Splatting 128 4 3 30 29 0,97  

Splatting 128 4 5 30 8 0,27  

Splatting 128 4 7 30 3 0,10  

Test nummer 3       

Splatting 16 1 1 30 203 6,77  

Splatting 16 1 3 30 124 4,13  

Splatting 16 1 5 30 52 1,73  

Splatting 16 1 7 30 24 0,80  

Splatting 16 2 1 30 222 7,40  

Splatting 16 2 3 30 202 6,73  

Splatting 16 2 5 30 157 5,23  

Splatting 16 2 7 30 107 3,57  

Splatting 16 4 1 30 222 7,40  

Splatting 16 4 3 30 222 7,40  

Splatting 16 4 5 30 206 6,87  

Splatting 16 4 7 30 195 6,50  

Splatting 32 1 1 30 148 4,93  

Splatting 32 1 3 30 30 1,00  

Splatting 32 1 5 30 8 0,27  

Splatting 32 1 7 30 3 0,10  

Splatting 32 2 1 30 203 6,77  

Splatting 32 2 3 30 122 4,07  

Splatting 32 2 5 30 49 1,63  

Splatting 32 2 7 30 22 0,73  

Splatting 32 4 1 30 222 7,40  

Splatting 32 4 3 30 202 6,73  

Splatting 32 4 5 30 149 4,97  

Splatting 32 4 7 30 101 3,37  

Splatting 64 1 1 30 45 1,50  

Splatting 64 1 3 30 5 0,17  

Splatting 64 1 5 30 1 0,03  

Splatting 64 1 7 30 1 0,03  

Splatting 64 2 1 30 149 4,97  

Splatting 64 2 3 30 29 0,97  

Splatting 64 2 5 30 8 0,27  

Splatting 64 2 7 30 3 0,10  

Splatting 64 4 1 30 204 6,80  

Splatting 64 4 3 30 111 3,70  

Splatting 64 4 5 30 46 1,53  

Splatting 64 4 7 30 20 0,67  

Splatting 128 1 1 30 7 0,23  

Splatting 128 1 3 30 1 0,03  

Splatting 128 1 5 30 1 0,03  

Splatting 128 1 7 30 1 0,03  

Splatting 128 2 1 30 45 1,50  

Splatting 128 2 3 30 5 0,17  

Splatting 128 2 5 30 1 0,03  

Splatting 128 2 7 30 1 0,03  

Splatting 128 4 1 30 149 4,97  



 

 89 

Splatting 128 4 3 30 29 0,97  

Splatting 128 4 5 30 8 0,27  

Splatting 128 4 7 30 3 0,10  

Test nummer 4       

Splatting 16 1 1 30 202 6,73  

Splatting 16 1 3 30 124 4,13  

Splatting 16 1 5 30 53 1,77  

Splatting 16 1 7 30 24 0,80  

Splatting 16 2 1 30 220 7,33  

Splatting 16 2 3 30 201 6,70  

Splatting 16 2 5 30 157 5,23  

Splatting 16 2 7 30 106 3,53  

Splatting 16 4 1 30 222 7,40  

Splatting 16 4 3 30 222 7,40  

Splatting 16 4 5 30 203 6,77  

Splatting 16 4 7 30 192 6,40  

Splatting 32 1 1 30 148 4,93  

Splatting 32 1 3 30 30 1,00  

Splatting 32 1 5 30 8 0,27  

Splatting 32 1 7 30 3 0,10  

Splatting 32 2 1 30 203 6,77  

Splatting 32 2 3 30 120 4,00  

Splatting 32 2 5 30 49 1,63  

Splatting 32 2 7 30 22 0,73  

Splatting 32 4 1 30 220 7,33  

Splatting 32 4 3 30 201 6,70  

Splatting 32 4 5 30 148 4,93  

Splatting 32 4 7 30 100 3,33  

Splatting 64 1 1 30 45 1,50  

Splatting 64 1 3 30 5 0,17  

Splatting 64 1 5 30 1 0,03  

Splatting 64 1 7 30 1 0,03  

Splatting 64 2 1 30 149 4,97  

Splatting 64 2 3 30 29 0,97  

Splatting 64 2 5 30 8 0,27  

Splatting 64 2 7 30 3 0,10  

Splatting 64 4 1 30 204 6,80  

Splatting 64 4 3 30 118 3,93  

Splatting 64 4 5 30 45 1,50  

Splatting 64 4 7 30 20 0,67  

Splatting 128 1 1 30 7 0,23  

Splatting 128 1 3 30 1 0,03  

Splatting 128 1 5 30 1 0,03  

Splatting 128 1 7 30 1 0,03  

Splatting 128 2 1 30 43 1,43  

Splatting 128 2 3 30 5 0,17  

Splatting 128 2 5 30 1 0,03  

Splatting 128 2 7 30 1 0,03  

Splatting 128 4 1 30 136 4,53  

Splatting 128 4 3 30 28 0,93  
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Splatting 128 4 5 30 8 0,27  

Splatting 128 4 7 30 3 0,10  

Test nummer 5       

Splatting 16 1 1 30 204 6,80  

Splatting 16 1 3 30 124 4,13  

Splatting 16 1 5 30 53 1,77  

Splatting 16 1 7 30 24 0,80  

Splatting 16 2 1 30 221 7,37  

Splatting 16 2 3 30 202 6,73  

Splatting 16 2 5 30 158 5,27  

Splatting 16 2 7 30 107 3,57  

Splatting 16 4 1 30 222 7,40  

Splatting 16 4 3 30 223 7,43  

Splatting 16 4 5 30 204 6,80  

Splatting 16 4 7 30 195 6,50  

Splatting 32 1 1 30 148 4,93  

Splatting 32 1 3 30 30 1,00  

Splatting 32 1 5 30 8 0,27  

Splatting 32 1 7 30 3 0,10  

Splatting 32 2 1 30 204 6,80  

Splatting 32 2 3 30 122 4,07  

Splatting 32 2 5 30 49 1,63  

Splatting 32 2 7 30 22 0,73  

Splatting 32 4 1 30 222 7,40  

Splatting 32 4 3 30 202 6,73  

Splatting 32 4 5 30 149 4,97  

Splatting 32 4 7 30 100 3,33  

Splatting 64 1 1 30 45 1,50  

Splatting 64 1 3 30 5 0,17  

Splatting 64 1 5 30 1 0,03  

Splatting 64 1 7 30 1 0,03  

Splatting 64 2 1 30 148 4,93  

Splatting 64 2 3 30 29 0,97  

Splatting 64 2 5 30 8 0,27  

Splatting 64 2 7 30 3 0,10  

Splatting 64 4 1 30 204 6,80  

Splatting 64 4 3 30 118 3,93  

Splatting 64 4 5 30 47 1,57  

Splatting 64 4 7 30 21 0,70  

Splatting 128 1 1 30 7 0,23  

Splatting 128 1 3 30 1 0,03  

Splatting 128 1 5 30 1 0,03  

Splatting 128 1 7 30 1 0,03  

Splatting 128 2 1 30 45 1,50  

Splatting 128 2 3 30 5 0,17  

Splatting 128 2 5 30 1 0,03  

Splatting 128 2 7 30 1 0,03  

Splatting 128 4 1 30 149 4,97  

Splatting 128 4 3 30 29 0,97  

Splatting 128 4 5 30 8 0,27  
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Splatting 128 4 7 30 3 0,10  

Test nummer 6       

Splatting 16 1 1 30 203 6,77  

Splatting 16 1 3 30 124 4,13  

Splatting 16 1 5 30 52 1,73  

Splatting 16 1 7 30 24 0,80  

Splatting 16 2 1 30 221 7,37  

Splatting 16 2 3 30 203 6,77  

Splatting 16 2 5 30 158 5,27  

Splatting 16 2 7 30 106 3,53  

Splatting 16 4 1 30 223 7,43  

Splatting 16 4 3 30 221 7,37  

Splatting 16 4 5 30 205 6,83  

Splatting 16 4 7 30 195 6,50  

Splatting 32 1 1 30 149 4,97  

Splatting 32 1 3 30 30 1,00  

Splatting 32 1 5 30 8 0,27  

Splatting 32 1 7 30 3 0,10  

Splatting 32 2 1 30 204 6,80  

Splatting 32 2 3 30 122 4,07  

Splatting 32 2 5 30 49 1,63  

Splatting 32 2 7 30 22 0,73  

Splatting 32 4 1 30 222 7,40  

Splatting 32 4 3 30 202 6,73  

Splatting 32 4 5 30 149 4,97  

Splatting 32 4 7 30 101 3,37  

Splatting 64 1 1 30 45 1,50  

Splatting 64 1 3 30 5 0,17  

Splatting 64 1 5 30 1 0,03  

Splatting 64 1 7 30 1 0,03  

Splatting 64 2 1 30 148 4,93  

Splatting 64 2 3 30 29 0,97  

Splatting 64 2 5 30 8 0,27  

Splatting 64 2 7 30 3 0,10  

Splatting 64 4 1 30 203 6,77  

Splatting 64 4 3 30 118 3,93  

Splatting 64 4 5 30 47 1,57  

Splatting 64 4 7 30 20 0,67  

Splatting 128 1 1 30 7 0,23  

Splatting 128 1 3 30 1 0,03  

Splatting 128 1 5 30 1 0,03  

Splatting 128 1 7 30 1 0,03  

Splatting 128 2 1 30 43 1,43  

Splatting 128 2 3 30 5 0,17  

Splatting 128 2 5 30 1 0,03  

Splatting 128 2 7 30 1 0,03  

Splatting 128 4 1 30 136 4,53  

Splatting 128 4 3 30 28 0,93  

Splatting 128 4 5 30 8 0,27  

Splatting 128 4 7 30 3 0,10  
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Test nummer 7       

Splatting 16 1 1 30 202 6,73  

Splatting 16 1 3 30 123 4,10  

Splatting 16 1 5 30 52 1,73  

Splatting 16 1 7 30 24 0,80  

Splatting 16 2 1 30 220 7,33  

Splatting 16 2 3 30 200 6,67  

Splatting 16 2 5 30 156 5,20  

Splatting 16 2 7 30 106 3,53  

Splatting 16 4 1 30 220 7,33  

Splatting 16 4 3 30 219 7,30  

Splatting 16 4 5 30 203 6,77  

Splatting 16 4 7 30 191 6,37  

Splatting 32 1 1 30 147 4,90  

Splatting 32 1 3 30 30 1,00  

Splatting 32 1 5 30 8 0,27  

Splatting 32 1 7 30 3 0,10  

Splatting 32 2 1 30 201 6,70  

Splatting 32 2 3 30 120 4,00  

Splatting 32 2 5 30 48 1,60  

Splatting 32 2 7 30 22 0,73  

Splatting 32 4 1 30 220 7,33  

Splatting 32 4 3 30 202 6,73  

Splatting 32 4 5 30 148 4,93  

Splatting 32 4 7 30 100 3,33  

Splatting 64 1 1 30 45 1,50  

Splatting 64 1 3 30 5 0,17  

Splatting 64 1 5 30 1 0,03  

Splatting 64 1 7 30 1 0,03  

Splatting 64 2 1 30 136 4,53  

Splatting 64 2 3 30 29 0,97  

Splatting 64 2 5 30 8 0,27  

Splatting 64 2 7 30 3 0,10  

Splatting 64 4 1 30 185 6,17  

Splatting 64 4 3 30 111 3,70  

Splatting 64 4 5 30 45 1,50  

Splatting 64 4 7 30 20 0,67  

Splatting 128 1 1 30 7 0,23  

Splatting 128 1 3 30 1 0,03  

Splatting 128 1 5 30 1 0,03  

Splatting 128 1 7 30 1 0,03  

Splatting 128 2 1 30 43 1,43  

Splatting 128 2 3 30 5 0,17  

Splatting 128 2 5 30 1 0,03  

Splatting 128 2 7 30 1 0,03  

Splatting 128 4 1 30 136 4,53  

Splatting 128 4 3 30 28 0,93  

Splatting 128 4 5 30 8 0,27  

Splatting 128 4 7 30 3 0,10  

Test nummer 8       
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Splatting 16 1 1 30 203 6,77  

Splatting 16 1 3 30 124 4,13  

Splatting 16 1 5 30 53 1,77  

Splatting 16 1 7 30 24 0,80  

Splatting 16 2 1 30 222 7,40  

Splatting 16 2 3 30 201 6,70  

Splatting 16 2 5 30 156 5,20  

Splatting 16 2 7 30 106 3,53  

Splatting 16 4 1 30 222 7,40  

Splatting 16 4 3 30 221 7,37  

Splatting 16 4 5 30 205 6,83  

Splatting 16 4 7 30 194 6,47  

Splatting 32 1 1 30 148 4,93  

Splatting 32 1 3 30 30 1,00  

Splatting 32 1 5 30 8 0,27  

Splatting 32 1 7 30 3 0,10  

Splatting 32 2 1 30 202 6,73  

Splatting 32 2 3 30 121 4,03  

Splatting 32 2 5 30 49 1,63  

Splatting 32 2 7 30 22 0,73  

Splatting 32 4 1 30 221 7,37  

Splatting 32 4 3 30 202 6,73  

Splatting 32 4 5 30 149 4,97  

Splatting 32 4 7 30 100 3,33  

Splatting 64 1 1 30 45 1,50  

Splatting 64 1 3 30 5 0,17  

Splatting 64 1 5 30 1 0,03  

Splatting 64 1 7 30 1 0,03  

Splatting 64 2 1 30 149 4,97  

Splatting 64 2 3 30 29 0,97  

Splatting 64 2 5 30 8 0,27  

Splatting 64 2 7 30 3 0,10  

Splatting 64 4 1 30 186 6,20  

Splatting 64 4 3 30 111 3,70  

Splatting 64 4 5 30 46 1,53  

Splatting 64 4 7 30 20 0,67  

Splatting 128 1 1 30 7 0,23  

Splatting 128 1 3 30 1 0,03  

Splatting 128 1 5 30 1 0,03  

Splatting 128 1 7 30 1 0,03  

Splatting 128 2 1 30 45 1,50  

Splatting 128 2 3 30 5 0,17  

Splatting 128 2 5 30 1 0,03  

Splatting 128 2 7 30 1 0,03  

Splatting 128 4 1 30 149 4,97  

Splatting 128 4 3 30 29 0,97  

Splatting 128 4 5 30 8 0,27  

Splatting 128 4 7 30 3 0,10  

Test nummer 9       

Splatting 16 1 1 30 203 6,77  
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Splatting 16 1 3 30 125 4,17  

Splatting 16 1 5 30 53 1,77  

Splatting 16 1 7 30 25 0,83  

Splatting 16 2 1 30 223 7,43  

Splatting 16 2 3 30 203 6,77  

Splatting 16 2 5 30 159 5,30  

Splatting 16 2 7 30 107 3,57  

Splatting 16 4 1 30 224 7,47  

Splatting 16 4 3 30 223 7,43  

Splatting 16 4 5 30 206 6,87  

Splatting 16 4 7 30 196 6,53  

Splatting 32 1 1 30 149 4,97  

Splatting 32 1 3 30 30 1,00  

Splatting 32 1 5 30 8 0,27  

Splatting 32 1 7 30 3 0,10  

Splatting 32 2 1 30 203 6,77  

Splatting 32 2 3 30 123 4,10  

Splatting 32 2 5 30 49 1,63  

Splatting 32 2 7 30 22 0,73  

Splatting 32 4 1 30 223 7,43  

Splatting 32 4 3 30 203 6,77  

Splatting 32 4 5 30 150 5,00  

Splatting 32 4 7 30 101 3,37  

Splatting 64 1 1 30 45 1,50  

Splatting 64 1 3 30 5 0,17  

Splatting 64 1 5 30 1 0,03  

Splatting 64 1 7 30 1 0,03  

Splatting 64 2 1 30 150 5,00  

Splatting 64 2 3 30 30 1,00  

Splatting 64 2 5 30 8 0,27  

Splatting 64 2 7 30 3 0,10  

Splatting 64 4 1 30 204 6,80  

Splatting 64 4 3 30 118 3,93  

Splatting 64 4 5 30 47 1,57  

Splatting 64 4 7 30 21 0,70  

Splatting 128 1 1 30 7 0,23  

Splatting 128 1 3 30 1 0,03  

Splatting 128 1 5 30 1 0,03  

Splatting 128 1 7 30 1 0,03  

Splatting 128 2 1 30 43 1,43  

Splatting 128 2 3 30 5 0,17  

Splatting 128 2 5 30 1 0,03  

Splatting 128 2 7 30 1 0,03  

Splatting 128 4 1 30 136 4,53  

Splatting 128 4 3 30 28 0,93  

Splatting 128 4 5 30 8 0,27  

Splatting 128 4 7 30 3 0,10  

Test nummer 10       

Splatting 16 1 1 30 204 6,80  

Splatting 16 1 3 30 124 4,13  
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Splatting 16 1 5 30 53 1,77  

Splatting 16 1 7 30 25 0,83  

Splatting 16 2 1 30 220 7,33  

Splatting 16 2 3 30 203 6,77  

Splatting 16 2 5 30 158 5,27  

Splatting 16 2 7 30 107 3,57  

Splatting 16 4 1 30 224 7,47  

Splatting 16 4 3 30 222 7,40  

Splatting 16 4 5 30 204 6,80  

Splatting 16 4 7 30 196 6,53  

Splatting 32 1 1 30 149 4,97  

Splatting 32 1 3 30 30 1,00  

Splatting 32 1 5 30 8 0,27  

Splatting 32 1 7 30 3 0,10  

Splatting 32 2 1 30 204 6,80  

Splatting 32 2 3 30 122 4,07  

Splatting 32 2 5 30 49 1,63  

Splatting 32 2 7 30 22 0,73  

Splatting 32 4 1 30 224 7,47  

Splatting 32 4 3 30 203 6,77  

Splatting 32 4 5 30 150 5,00  

Splatting 32 4 7 30 101 3,37  

Splatting 64 1 1 30 45 1,50  

Splatting 64 1 3 30 5 0,17  

Splatting 64 1 5 30 1 0,03  

Splatting 64 1 7 30 1 0,03  

Splatting 64 2 1 30 149 4,97  

Splatting 64 2 3 30 29 0,97  

Splatting 64 2 5 30 8 0,27  

Splatting 64 2 7 30 3 0,10  

Splatting 64 4 1 30 204 6,80  

Splatting 64 4 3 30 118 3,93  

Splatting 64 4 5 30 47 1,57  

Splatting 64 4 7 30 21 0,70  

Splatting 128 1 1 30 7 0,23  

Splatting 128 1 3 30 1 0,03  

Splatting 128 1 5 30 1 0,03  

Splatting 128 1 7 30 1 0,03  

Splatting 128 2 1 30 45 1,50  

Splatting 128 2 3 30 5 0,17  

Splatting 128 2 5 30 1 0,03  

Splatting 128 2 7 30 1 0,03  

Splatting 128 4 1 30 149 4,97  

Splatting 128 4 3 30 29 0,97  

Splatting 128 4 5 30 8 0,27  

Splatting 128 4 7 30 3 0,10  
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Algoritm Datastorlek Samplingsintervall Filterstorlek Exekveringstid  Bilder Bilder/sek 
Medel 
bilder/sek 

        

Test nummer 1       
Shear-
Warp 16 0 1 30 249 8,30 8 
Shear-
Warp 16 0 3 30 239 7,97 8 
Shear-
Warp 16 0 5 30 218 7,27 7 
Shear-
Warp 16 0 7 30 194 6,47 6 
Shear-
Warp 32 0 1 30 95 3,17 3 
Shear-
Warp 32 0 3 30 81 2,70 3 
Shear-
Warp 32 0 5 30 65 2,17 2 
Shear-
Warp 32 0 7 30 51 1,70 2 
Shear-
Warp 64 0 1 30 16 0,53 1 
Shear-
Warp 64 0 3 30 13 0,43 0 
Shear-
Warp 64 0 5 30 10 0,33 0 
Shear-
Warp 64 0 7 30 8 0,27 0 
Shear-
Warp 128 0 1 30 3 0,10 0 
Shear-
Warp 128 0 3 30 2 0,07 0 
Shear-
Warp 128 0 5 30 2 0,07 0 
Shear-
Warp 128 0 7 30 1 0,03 0 

Test nummer 2       
Shear-
Warp 16 0 1 30 247 8,23  
Shear-
Warp 16 0 3 30 242 8,07  
Shear-
Warp 16 0 5 30 218 7,27  
Shear-
Warp 16 0 7 30 193 6,43  
Shear-
Warp 32 0 1 30 94 3,13  
Shear-
Warp 32 0 3 30 80 2,67  
Shear-
Warp 32 0 5 30 64 2,13  
Shear-
Warp 32 0 7 30 51 1,70  
Shear-
Warp 64 0 1 30 16 0,53  
Shear-
Warp 64 0 3 30 13 0,43  
Shear-
Warp 64 0 5 30 10 0,33  
Shear-
Warp 64 0 7 30 8 0,27  
Shear-
Warp 128 0 1 30 3 0,10  
Shear-
Warp 128 0 3 30 2 0,07  
Shear-
Warp 128 0 5 30 2 0,07  
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Shear-
Warp 128 0 7 30 1 0,03  
Test nummer 3       
Shear-
Warp 16 0 1 30 247 8,23  
Shear-
Warp 16 0 3 30 236 7,87  
Shear-
Warp 16 0 5 30 216 7,20  
Shear-
Warp 16 0 7 30 192 6,40  
Shear-
Warp 32 0 1 30 93 3,10  
Shear-
Warp 32 0 3 30 80 2,67  
Shear-
Warp 32 0 5 30 64 2,13  
Shear-
Warp 32 0 7 30 50 1,67  
Shear-
Warp 64 0 1 30 16 0,53  
Shear-
Warp 64 0 3 30 13 0,43  
Shear-
Warp 64 0 5 30 10 0,33  
Shear-
Warp 64 0 7 30 8 0,27  
Shear-
Warp 128 0 1 30 2 0,07  
Shear-
Warp 128 0 3 30 2 0,07  
Shear-
Warp 128 0 5 30 2 0,07  
Shear-
Warp 128 0 7 30 1 0,03  
Test nummer 4       
Shear-
Warp 16 0 1 30 249 8,30  
Shear-
Warp 16 0 3 30 239 7,97  
Shear-
Warp 16 0 5 30 219 7,30  
Shear-
Warp 16 0 7 30 194 6,47  
Shear-
Warp 32 0 1 30 94 3,13  
Shear-
Warp 32 0 3 30 80 2,67  
Shear-
Warp 32 0 5 30 65 2,17  
Shear-
Warp 32 0 7 30 51 1,70  
Shear-
Warp 64 0 1 30 16 0,53  
Shear-
Warp 64 0 3 30 13 0,43  
Shear-
Warp 64 0 5 30 10 0,33  
Shear-
Warp 64 0 7 30 8 0,27  
Shear-
Warp 128 0 1 30 3 0,10  
Shear-
Warp 128 0 3 30 2 0,07  
Shear-
Warp 128 0 5 30 2 0,07  
Shear-
Warp 128 0 7 30 1 0,03  
Test nummer 5       
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Shear-
Warp 16 0 1 30 249 8,30  
Shear-
Warp 16 0 3 30 240 8,00  
Shear-
Warp 16 0 5 30 218 7,27  
Shear-
Warp 16 0 7 30 194 6,47  
Shear-
Warp 32 0 1 30 95 3,17  
Shear-
Warp 32 0 3 30 80 2,67  
Shear-
Warp 32 0 5 30 65 2,17  
Shear-
Warp 32 0 7 30 51 1,70  
Shear-
Warp 64 0 1 30 16 0,53  
Shear-
Warp 64 0 3 30 13 0,43  
Shear-
Warp 64 0 5 30 10 0,33  
Shear-
Warp 64 0 7 30 8 0,27  
Shear-
Warp 128 0 1 30 3 0,10  
Shear-
Warp 128 0 3 30 2 0,07  
Shear-
Warp 128 0 5 30 2 0,07  
Shear-
Warp 128 0 7 30 1 0,03  
Test nummer 6       
Shear-
Warp 16 0 1 30 246 8,20  
Shear-
Warp 16 0 3 30 240 8,00  
Shear-
Warp 16 0 5 30 216 7,20  
Shear-
Warp 16 0 7 30 193 6,43  
Shear-
Warp 32 0 1 30 94 3,13  
Shear-
Warp 32 0 3 30 79 2,63  
Shear-
Warp 32 0 5 30 64 2,13  
Shear-
Warp 32 0 7 30 51 1,70  
Shear-
Warp 64 0 1 30 16 0,53  
Shear-
Warp 64 0 3 30 13 0,43  
Shear-
Warp 64 0 5 30 10 0,33  
Shear-
Warp 64 0 7 30 8 0,27  
Shear-
Warp 128 0 1 30 3 0,10  
Shear-
Warp 128 0 3 30 2 0,07  
Shear-
Warp 128 0 5 30 2 0,07  
Shear-
Warp 128 0 7 30 1 0,03  
Test nummer 7       
Shear-
Warp 16 0 1 30 248 8,27  
Shear- 16 0 3 30 240 8,00  
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Warp 

Shear-
Warp 16 0 5 30 218 7,27  
Shear-
Warp 16 0 7 30 192 6,40  
Shear-
Warp 32 0 1 30 94 3,13  
Shear-
Warp 32 0 3 30 80 2,67  
Shear-
Warp 32 0 5 30 65 2,17  
Shear-
Warp 32 0 7 30 51 1,70  
Shear-
Warp 64 0 1 30 16 0,53  
Shear-
Warp 64 0 3 30 13 0,43  
Shear-
Warp 64 0 5 30 10 0,33  
Shear-
Warp 64 0 7 30 8 0,27  
Shear-
Warp 128 0 1 30 3 0,10  
Shear-
Warp 128 0 3 30 2 0,07  
Shear-
Warp 128 0 5 30 2 0,07  
Shear-
Warp 128 0 7 30 1 0,03  
Test nummer 8       
Shear-
Warp 16 0 1 30 248 8,27  
Shear-
Warp 16 0 3 30 243 8,10  
Shear-
Warp 16 0 5 30 218 7,27  
Shear-
Warp 16 0 7 30 194 6,47  
Shear-
Warp 32 0 1 30 95 3,17  
Shear-
Warp 32 0 3 30 81 2,70  
Shear-
Warp 32 0 5 30 65 2,17  
Shear-
Warp 32 0 7 30 51 1,70  
Shear-
Warp 64 0 1 30 16 0,53  
Shear-
Warp 64 0 3 30 13 0,43  
Shear-
Warp 64 0 5 30 10 0,33  
Shear-
Warp 64 0 7 30 8 0,27  
Shear-
Warp 128 0 1 30 3 0,10  
Shear-
Warp 128 0 3 30 2 0,07  
Shear-
Warp 128 0 5 30 2 0,07  
Shear-
Warp 128 0 7 30 1 0,03  
Test nummer 9       
Shear-
Warp 16 0 1 30 250 8,33  
Shear-
Warp 16 0 3 30 240 8,00  
Shear-
Warp 16 0 5 30 218 7,27  
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Shear-
Warp 16 0 7 30 193 6,43  
Shear-
Warp 32 0 1 30 95 3,17  
Shear-
Warp 32 0 3 30 80 2,67  
Shear-
Warp 32 0 5 30 65 2,17  
Shear-
Warp 32 0 7 30 51 1,70  
Shear-
Warp 64 0 1 30 16 0,53  
Shear-
Warp 64 0 3 30 13 0,43  
Shear-
Warp 64 0 5 30 10 0,33  
Shear-
Warp 64 0 7 30 8 0,27  
Shear-
Warp 128 0 1 30 3 0,10  
Shear-
Warp 128 0 3 30 2 0,07  
Shear-
Warp 128 0 5 30 2 0,07  
Shear-
Warp 128 0 7 30 1 0,03  
Test nummer 10       
Shear-
Warp 16 0 1 30 248 8,27  
Shear-
Warp 16 0 3 30 242 8,07  
Shear-
Warp 16 0 5 30 217 7,23  
Shear-
Warp 16 0 7 30 194 6,47  
Shear-
Warp 32 0 1 30 94 3,13  
Shear-
Warp 32 0 3 30 81 2,70  
Shear-
Warp 32 0 5 30 64 2,13  
Shear-
Warp 32 0 7 30 51 1,70  
Shear-
Warp 64 0 1 30 16 0,53  
Shear-
Warp 64 0 3 30 13 0,43  
Shear-
Warp 64 0 5 30 10 0,33  
Shear-
Warp 64 0 7 30 8 0,27  
Shear-
Warp 128 0 1 30 3 0,10  
Shear-
Warp 128 0 3 30 2 0,07  
Shear-
Warp 128 0 5 30 2 0,07  
Shear-
Warp 128 0 7 30 1 0,03  
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19 Appendix C – Bildresultat av rendering 

 
Shear-warp 

Filterstorlek: 5 
Datastorlek: 128 

 
Shear-warp 

Filterstorlek: 3 
Datastorlek: 128 

 
Footprint 

Filterstorlek: 3 
Stegintervall: 1 
Datastorlek: 128 

 
Footprint 

Filterstorlek: 16 
Stegintervall: 8 
Datastorlek: 128 


