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Sammanfattning 

Deferred shading är en renderingsteknik som har blivit allt mer populär i och med att 

hårdvaraukraven för tekniken inte längre är ett hinder. Ett problem med deferred 

shading är fortfarande hur transparenta objekt ska hanteras. Rapporten utvärderar två 

olika deferred pipelines som hanterar transparent geometri på olika sätt, de två 

renderingsmetoderna är Inferred Lighting samt Light Pre Pass med framåtrendering 

för hantering av transparent geometri. 

Nyckelord: Deferred, inferred, transparens, light pre pass. 
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1 Introduktion 

Grafiska effekter blir mer och mer avancerade i takt med att hårdvaran utvecklas. 

Exempel på områden som har sett stora förändringar är belysning (Placeres, 2006). 

Idag är det inte svårt att hitta spel som innehåller scener som är belysta av hundratals 

dynamiska ljuskällor. Detta är möjligt tack vare renderingstekniker som deferred 

shading. Tekniken i sig är inte ny, den presenterades första gången år 1988 (Deering 

& Winner, 1988), men användningsområdet var då ännu inte tänkt för 

realtidsrendering. Deferred shading har börjat bli användbar under de senaste fem 

åren tack vare att hårdvarukraven för tekniken har uppfyllts (Hargreaves & Harris, 

2004). Jämfört med traditionella renderingsmetoder erbjuder deferred shading en 

metod för att rendera en scen med massor av dynamiska ljuskällor till samma kostnad 

som en stor ljuskälla. En nackdel med tekniken är att den inte har stöd för transparenta 

objekt. Ett antal lösningar har utvecklats för att täcka den bristen.  

Deferred (sv. senarelagd/förskjuten) bygger på att renderingen delas upp i olika steg. 

Först renderas ett objekts egenskaper som normal, färg och position till texturer. Efter 

det används en ny textur för att markera vilka pixlar på skärmen som ska belysas, det 

slutgiltiga steget består av att kombinera alla texturer till den slutgiltiga bilden. 

För att hantera transparenta objekt i en traditionell renderings pipeline krävs det att 

objekten sorteras och renderas bak till fram för att kunna representera bakomliggande 

färger korrekt. Med deferred shading fungerar inte detta då tekniken gör belysning 

och färgläggning till en post-process effekt som inte har tillgång till objekts placering 

i djupled. Ett sätt att få in transparenta objekt i en deferred pipeline är att rendera de 

transparenta objekten separat i ett traditionellt renderingspass efter deferred passet är 

klart (Hargreaves et al). En variant av deferred shading som har utvecklats är Inferred 

Lighting (Kircher & Lawrance, 2009). Denna metod klarar av att hantera transparenta 

och opaka objekt i samma pipeline.  

Syftet med projektet är att implementera och utvärdera två olika metoder för hantering 

av transparenta objekt i en deferred pipeline. För att utvärdera teknikerna ska deras 

prestanda mätas i form av tidseffektivitet samt visuell kvalitet. 
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2 Bakgrund 

Detta kapitel tar upp hur en vanlig pipeline för rendering ser ut (också kallad 

framåtrendering) och går sedan vidare och beskriver hur deferred shading fungerar.  

Till sist kommer de olika teknikerna som har utvecklats från deferred shading att 

förklaras med vad de tillför och vad som skiljer dem åt. För varje teknik 

(framåtrendering och de olika deferred metoderna) kommer även deras sätt att hantera 

transparenta objekt att förklaras. Fokuset med detta arbete ligger inte på metoderna i 

sig utan på deras sätt att hantera transparens, av detta skäl kommer inte teknikerna att 

förklaras i detalj hur de fungerar och kan optimeras. Det viktiga är vilka 

begränsningar de har när det gäller transparenta objekt samt varför. 

2.1 Arkitektur 

Möller, Haines och Hoffman (2008) beskriver realtidsrendering som en process i tre 

delar. Applikation, Geometri och Rastrering. Detta är kärnan i realtidsrendering. Inom 

dessa tre steg har det skett förändringar genom åren som har introducerat nya sätt att 

behandla grafiken såsom programmerbara delsteg i geometri och rastreringsstegen 

(shaders). Stegen fungerar som en pipeline, vilket betyder att data måste färdas genom 

alla tre steg i ordning, vilket även betyder att tiden det tar för data att passera genom 

pipelinen är helt beroende på det långsammaste av stegen. Figur 1 illustrerar den 

generella arkitekturen. 

 

Applikation Geometri Rastrering

 

Figur 1 Arkitektur  

Applikation: Detta steg utförs helt på processorn och är därför helt under 

utvecklarens kontroll. Det är här som grafiken produceras för att kunna skickas vidare 

in i pipelinen.  

Geometri: Ansvarar för polygon och hörn (eng. vertex) hantering. Positioner 

transformeras med hjälp av matriser för att representera modellen/objektet i rätt rymd. 

Manipulering av hörn sker med hjälp av Vertex Shaders (shader konceptet kommer att 

diskuteras mer ingående i kapitel 2.2). 

Rastrering: Målet med rastreringssteget är att räkna ut färg för ett bildelement (eng. 

pixel) med hjälp av data som har bearbetats i tidigare steg. Precis som med geometri 

steget finns här en programmerbar del; Pixel Shader. I pixel shadern sker beräkningar 

på per-pixel-nivå. Vanliga operationer som sker i pixel shadern är texturering och 

ljussättning.  

2.2 Shaders 

Shaders är delar av pipelinen för grafik som är programmerbara. Det finns olika 

sorters shaders; hörn, geometri och bildelement. De olika shader stegen har olika 

ansvarsområden. Shaders introducerades i GPU’n av Nvidia under 2001 med deras 

Geforce 3 serie av grafikkort. Språket som användes då var väldigt likt assembler. 

Idag är kodande av shader på en högre nivå och liknar språket C.  
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Vertex Shader: ansvarar för manipulation av hörn. Operationer som går att utföra är 

förflyttning, hämta ut normalvärde och transformera format på position till olika 

rymder (världs-position, skärm-position etc). 

Geometry Shader: Ett relativt nytt steg som introducerades med DirectX 10 (2010). 

Detta steg är frivilligt och går att passera om det inte finns något som behöver göras 

här. Geometry shadern kan skapa nya hörn och även ta bort gamla. Efter geometry 

shadern går det även att gå tillbaka till vertex shadern för att på så sätt kunna 

manipulera de nya hörnen har skapats i geometry shadern.  

Pixel Shader: Det sista steget genom GPU'n som är programmerbart. Pixel shadern 

får inkommande data från vertex shadern (eller geometry shadern om den används) 

och använder sedan informationen för att bestämma färg för den aktuella pixeln. Det 

går bara att manipulera pixeln som används i pixelshadern. För att en pixel ska kunna 

påverkas av närliggande pixlar måste någon form av post-process användas där 

pixlarnas färg först sparas till en textur för att sedan kunna läsas av inuti pixelshadern. 

2.3 Framåtrendering 

För belysning av objekt med en traditionell framåtrendering finns det två metoder som 

går att använda. I den första metoden sker allt i pass och ljusberäkningar görs för varje 

objekt som visas på skärmen, objekt renderas en gång och all ljusberäkning sker på en 

gång. I den andra metoden delas beräkningarna upp i flera pass, ett för varje ljuskälla, 

objekt renderas en gång för varje ljuskälla som påverkar dem (Hargreaves et al, 2004; 

Valient, 2007).  

Att göra allt i ett pass begränsar hur många ljuskällor som går att ha aktiverade med 

hänsyn till vilken shaderversion som skall stödjas (Möller, Haines & Hoffman, 2008). 

Ett annat problem är att många beräkningar kan kastas bort om det är en scen där 

många objekt täcker varandra. Eftersom att ljusberäkningar görs för varje objekt tas 

ingen hänsyn till om objektet faktiskt syns på skärmen eller inte. Alla ljusberäkningar 

måste utföras även om objektet i slutändan inte är synligt (Hargreaves et al, 2004).  

Att använda olika pass för varje ljuskälla löser problemet med begränsat antal 

ljuskällor men har fortfarande problem med att beräkningar sker på objekt oavsett om 

de är synliga eller inte. Ännu ett problem med denna metod är att objekt kommer 

behandlas i ordning av vilken ljuskälla som påverkar dem. Detta gör att batching inte 

kan utnyttjas på ett effektivt sätt (Fonseca & Policarpo, 2005). 

Oavsett vilken av metoderna som används kommer slutresultatet bli att beräkningar 

ofta sker på objekt som inte syns i slutändan. 

2.3.1 Transparens 

För att transparenta objekt ska kunna representeras korrekt med framåtrendering 

måste opaka objekt renderas ut först och sedan transparenta objekt i ordningen bak till 

fram (Möller et al, 2008). När transparenta objekt appliceras blandas deras färg med 

de bakomliggande objektens färg. Så länge som objekten sorteras efter 

utritningsordning kan flera transparenta objekt ligga lagrade över varandra. All sorts 

blandning kräver dock inte sortering, en enkel metod är additiv blandning. Det 

betyder att objekt som överlappar varandra hanteras genom att addera deras färger 

med hänsyn till deras synlighet (nivå av transparens). Additiv blandning kräver inte 

att objekten sorteras men ger inte filtreringseffekten som transparenta objekt ofta ger 

upphov till (t.ex. att se något genom ett blåaktigt glasfönster ger objekt bakom 

fönstret en blåaktig ton).  
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2.4 Deferred Shading 

Deferred Shading är en teknik vars grundläggande principer presenterades 1988 

(Deering & Winner, 1988). Det handlade inte om realtidsrendering men principen var 

densamma. Under de senaste fem åren har tekniken blivit populär tack vare att vi nu 

har hårdvaran som krävs för att använda tekniken i realtid (Hargreaves et al, 2004). 

Tekniken bygger på att all geometri renderas i ett pass och sen ritas de värden som ska 

användas senare till texturer (render targets). Viktig information som ska sparas är 

färg, position och normalvärde. Detta kallas för en geometribuffer/G-buffer (Saito & 

Takahashi, 1990). De nämnda värden är de som behövs som minst i G-buffern. 

Beroende på hur avancerat material som används samt extra effekter som motion blur 

går det även att spara rörelseriktning och spekularitet för att nämna några exempel. 

Figur 2 visar G-bufferkonstruktionen som används i Killzone 2 (2009). 

R8G8B8A8 32 Bit format

Röd Grön Blå Alfa

Djup 24 BitDjup Stencil

Ljusbuffer Intensitet

Normal X Normal Y

Rörelsevektor XY Spec Pow Spec Int

Texturfärg Occlusion

 

Figur 2 G-Buffer i Killzone 2 (efter Valient, 2007,  s.18) 

Optimeringar kan göras genom att enbart spara Z-värdet för positionen och sedan 

räkna ut X/Y – komponenterna när det behövs (Hargreaves et al, 2004). För att 

deferred shading ska kunna utnyttjas maximalt är MRT (Multiple Render Target) stöd 

ett krav. MRT möjliggör att alla texturer i G-buffern fylls i ett enda pass istället för att 

göra det i ett pass per textur. Vinsten blir att geometrin enbart renderas en gång. MRT 

har en viktig begränsning dock, alla texturer måste vara av samma storlek, men kan ha 

olika format. Figur 3 visar en giltig kombination av texturer och figur 4 visar en 

otillåten konfiguration.  

Båda texturerna har samma bitformat men olika kanaler, denna kombination är giltig. 

R32 32 Bit format

R8G8B8A8 32 Bit format

 

Figur 3 - Giltig kombination  
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Texturerna har olika djup (64 kontra 32) och går därför inte att använda.  

R16G16B16A16 64 Bit format

R8G8B8A8 32 Bit format

 

Figur 4 Ogiltig kombination  

Begränsningen med MRT gör valet av format för G-buffern till en viktig aspekt vid 

designandet av en deferred pipeline. Om hög precision krävs på normaltexturen 

betyder det att alla andra texturer måste ha samma precision utan att de egentligen 

behöver det. Detta kan medföra väldigt höga krav på minneshastighet och storlek.  

När G-buffern är konstruerad renderas ljusegenskaper till en separat textur som kallas 

för ackumuleringsbuffer/ljusbuffer (Koonce, 2007; Valient 2007). Denna information 

används sedan tillsammans med G-buffern för att konstruera den slutgiltiga bilden. 

Tack vare det faktum att ljus appliceras som en post process effekt innebär det att 

tekniken skalar mycket bättre med flera ljuskällor jämfört med traditionell 

framåtrendering. Det är enbart de objekt som är synliga som kommer att ta del av 

ljusberäkningar och antalet ljusberäkningar är begränsat till skärmupplösningen.  

Detta betyder att en stor ljuskälla som lyser upp hela scenen kostar lika mycket som 

ett flertal mindre ljuskällor som lyser upp scenen (Hargreaves et al, 2004; Valient, 

2007).  

När det första passet är klart och G-buffern är fylld kombineras G-buffern med 

ackumuleringsbuffern som har ljusinformationen för att tillsammans producera den 

slutgiltiga bilden. Eftersom resultatet i detta skede är en textur går det även att 

applicera post-process effekter efteråt som HDR, Depth of Field och liknande 

(Hargreaves et al, 2004).  

2.4.1 Transparens 

En stor nackdel med deferred shading är att tekniken i sitt grundläggande utförande 

inte klarar av att hantera transparenta objekt alls. Detta p.g.a. att den enda 

informationen som finns att tillgå är en pixels värde taget från G-buffern (Molnar, 

Eyles, & Poulton, 1992). För att transparens ska fungera korrekt måste även 

information om vilka objekt som ligger bakom vara tillgängligt samt vilken färg de 

har. Ett sätt att kringgå teknikens brister är att rendera transparenta objekt efteråt i ett 

separat pass med framåtrendering (Hargreaves et al, 2004; Koonce 2007). Detta 

fungerar bäst om antalet transparenta objekt är lågt. Om merparten av objekten i en 

scen är transparenta betyder det att en majoritet av beräkningarna sker i 

framåtrenderingspasset, vilket då neutraliserar prestandavinsten av ett deferred pass. 

Starcraft 2 (Activision Blizzard) är ett spel där utvecklarna har valt att skicka 

transparenta objekt i ett separat pass med motiveringen att transparenta objekt oftast 

klarar sig med enkla ljusberäkningar (Filion & McNaughton, 2008). Saito och 

Takahashi (1990) föreslog ett sätt att hantera transparens genom att utöka G-buffern 

till att spara flera värden för varje pixel, en djup G-buffer. Detta skulle i sin tur 

innebära att det går att se vilka färger som redan har skrivits till en pixel och med den 

informationen få stöd för transparens. Men eftersom att den föreslagna metoden 

kräver en hårdvaruförändring (spara gammal data för pixlar) har den inte testats. 
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2.5 Light Pre Pass 

Denna teknik har mycket gemensamt med deferred shading. Light pre pass som är 

utvecklad av Engel (2008) är tänkt att vara en fix för vissa nackdelar som deferred 

shading drogs med. Istället för att ha en stor G-buffer som sparar all information är 

den förminskad till att enbart innehålla de värden som är nödvändiga för belysningen; 

djup och normal. Efter att G-buffern har fyllts fortsätter light pre pass på samma sätt 

som deferred shading och renderar ljusen som påverkar den nuvarande scenen till en 

textur. Här kommer den stora skillnaden mellan deferred och light pre pass; Istället 

för att konstruera scenen enbart med hjälp av texturer används ännu ett pass som 

renderar alla geometri en gång till. Detta extra pass för med sig både för och 

nackdelar. Fördelar är att material går att göra mer specialiserat. Istället för att vara 

beroende på vad som skickades in i G-buffern går det att låta objekt köra olika 

shaders och på så sätt ge dem olika material. En annan fördel är att eftersom att det är 

ett geometripass och inte bara en render target som behandlas finns stöd för 

hårdvarubaserad MSAA vilket saknas med deferred shading (Engel, 2008). 

Nackdelen är att all geometri renderas nu två gånger istället för en. Figur 5 illustrerar 

en scen som har renderats med light pre pass och som även visar de texturer som 

används under tiden som bilden skapas. 

 

Figur 5 Light pre pass 

Transparens är ett lika stort problem med light pre pass och samma lösningar som 

används med deferred tekniker används med light pre pass (Engel, 2008). 
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2.6 Inferred Lighting 

Inferred Lighting är en ny teknik som presenterades av Kircher och Lawrance (2009). 

Teknikens grund är väldigt lik light pre pass. Båda teknikerna delar strukturen för G-

buffern och hur material appliceras. Det som skiljer inferred lighting från light pre 

pass är att DSF (Discontinuity Sensitivity Filter) används för både ljusberäkningar 

samt transparens. Genom att använda filter går det med denna teknik att låta 

transparenta objekt och opaka objekt gå igenom samma pipeline för belysning, detta 

beskrivs mer detaljerat i kapitel 2.6.2.  

2.6.1 DSF för ljussättningen 

En av tankarna med inferred lighting var att förminska minnesanvändningen gentemot 

deferred shading. En av optimeringarna var precis som med light pre pass att använda 

en mindre G-buffer och rendera geometrin en andra gång för slutgiltiga beräkningar. 

En annan optimering är att rendera G-buffern samt L-buffern (ackumuleringsbuffern 

för ljuset) i lägre upplösning än den slutgiltiga bilden. Med detta går det att begränsa 

informationen som måste sparas i minnet samt hur mycket data som måste skickas för 

varje producerad bild. Problemet med att använda olika upplösningar är att 

ljussättningen i slutändan blir full av artefakter, speciellt vid de områden där 

belysningsvärden ändras drastiskt vid pixlar som är bredvid varandra. Detta eftersom 

att samplingspunkterna inte kommer att matcha den faktiska punkten för objektet som 

ska belysas p.g.a. skillnaden i upplösning. 

Lösningen på problemet är DSF. G-buffern utökas med en extra textur. Denna består 

av ett semi unikt ID för varje pixel. ID-värdet är en blandning av objekt-ID, 

normalvärde och djup. Hur ID-värdet ser ut kan variera beroende på implementering 

och en tydligare förklaring kommer att ges i kapitel 4 av hur ID-värdet ser ut i detta 

projekt. När belysning av en pixel sker samplas då även fyra närliggande pixlar, de 

pixlar som har ett ID som skiljer sig från den aktuella pixelns värde kommer att 

sorteras bort och inte tas med i beräkningen. Resultatet blir en jämnare ljussättning 

vid kanter eftersom att de felaktiga ljusvärden som har tagits med på grund av den 

lågupplösta ljusbuffern har filtrerats bort. 

Figur 6 visar hur en sampling går till. Det solida rutnätet representerar den lågupplösta 

ljusbuffern och det streckade rutnätet representerar den slutgiltiga upplösningen. Den 

gråa triangel utgör objekten vars färgvärden ska bestämmas och den gråa punkten i 

mitten visar vilken pixel vars slutgiltiga färg ska bestämmas. Om inte DSF används 

kommer den rödmarkerade samplingspunkten att tas med i beräkningen (vilket 

representerar en vanlig bilinjär filtrering). Diskontinuitetsfiltret (DSF) kommer att se 

till så att värdet inte används eftersom att det inte tillhör objektet  
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Figur 6 DSF (efter Kircher et al, 2009, s.41) 

2.6.2 Transparens 

Användandet av DSF hjälper även till att introducera stöd för transparens direkt in i 

inferred pipelinen. Det är inte samma filter som används för ljussättningen, men det är 

samma princip bakom dem. Transparenta objekt måste precis som i en 

framåtrenderingspipeline renderas ut i ordning bak till fram. Men med inferred 

tekniken renderas dem ut mönstrade, av en grupp på fyra pixlar är det bara en pixel 

som ritar ut den faktiska färgen för det transparenta objektet. När ljussättningen sker 

kommer då bara var fjärde pixel att ha ljusinformation för transparenta objekt. 

Resterande pixlar kommer att ha värden från de bakomliggande objekten. 

När objekten har ritats ut för andra gången används DSF för att välja ut de pixlar som 

har korrekt ljusvärde för objektet (d.v.s. endast de som ritade ut objektet) som sedan 

används för belysningen. Tack vare filtret kommer transparenta objekt kunna belysas 

på samma sätt som opaka objekt i samma pipeline. För transparenta objektet ligger 

deras ljusvärden blandat med bakomliggande objektens värden. För att hela objektet 

ska kunna belysas korrekt måste samma ljusvärde användas på flera pixlar. DSF 

används för att hitta mönstret som det transparenta objektet har ritats ut med för att 

kunna sampla korrekta värden. En nackdel med tekniken är att transparenta objekt 

kommer att få en lägre upplöst belysning än de andra objekten eftersom att bara en av 

fyra pixlar kan användas i deras ljusberäkningar. Figur 7 illustrerar hur ljussättningen 

går till. Den högra bilden är en förstorad version av den vänstra. Här går det att se att 

de fyra pixlarna kommer att få samma värde som den i det övre vänstra hörnet av den 

röda kvadraten innan den bakomliggande färgen blandas för den transparenta 

effekten. 
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Figur 7 DSF sampling 

 



 

 10 

3 Problemformulering 

I detta kapitel kommer problemet som ska lösas att definieras samt valet av metod att 

motiveras. För att styrka själva syftet med arbetet kommer kapitel 3.1 och 3.2 att gå 

igenom liknande arbeten som har gjorts inom området med transparens i en deferred 

pipeline.  

3.1 Screen Door Transparency 

En metod som användes tidigt innan blandning med hjälp av alfavärde blev standard 

var att rendera transparenta objekt mönstrade, tekniken kallas screen door 

transparency (Möller et al, 2008; Placeres, 2006). Inferred lighting tar det ett steg 

längre och applicerar även filter på de mönstrade objekten för att få korrekt färg på en 

pixel medan screen door transparency bygger på det faktum att betraktaren själv 

kommer att blanda färgerna. Fördelen med tekniken är att den är billig och kräver 

enbart att inte alla pixlar som ett transparent objekt täcker renderas ut. Nackdelen med 

tekniken är att det krävs hög upplösning för att resultatet ska bli bra. Om pixlarna är 

för stora kommer det att bli tydligt transparenta objekt enbart är renderade med 

mönster. Pangerl (2009) föreslår en metod som bygger på samma princip men även 

samplar färgvärdet på närliggande pixlar för att blanda färgerna. Problemet med den 

lösningen är att det enbart finns stöd för ett lager av transparens.  

3.2 Depth Peeling 

Thibieroz (2008) tar upp en metod för att hantera transparenta objekt som använder 

sig av djupskalning (eng. depth peeling), tekniken försöker lösa problemet på ett helt 

annat sätt än inferred lighting. Med djupskalning sparas olika lager av djuphet istället 

för det enskilda som vanligtvis finns i djupbuffern. Dessa lager används sedan där 

transparenta objekt ligger placerade framför andra objekt. Metoden bygger på 

användning av funktioner som finns i DirectX 10 (2010) och ställer även högra krav 

på minnesmängd. En scen med många transparenta objekt som ligger i lager kräver att 

fler lager skalas av och sparas som texturer. 

3.3 Syfte 
Syftet med projektet är att implementera och utvärdera två olika metoder för hantering 

av transparenta objekt i en deferred pipeline, light pre pass med separat 

renderingspass för transparens samt inferred lighting som har inbyggt stöd för 

transparens. Utvärdering sker genom att mäta teknikernas prestanda i form av 

tidseffektivitet samt visuell kvalitet. Transparens i deferred system har varit ett 

problem sen tekniken först började användas. Det finns en del lösningar som ger 

godtagbart resultat men ofta med begränsningar på hur många transparenta objekt 

som får ligga lagrade eller som bara fungerar på nyare hårdvara. Därför är det 

intressant att se hur en teknik som inferred presterar som även påstår sig klara flera 

lager av transparens samt utan specialhantering i separata pass. Den andra metoden 

som använder sig av framåtrendering för transparenta objekt har valts med hänsyn till 

att det är den vanligaste metoden för transparens i en deferred pipeline idag (Filion et 

al, 2008, Hargreaves et al, 2004, Valient; 2007). Populariteten i metoden gör det 

intressant att se hur nya tekniker som inferred lighting presterar i jämförelse. En fråga 

som ska besvaras i slutet av arbetet är huruvida det finns ett behov av alternativa 

metoder för att rendera transparenta objekt (som inferred lighting) eller om 

framåtrendering är det bäst lämpade alternativet.  
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3.4 Metodbeskrivning 
 

För att kunna utföra projektet måste en inferred pipeline och antingen en light pre pass 

eller en deferred shading pipeline som hanterar transparens med ett separat 

renderingspass implementeras. Eftersom att både deferred shading och light pre pass 

hanterar transparenta objekt likadant finns det ingen mening med att ta med båda 

teknikerna i jämförelsen. För att det inte ska bli för mycket detaljer kring 

implementeringen som påverkar resultatet har light pre pass valts som teknik att 

jämföra inferred lighting med. Detta eftersom att teknikerna har väldigt lika grunder. 

De tre teknikerna (deferred, light pre pass och inferred) är väldigt nära besläktade. Det 

går att se deferred shading som en grundimplementering som sedan har light pre pass 

och inferred som specialiserade versioner. Arbetet kommer att bestå av två stycken 

delmål.  

 Delmål 1 – Implementering: Implementera de två teknikerna som används i 

arbetet 

 Delmål 2 – Utvärdering: Ställa teknikerna mot varandra och se hur de 

presterar. 

3.4.1 Metod för delmål 1 – Implementering 

Det finns ingen absolut väg att gå när någon av teknikerna implementeras. Det finns 

grundläggande principer som skiljer dem åt men inget som är klart definierat. Målet är 

inte att optimera teknikerna och få dem så bra som möjligt, fokus kommer att läggas 

på att bygga teknikerna på ett så grundläggande sätt som möjligt. Extra prestanda går 

alltid att få genom att optimera (dra nytta av render target format, G-buffer struktur 

etc), men för att allt ska vara så rättvist som möjligt kommer de olika teknikerna att 

implementeras med lika medel där det är möjligt. Ett mål med att hålla grunderna så 

lika som möjligt är att kunna skapa en testapplikation som kan byta mellan teknikerna 

i realtid för att enkelt kunna uppfatta skillnader. 

3.4.2 Metod för delmål 2 – Experiment 

Både Engel (2009) och Thibieroz (2008) använder sig av experiment för att visa 

effekten av deras optimeringar inom de områden av deferred systemen som de 

specialiserar sig på (light pre pass respektive depth peeling). Arbetet kommer att 

baseras på experiment som utvärderingsmetod eftersom att det är en metod som har 

använts vid liknande arbeten och ger relevant resultat. Utvärderingen kommer att ske 

med avseende på tidseffektivitet och visuell kvalitet. Genom att bygga upp olika 

scener är det möjligt att testa de två teknikerna och ser hur de presterar. 

 Tidseffektivitet: Detta mäts genom att se hur lång tid det tar att rita ut en bild 

och sedan ta ut ett medelvärde för hur många bilder/frames som renderas per 

sekund (FPS). Båda teknikerna som har implementerats kommer att testas med 

ett antal olika scener. Detta för att se hur de presterar i olika situationer. 

Scener som ska testas: 

◦ Många opaka och lite transparenta objekt. 

◦ Lite opaka och många transparenta objekt. 

◦ Enbart opaka objekt. 

◦ Enbart transparenta objekt. 
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Men att bara se till antal objekt kommer inte att ge tillräckligt med data för att 

kunna se hur teknikerna presterar, belysningsmodellen kommer att vara en stor 

faktor. Eftersom att inferred lighting är en belysningsmetod med inbyggt stöd 

för transparens kommer den att klara av flera ljuskällor utan problem. 

Framåtrenderingen däremot kommer att påverkas stort om flera ljuskällor 

används. Därför kommer alla scener nämnda ovan att testas med två olika 

ljussättningar. 

◦ En stor riktad ljuskälla 

◦ Flera punktljuskällor 

Genom att testa i båda dessa förhållanden kommer det att bli tydligare hur just 

transparensmetoden påverkar prestandan och inte enbart valet av ljussättning.  

Tidseffektiviteten är en intressant faktor att mäta eftersom att målet med 

teknikerna är att introducera transparens i realtidsapplikationer. Om 

renderingen tar för lång tid på sig spelar resultatet ingen roll eftersom att efter 

en viss gräns kommer applikationen likna ett bildspel snarare än en 

realtidsapplikation.  

 Visuell kvalitet: En objektiv mätning av visuell kvalitet är inte något som går 

att utforma på ett enkelt sätt. Även om det inte finns något verktyg som kan 

göra en helt objektiv bedömning är fortfarande visuell kvalitet en stor del inom 

forskningsområdet. En tanke med deferred shading är att introducera 

avancerade belysningsmodeller i realtidsapplikationen som tidigare inte var 

möjligt. Om en transparensmetod då tvingar ner belysningsmodellen genom 

att låta mindre antal ljuskällor påverka objekt är det en indikation på att den 

visuella kvaliteten blir lidande. En annan faktor som ska tas hänsyn till under 

bedömningen av den visuella kvaliteten är artefakter i bilden. Detta går inte att 

mäta lätt eftersom att det är svårt att ge en exakt definition av vad en artefakt 

är. För att visa på artefakter och bildkvalitet kommer samma metod användas 

som Möller et al (2008) förespråkar. Skärmbilder från de olika 

testapplikationerna ställs sida vid sida och eventuella artefakter och fel i 

scenen diskuteras. 

Men detta kan bara visa skillnader mellan de olika teknikerna, om båda 

teknikerna har brister/artefakter kommer de inte gå att påvisa. Ett sätt att göra 

det är att rendera en likadan scen i ett 3D program med hög kvalitet för att 

sedan ha den scenen som referens. Det är dock väldigt komplicerat att skapa 

en scen som direkt går att föra över till testapplikationen. Framförallt 

ljussättningen är problematisk eftersom att det inte finns något sätt att föra 

över ljusinställningar från exempelvis en scen ur Maya till ett läsbart format 

för XNA (2009). 

Andra områden som kan vara av intresse för mätning är minneseffektivitet och 

CPU/GPU användning. Men tanken med arbetet är inte att förtydliga kraven som 

deferred teknikerna redan har på hårdvaran såsom höga krav på minnesbandbredd 

(Koonce, 2007). Det som är intressant och som ska testas är hur mycket extra 

beräkningskraft som algoritmerna för transparens kräver samt om slutresultatet 

(färdigställda bilder) blir lidande på grund av transparensmetoden.  
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4 Genomförande 

Detta kapitel går in djupare på hur de två metoderna som ska utvärderas har 

implementerats. Designbeslut och antaganden som har gjorts under implementeringen 

kommer att förtydligas. Kapitlet kommer även att handla om praktiska delar av 

utvärderingen såsom testplattformar och en mer ingående beskrivning av hur scenerna 

som testas är uppbyggda. Resultaten från utvärderingen kommer att presenteras i form 

av grafer och bilder tagna från utvärderingen, slutligen kommer en analys av de 

värden som har presenterats i utvärderingen. 

4.1 Producerade systemet 

Metoderna testas genom en applikation som kan byta mellan de två olika 

transparensmetoderna i realtid. Applikationen har implementerats i C# (2007)  med 

XNA (2009). Valet att använda XNA istället för att använda exempelvis DirectX 

SDK (2010) är för att kunna fokusera på implementeringen av deferred metoderna 

och inte kringliggande faktorer som 3D hantering och liknande.  

Både inferred lighting och light pre pass är tekniker som bygger på mycket mer än 

bara hantering av transparens. För att inte tappa fokus med teknikerna har många 

funktionsområden för teknikerna förenklats. Vilket betyder att representationen av 

teknikerna inte blir fullständigt korrekt. En fördel med att abstrahera bort vissa 

faktorer är att fokuset på utvärderingen ligger helt och hållet på hur teknikerna 

hanterar transparens. 

4.1.1 Applikationens uppbyggnad 

Applikationen är uppbyggd av två stycken klasser primärt. En scenklass som bygger 

upp scenen med alla objekt som ska visas samt en klass som sköter renderingen. 

Renderingsklassen innehåller även logiken för att byta mellan de olika metoderna som 

ska testas. Uppdelningen är gjord för att enkelt kunna bygga upp scener som inte är 

beroende av renderingsmetod. Den nuvarande scenklassen innehåller enbart listor 

med objekt. För att bättre representera ett komplett spel kan scenklassen byggas ut 

med exempelvis en scengraf för att begränsa vilka objekt som renderas ut. Inga 

sådana optimeringar används i denna applikation. 

För att jämförelsen ska bli så rättvis som möjligt har gemensamma detaljer gällande 

implementeringen valts där det är möjligt. Det är samma djup på texturerna som 

används i geometripasset samt ljuspasset och samma ljusmodell har använts för de 

olika metoderna. 

4.1.2 Geometri buffer 

Båda teknikerna delar geometribuffer. Strukturen på G-buffern är en kombination av 

den som beskrivs av Engel (2009) och Kircher et al (2009). Värden som skrivs i detta 

skede är normalvärde, djupvärde och instans-ID. Normalerna skrivs till en egen textur 

medan djup och instans-ID skrivs till samma textur. Instans-ID har ingen direkt 

användning i light pre pass implementeringen men eftersom att det inte blir någon 

påtaglig kostnad att skriva värdet och det förenklar applikationens uppbyggnad skrivs 

värdet ändå. 
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Figur 8 G-buffer struktur 

Inferred lighting är mer än bara ett sätt att hantera transparens. Det är även tänkt att 

fungera som en optimering för G-buffern. Med vanlig deferred shading har en stor 

nackdel alltid varit de stora texturerna som måste skrivas till och läsas konstant. En 

upplösning på 1280 * 1024 med 32 bitar djup kan t.ex. ta upp 60 MB grafikminne på 

grund av alla texturer som används. Light pre pass minskar minneskraven aningen 

genom att rendera två gånger och inte spara lika mycket data i texturer. Med inferred 

lighting är det även möjligt att rendera G-buffern i lägre upplösning än den faktiska 

upplösningen om DSF samplingsfunktionen skrivs med detta i åtanke. Eftersom 

denna funktion inte är något kritiskt för att just transparens ska fungera korrekt har 

inte denna funktionaliteten implementerats i testapplikationen. Vilket även stämmer 

bra överens med resterande detaljer kring implementering där grundläggande 

lösningar har föredragits över optimerade lösningar.  

4.1.3 Ljus och material 

Ljusmodellen har hållits simpel, enbart diffust och ambient ljus påverkar scenen 

(Möller et al, 2008). Det ambienta ljuset är en faktor som adderas till ett objekts färg 

och den diffusa belysningen är i form av pointlights. Ljusbuffern är en 32 bitars 

textur, vilket innebär att färger representeras med åtta bitar vardera. Högre precision 

kan ge mjukare färgövergångar men belastar även minnesbussar extra eftersom att 

mer data måste skickas för varje pixel.  

Pointlight: Ljusbuffern används för att spara den diffusa ljusinformationen. Efter att 

G-buffen har fyllts upp renderas ljusegenskaperna. Detta sker genom att rendera sfärer 

till scenen och skriva färgvärden till de pixlar i ljusbuffern som sfären upptar. Genom 

att testa mot djupbuffern blir även belysningen korrekt i form av att om ett objekt är 

framför ljuskällan kommer ljuset att blockeras. Sfärerna renderas till scenen med 

additiv blandning påslaget, vilket betyder att områden där sfärer går in i varandra 

kommer deras belysningsvärde att adderas. För att ändra storlek på ljuskällan skalas 

modellen innan den renderas. En större radie betyder att ljuskällan är starkare och 

ljuset sprider sig längre. Figur 9 visar ljuspåverkan på ett objekt. Först renderas 

objekten (marken på bilden är det enda objektet i denna scen) i geometripasset, sen 

renderas ljuskällorna till ljusbuffern. Slutligen kombineras de båda passen för att få ut 

den slutgiltiga bilden som representerar det upplysta objektet. 
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Figur 9 Scen renderad med 100 punkt ljuskällor 

Den beskrivna modellen gäller för alla opaka objekt samt transparenta objekt som 

renderas med inferred lighting metoden. Med framåtrenderingen som används med 

light pre pass används ingen ljusbuffer eller G-buffer för att applicera ljus. 

Ljussättningen och rendering av transparenta objekt sker efter att light pre pass 

renderingen har avklarats. När de opaka objekten har renderats ut korrekt ritas de 

transparenta objekten ut i ordningen bak till fram för att korrekt kunna visa 

bakomliggande objekt. Djupbuffern som har skrivits till under light pre pass stegen 

används för att inte transparenta objekt ska skymma föreliggande opaka objekt. 

Ljussättning med hjälp av traditionell framåtrendering kan som beskrivet tidigare ske 

på två olika sätt. Antingen i ett pass där alla ljusberäkningar sker per objekt eller i 

flera pass, ett för varje ljuskälla. I denna applikation har den första metoden valts 

eftersom att det är den mest grundläggande metoden för implementering av ljus. 

Denna metod har en nackdel i form av begränsat antal ljuskällor som kan påverka ett 

objekt. Implementeringen är gjord i XNA 3.0 (2009) och använder sig av Pixel 

Shader 3.0 som har en begränsning i antalet instruktioner och variabler som kan 

användas i en shader (Möller et al, 2008). Denna begränsning leder till att inte mer än 

50 ljuskällor kan påverka ett objekt i denna applikation så som den har 

implementerats. En effekt av detta är att maximala antalet ljuskällor som kommer att 

användas i utvärderingen blir begränsat till denna gräns.  

4.1.4 DSF buffer 

En stor del av inferred lighting beror på hur DSF buffern som används vid 

ljusberäkningar är uppbyggd. Kircher et al (2009) använder en 32 bit textur med två 

kanaler för att spara data. De första 16 bitarna innehåller djupvärdet för en pixel, nästa 

åtta bitar innehåller ett semiunikt instans-ID som identifierar objektet. Eftersom att 

ID-värdet endast består av åtta bitar betyder det att om man har fler än 256 objekt i en 

scen kommer flera objekt att dela ID. De sista åtta bitarna består av ett ID-värde för 

normaler. Normalernas ID-värde är en siffra som är kontinuerlig över ytor som delar 

normaler. Om normalerna skiljer sig åt mellan två pixlar kommer normalernas ID-

värden att skilja sig. Hur stor skillnaden blir beror på hur mycket normalerna skiljer 
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sig åt. Detta används primärt för att filtrera bort ljusartefakter som kan uppstå vid 

objekts kanter där ljussättningen kan skilja sig åt med stora värden.  

I denna applikation består DSF buffern av ett djupvärde samt instans-ID. För att 

konstruera ett normal-ID som Kircher et al (2009) förespråkar krävs att normalernas 

ID-värden genereras i förhand av ett specialgjort verktyg som analyserar en modell 

och skriver ut normalernas ID-värden till ett läsbart format som sedan används i 

geometripasset vid konstruktionen av DSF buffern. Eftersom att konstruktionen av 

ID-värdet blir för komplicerat utan att använda specialgjorda verktyg kommer de inte 

att användas i testapplikationen. Detta kommer att medföra artefakter runtom ett 

objekt. Detta kan dock inte ses som en nackdel för inferred lighting eftersom att det 

inte är ett fel med tekniken i sig utan är en detalj kring implementeringen.   

4.1.5 DSF sampling 

När objekt ska belysas i det sista passet (när geometrin har renderats en andra gång) 

används en funktion för att sampla ljusvärden från ljusbuffern. Denna funktion är den 

slutgiltiga biten som tillåter transparenta objekt att belysas med inferred lighting. Vad 

som sker i funktionen är att för varje pixel bestäms det vilken position i 

utritningsmönstret den har (figur 10). Detta för att kunna bestämma var den första 

pixeln i mönstret är placerad. När den första pixeln har lokaliserats sker en sampling 

av alla pixlar i mönstret (figur 11). I testapplikationen är mönstret fyra pixlar i en 

kvadrat. Samplingen sparar och jämför instans-ID och djupvärde för de fyra 

samplingspunkterna med värden för det objekt som ska renderas. Om ID-värdet inte 

stämmer överens eller djupvärdet skiljer sig åt kraftigt kommer samplingspunkten att 

kastas bort (figur 12). Eftersom att de transparenta objekten renderades mönstrade i 

G-buffern betyder det att enbart en av fyra pixlar kommer att matcha med instans-ID 

och djupvärde, vilket leder till alla pixlar i mönstergruppen kommer att dela samma 

ljusvärde. Om fler än fyra objekt ligger lagrade över varandra kan det leda till att 

ingen av pixlarna i mönstret har samma instans-ID som det nuvarande objektet. I 

sådana fall används alla fyra samplingspunkter i uträkningen. 

Bildserien nedan illustrerar hur DSF samplingen går till i pixel shadern. 

 

Figur 10 En pixel behandlas i pixel shadern 

 Spara djup och instans-ID för senarelagd jämförelse 

 Bestäm position i mönster. 

 Hitta första pixel i mönster.  

 Position = (3, 4) 

 Offset = (0, 1) 
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 Hörnposition = (3, 3) 

 

 

Figur 11 Sampling av alla pixlar i mönstret 

 Sampla djup och instans-ID från alla punkter i mönstret. 

 

 

Figur 12 Ljusvärde för pixelgrupp bestäms 

 Röd: Samplingspunktens ID och/eller djup matchar inte med jämförda värde. 

 Grön: Matchar. 

 Blanda ljusvärdet för alla pixlar som matchar och sätt det blandade värdet på 

alla fyra pixlar 

4.1.6 Sortering 

För att transparenta objekt ska kunna representera bakomliggande färger korrekt 

måste de sorteras och renderas ut i ordningen bak till fram relativt till kamerans 

placering i världen. Detta gäller för båda metoderna som testas.  

4.2 Genomförda mätningar 

Testning kommer att ske med varierande scenupplägg samt ljussättning för att se hur 

teknikerna presterar i olika förhållanden. Alla tester sker i upplösningen 1024 * 768. 

En förutbestämd rutt för kameran ser till att alla tester som genomförs sker under lika 

villkor. 
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4.2.1 Testplattformar 

För att förhindra utomstående faktorer att påverka resultaten har alla tester körts minst 

tre gånger per testplattform. Om alla testkörningar ger liknande resultat (har avvikelse 

på 1-2 FPS) kommer den utvalda datan väljas godtyckligt. Om resultaten är mer 

varierande kommer ytterligare tester att utföras för att kunna hitta den felaktiga och 

sålla bort den ur resultaten. Om ett test resulterar i mycket lägre värden än de 

resterande p.g.a. att en annan process jobbar i bakgrunden vore det inte lämpligt att 

räkna med det resultatet och på så sätt sänka resultatet för plattformen.  

Följande är specifikationer för de plattformar som har använts under utvärderingen.  

Plattform 1 

Denna plattform representerar mellansegmentet prestandamässigt. Den använder det 

något utdaterade operativsystemet Windows XP men för dessa tester spelar det ingen 

roll, biblioteken som testapplikationen är skriven med drar inte nytta av nyare 

funktioner än de som finns tillgängliga i Windows XP. 

Operativsystem Windows XP Professional Service Pack 3 32-Bit 

Minne 3536 MB DDR2 @ 800 Mhz 

Processor Intel Core 2 Quad Q9400 @ 2.66 Ghz 

Grafikkort  ATI HD 3650 @ 750 Mhz 512 MB DDR3 @ 900 MHz 

 

Plattform 2 

Den mest högpresterande plattformen i testet. En högpresterande plattform är 

fördelaktigt att ha i utvärderingen då flaskhalsar i hårdvaran annars kan påverka 

resultaten i hög grad. Med denna plattform blir det teknikerna snarare än 

hårdvarukonfigurationen som sätter gränserna.  

Operativsystem Windows 7 Professional 64-Bit 

Minne 4096 MB DDR3 @ 1333 Mhz 

Processor Intel Core i5 750 @ 2.66 Ghz 

Grafikkort ATI HD 5770 @ 850Mhz 1024 MB DDR5 @ 4.8 Ghz 

 

Plattform 3 

En lågpresterande plattform som till skillnad från tidigare två plattformar är en bärbar 

dator, vilket innebär lägre klockfrekvenser och långsammare samt mindre minne 

tillhörande grafikkortet. Förhoppningen med denna plattform är att se hur 

renderingsmetoderna presterar i situationer där hårdvaran är begränsad och om trender 

i resultaten håller i sig.  

Operativsystem Windows 7 Professional 32-Bit 

Minne 2048 MB DDR2 @ 800 MHz 

Processor Intel Core 2 Duo @ 1.5 Ghz 

Grafikkort NVIDIA 8400M GS @ 400 Mhz 128 MB DDR2 800 

Mhz 
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4.2.2 Scener 

Varje teknik testas i fyra olika scener. Alla scener är uppbyggda på samma sätt och 

med samma objekt men med olika antal transparenta objekt. Modellen som används 

består av cirka 900 trianglar. Scenen byggs upp med 200 objekt av denna typ. Det 

som skiljer sig åt för varje scen är hur många av modellerna som är opaka och hur 

många som är transparenta.  

Scen 1: Alla objekt är transparenta, detta testfall är helt till för att stresstesta 

teknikerna. Att en scen tagen ur en riktig produktion skulle bestå av enbart 

transparenta objekt är inte ett troligt scenario men det är bra att använda för att se hur 

teknikerna presterar i pressade situationer. 

Scen 2: Består av 80 % transparenta objekt och 20 % opaka objekt. Med denna 

scenuppsättning är fokuset fortfarande på hur transparensmetoderna presterar men 

även om blandningen med opaka objekt har någon påverkan. 

Scen 3: I denna scen är 20 % av objekten transparenta och 80 % är opaka. Denna 

fördelning av transparenta och opaka objekt representerar en typisk scen ur ett spel.  

Scen 4: Scenen består av enbart opaka objekt, denna scen testas för att se om inferred 

implementeringen har någon påverkan på prestandan överlag vare sig det är positivt 

eller negativt.  

Alla scener har testats i två olika ljusförhållanden.  

 Många ljuskällor 

o En av de stora fördelarna med att använda renderingsmetoder som 

baserar sig på deferred shading är att många ljuskällor kan stödjas till 

samma kostnad som en stor eftersom att antalet ljusberäkningar är 

begränsat till skärmupplösningen. I testapplikationen utsätts objekten 

för belysning från 50 olika ljuskällor.  

 Enskild ljuskälla 

o Eftersom att transparensmetoden i light pre pass är implementerad som 

en vanlig framåtrendering kommer prestandan att påverkas av antalet 

ljuskällor som används. För att se skillnaden har alla scener även 

testats när de bara blir påverkade av en stor ljuskälla. 

Tabell 1 beskriver de olika konfigurationer som används för varje testfall. 

Test Scen Ljussättning 

Test 1 Alla transparenta Många ljuskällor 

Test 2 Många transparenta Många ljuskällor 

Test 3 Få transparenta Många ljuskällor 

Test 4 Inga transparenta Många ljuskällor 

Test 5 Alla transparenta En ljuskälla 

Test 6 Många transparenta En ljuskälla 

Test 7 Få transparenta En ljuskälla 

Test 8 Inga transparenta En ljuskälla 

Tabell 1 Scenkonfigurationer 
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4.2.3 Tester 

Figurerna i kommande kapitel illustrerar resultaten från de mätningar som har gjorts.  

Resultat från testplattform 1 

Testning av tidseffektivitet sker genom att mäta FPS, antalet bilder per sekund, för de 

olika scenerna. Figur 13 visar medelvärden mätt i FPS för inferred lighting och light 

pre pass på plattform 1. Båda teknikerna presterar livkvärdigt för alla testscener 

förutom nummer fem och sex där light pre pass metoden presterar klart bättre. 
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Figur 13 Medelvärde i FPS för samtliga tester på plattform 1 

 



 

 21 

Figur 14 visar skillnaderna mellan lägsta, högsta och medelvärde i FPS för inferred 

lighting på plattform 1. Skillnaderna håller sig jämnt genom alla testfall.  
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Figur 14 Resultat för Inferred Lighting på plattform 1 

 

Figur 15 visar skillnaderna mellan lägsta, högsta och medelvärde i FPS för light pre 

pass på plattform 1. Förhållandena mellan de olika mätvärden håller sig jämnt 

förutom för testfall fem och sex där både medelvärdet och högstavärdet har ökat. 
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Figur 15 Resultat för Light Pre Pass på plattform 1 
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Resultat från testplattform 2 

Figur 16 visar medelvärden mätt i FPS för inferred lighting och light pre pass på 

plattform 2. Denna plattform visar på samma trend som plattform 1 där light pre pass 

får en stor ökning i prestanda för testfall fem och sex. 
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Figur 16 Medelvärde i FPS för samtliga tester på plattform 2 

 

Figur 17 visar skillnaderna mellan lägsta, högsta och medelvärde i FPS för inferred 

lighting på plattform 2. Även på denna plattform visar inferred lighting på en stabilitet 

oavsett testfall. 
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Figur 17 Resultat för Inferred Lighting på plattform 2 
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Figur 18 visar skillnaderna mellan lägsta, högsta och medelvärde i FPS för light pre 

pass på plattform 2. Testfall ett och två tyder på instabilitet med deras lägsta värden 

som skiljer sig kraftigt åt från resterande tester. Precis som med testplattform 1 blir 

resultaten för testplattform fem och sex mycket bättre än resterande testfall. 
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Figur 18 Resultat för Light Pre Pass på plattform 2 

 

Resultat från testplattform 3 

Figur 19 visar medelvärden mätt i FPS för inferred lighting och light pre pass på 

plattform 3. Inferred lighting har en stor fördel i testfall ett och två medan testfall fem 

och sex visar markant bättre resultat med light pre pass. 
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Figur 19 Medelvärde i FPS för samtliga tester på plattform 3 
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Figur 20 visar skillnaderna mellan lägsta, högsta och medelvärde i FPS för inferred 

lighting på plattform 3. Precis som med föregående plattformar visar testerna på en 

stabil prestanda för alla uppmätta värden på alla testscener 
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Figur 20 Resultat för Inferred Lighting på plattform 3 

 

Figur 21 visar skillnaderna mellan lägsta, högsta och medelvärde i FPS för light pre 

pass på plattform 3. Testfall ett och två visar på väldigt lågt resultat medan resterande 

testfall ligger på jämförlig nivå med varandra. 

0

10

20

30

40

50

FPS

1 2 3 4 5 6 7 8

Testfall

 Min, max, avg för Light Pre Pass

Min Max Avg

 

Figur 21 Resultat för Light Pre Pass på plattform 3 
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4.2.4 Bildkvalitet 

Figur 22 visar effekten av att se på ett transparent objekt genom ett annat transparent 

objekt som använder sig av samma mönstring med inferred lighting. Det 

bakomliggande objektet har ingen ljusinformation och belyses då på samma sätt som 

det framliggande objektet. 

 

Figur 22 Inferred Lighting 

 

Figur 23 visar samma scen som figur 22 renderad med light pre pass och 

framåtrendering. I denna figur har det bakomligande objektet blivit belys korrekt. 

 

Figur 23 Light Pre Pass 

 

Figur 24 visas skillnaderna som finns mellan figur 23 och 22. Figuren är skapad med 

hjälp av ImageMagick (2010) Intensiteten på den röda färgen tyder på hur stor 

skillnaden är, starkare färg innebär större skillnad. Figur 24 visar på störst skillnad i 

mitten av figuren där ett objekt är renderat bakom ett annat objekt. 

 

Figur 24 Jämförelsebild för Inferred Lighting och Light Pre Pass rendering 
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Figur 25 visar en scen med många transparenta objekt placerade framför varandra 

renderat med inferred lighting. I denna scen syns inte de ljusmässiga artefakterna som 

figur 22 visar på lika tydligt.  

 

Figur 25 Inferred Lighting 

 

Figur 26 visar samma scen som figur 25 men renderad med light pre pass metoden. 

Skillnaden mellan figur 25 och 26 är minimal. 

 

Figur 26 Light Pre Pass 

 

Figur 27 bekräftar att skillnad fortfarande finns men jämfört med figur 24 är inte 

skillnaderna lika påtagliga.  

 

Figur 27 Jämförelsebild för Inferred Lighting och Light Pre Pass rendering från avstånd 
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Figur 28 visar en scen renderad med inferred lighting. Figuren är förstorad för att visa 

detaljer med belysningen. Färgövergångarna är väldigt tydliga och det går att urskilja 

enskilda pixlar i figuren.  

 

Figur 28 Inferred Lighting 

 

Figur 29 visar en scen renderad med light pre pass. Figuren är förstorad för att visa 

detaljer med belysningen. I denna figur är färgövergångarna mjukare, vilket gör det 

svårare att urskilja enskilda pixlar. 

 

Figur 29 Light Pre Pass 

 

I figur 30 är skillnaderna mellan figur 28 och 29 markerade. De områden som 

påverkas mest är de med mest belysnng. 

 

Figur 30 Jämförelsebild för Inferred Lighting och Light Pre Pass rendering, förstoring 
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4.3 Analys av mätningar 

I detta delkapitel kommer resultaten från 4.2 att analyseras med hänsyn till de två 

kriterier som ställdes i kapitel 3.  

4.3.1 Tidseffektivitet 

Figur 13 visar medelvärdet mätt i FPS för både inferred lighting och light pre pass på 

testplattform 1. En tydlig egenskap som går att se i inferred lighting är hur konsistent 

prestandan är för alla olika testscener. Det blir en väldigt liten prestandaökning att gå 

från 50 ljuskällor till en ljuskälla. Light pre pass metoden däremot visar på en markant 

ökning när antalet ljuskällor gick från 50 till en enskild vilket går att se på test 

nummer fem och sex. Test nummer tre, fyra, sju och åtta representerar de scener som 

har lite transparenta objekt samt inga transparenta objekt. Resultaten från dessa 

testscener är näst intill identiska oavsett renderingsteknik. Detta hör ihop med det 

faktum att båda renderingsteknikerna bygger på samma grund med G-buffer 

strukturen och att de specialiserade transparensmetoderna inte kommer till 

användning i dessa testfall. 

Figur 14 och 15 stärker påståendet att light pre pass metoden är mer instabil än 

inferredmetoden. Spridningen mellan lägsta, högsta och medelvärdet i FPS blir nästan 

dubbelt så stor när light pre pass tekniken går från flera ljuskällor till en ljuskälla.  

Trots större spridning indikerar testerna på att light pre pass metoden är den som ger 

bäst resultat på testplattform 1 om man ser till vilken som får högst värde. 

Spridningen mellan lägsta, högsta och medelvärde är större men lägsta FPS-värdet är 

likvärdiga för båda metoderna. Light pre pass ger upphov till mer varierade värden 

men svänger mer på den övre delen av skalan, vilket betyder att light pre pass kan ge 

högre värden än inferred lighting på liknande scener men inte lägre. Detta kan dock 

ses som en nackdel också beroende på vad som eftersträvas. En stabil bilduppdatering 

utan svängningar minimerar risker för tearing effekter (Möller et al, 2008).  

Testplattform 2 är den mest högpresterande av alla plattformar, resultaten tyder på 

samma effekter som testplattform 1. En skillnad är att light pre pass resultaten för 

många transparenta objekt och många ljuskällor visar på en större instabilitet än hos 

testplattform 1. Denna skillnad beror på att testplattform 2 är så pass högpresterande 

att det inte är implementeringen av renderingsmetoderna som tar prestanda utan 

enbart dess transparensmetod. Resultaten för testplattform 3 visar på liknande trend 

fast av andra skäl. Eftersom att grafikkortet är så pass begränsat både till 

minnesmängd och också hastighet blir light pre pass extremt lidande i de scener där 

flera ljuskällor används, grafikkortet hinner inte med framåtrendering med 50 

ljuskällor utöver en light pre pass konfiguration. Figur 21 visar resultat med FPS-

värden på så lite som sju bilder per sekund när det är som lägst och ett medel på tio 

FPS med light pre pass. I fallet med testplattform 3 går prestandan från spelbart på 15-

20 FPS med inferred till 7-10 FPS med light pre pass som inte går att se som 

tillräckligt för att passera som spelbart (Claypool & Claypool, 2009).  

Resultaten för alla tre plattformar tyder på liknande trender, inferred lighting har 

fördel i scener med flera ljuskällor och många transparenta objekt och har även 

överlag stabil prestanda utan stora svängningar. Light pre pass har mycket större 

svängningar som tyder på instabilitet, prestandan beror mycket på scenupplägget. De 

scener där light pre pass presterade bäst var de scener med många transparenta objekt 

och en enskild ljuskälla. 
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4.3.2 Bildkvalitet 

Figur 22-30 illustrerar skillnaderna som uppstår mellan teknikerna rent bildmässigt. 

Den tydligaste artefakten hos inferred lighting går att se i figur 22. Ljusinformationen 

för objektet bakom det första transparenta objektet är icke närvarande och därför blir 

inte objektet belyst korrekt. Detta fenomen uppstår när två objekt delar mönstring. 

Den pixeln som skulle innehålla ljusinformationen för de båda objekten matchar och 

därför skrivs värdet för det ena objektet över och informationen är förlorad.  

Figur 25 och 26 visar en mer översiktlig scen med båda renderingsmetoder. I dessa 

figurer är det inte lika lätt att urskilja artefakter. Efter fyra lager av transparenta objekt 

kan inte inferred metoden visa korrekta färger med nuvarande implementering men 

eftersom att informationen blir så pass otydlig efter så många lager har det väldigt 

liten påverkan för den producerade bilden.  

En av nackdelarna med inferred lighting enligt specifikationerna var att objekt blir 

belysta med en fjärdedel av orginalupplösningen. Effekten av detta går att se i figur 

28 och 29, båda figurerna har blivit förstorade för att visa effekten tydligare. 

Belysningen i figur 28 som använder sig av inferred lighting saknar de mjuka 

övergångarna som går att se i figur 29.  Denna effekt är dock svår att se genom att 

enbart betrakta en scen i dess orginalstorlek. I figur 25-26 går det inte att urskilja 

vilken teknik som har högre upplösning gällande belysningen.   
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5 Slutsatser 

I detta kapitel sammanfattas de slutsatser som har tagits efter resultaten från 

utvärderingen. Slutligen diskuteras resultatens betydelse i stort och litet perspektiv 

samt hur det skulle vara möjligt att utveckla arbetet. 

5.1 Resultatsammanfattning 

Målet med arbetet har varit att testa alternativa renderingsmetoder för transparent 

geometri i en deferred pipeline. Testerna från kapitel 4 tyder på att det traditionella 

sättet att hantera transparens ger ett bra resultat rent bildmässigt men det drar inte 

nytta av ljusegenskaperna som deferred tekniken för med sig. Istället blir scenernas 

prestanda beroende på belysningsmodellen i de scener som innefattar många 

transparenta objekt.  

Inferred lighting som är en alternativ deferred renderingsmetod har inbyggt stöd för 

transparent geometri. Alla testscener på alla plattformar som testades i kapitel 4 gav 

likartade resultat; inferred lighting ger stabil prestanda oavsett belysningsmodell. Den 

största nackdelen med inferred lighting visade sig vara artefakterna. På grund av att de 

transparenta objekten renderas mönstrade gav det upphov till saknad av 

ljusinformation där två objekt ligger lagrade direkt över varandra med samma 

mönstring, detta innebär att ljusinformation gick förlorad. Med light pre pass 

existerade inte detta problem eftersom att färgkompositionen med de transparenta 

objekten skedde precis som med vanlig framåtrendering.  

5.2 Diskussion 

En frågeställning som har varit närvarande under arbetets gång har varit om det 

verkligen finns någon plats för specialtekniker som inferred lighting, huruvida det 

faktiskt är värt mödan att implementera ett specialiserat system för att få samma 

belysningseffekter på transparenta objekt som opaka. Testerna visar på att det går att 

få fördelarna från deferred shading att täcka även transparenta objekt och kostnaden i 

prestandan är inte påverkande heller. Den stora nackdelen är de artefakter som införs i 

scenen som figur 22 visar på. Figur 28 och 29 visade även på att belysningen för 

inferred lighting blev mindre detaljerad på grund av den lägre upplösningen för 

belysningen. Artefakterna som uppstod på grund av detta var dock inte synliga innan 

förstorade figurer av de olika teknikerna jämfördes, i en vanlig scen som exempelvis 

figur 25 och 26 visar är påverkan av den lägre upplösningen för belysningen väldigt 

liten. 

Ett tänkbart scenario där inferred lighting kan komma till användning är ett spel som 

förlitar sig mycket på transparens samt avancerade ljuseffekter. Det är i dessa fall som 

fördelarna med tekniken utnyttjas till maximalt (konsistent prestanda oberoende av 

antal ljuskällor). Ett mindre lämpat exempel kan tänkas vara om man enbart har ett 

fåtal transparenta objekt. Då framåtrenderingen billig att motiveringen till att utveckla 

ett inferred system försvagas. Men om man redan har ett inferred system 

implementerat kan det även i sådana scener (få transparenta och enkel belysning) vara 

värt att använda inferred lighting. Enkelheten i form av uniform belysning ska inte 

underskattas. En svårighet som inte hade räknats med från början med detta arbete har 

varit att få framåtrenderingens ljussättning att matcha deferred systemens belysning. 

Till och med den enkla ljusmodellen som använts i detta projekt har det varit ett 

tidskrävande problem.    
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Viktigt att tänka på med resultaten som presenterat är också hur teknikerna har 

implementerats. Tanken har utmed arbetet varit att implementera teknikerna så 

grundläggande som möjligt. Det är på grund av detta faktum som artefakterna med 

inferred metoden blir så tydliga. Ett sätt att undvika att ljusinformation går förlorad så 

tydligt som figur 22 och 23 påvisar är att tilldela mönstringen efter scenposition 

exempelvis. Genom att tilldela mönster så att avståndet mellan objekt med samma 

mönster är stort kan man undvika sådana tydliga artefakter. Problemet kvarstår 

fortfarande men tillfällen lika tydliga som figur 22 illustrerar skulle inte uppstå.  

Ännu en viktig detalj är hur framåtrenderingen har implementerats i light pre pass 

metoden. Kapitel 2.3 tar upp det faktum att man kan implementera framåtrendering 

med flera ljuskällor på två olika sätt, rendering per objekt eller rendering per ljuskälla. 

I detta arbete har rendering per objekt implementerats. Detta är den billigaste av 

metoderna eftersom att objekten bara renderas en gång, nackdelen med detta 

tillvägagångssätt är att det finns ett max antal ljuskällor som implementeringen stödjer 

på grund av restriktioner i shader modellen. Gränsen för denna implementering är vid 

50 ljuskällor och därför valdes detta antal att användas i testerna. Att implementera 

per ljus renderingen skulle inte hjälpa till att flytta den gränsen, snarare skulle det 

betyda att färre ljuskällor skulle kunna användas för att få liknande prestanda eftersom 

att så många fler renderingar skulle behövas.  

 

5.3 Framtida arbete 

Sett till ett kort perspektiv vore det intressant att se hur mer optimerade versioner av 

de utvärderade teknikerna presterar. Resultaten från detta arbete ger en teoretisk 

bakgrund till hur teknikerna presterar. Det vore intressant att se om skillnaderna 

mellan renderingsmetoderna kvarstår om de hade implementerats på mer effektiva sätt 

och utnyttjat respektive tekniks fördelar istället för att dela grund.  

Det finns fler alternativa sätt att rendera transparenta objekt i deferred system än bara 

inferred lighting. På grund av tidsbrist valdes inferred lighting att jämföras med den 

mer populära metoden med framåtrendering, men att se hur exempelvis 

(reverse)depth peeling (Thibieroz, 2008) presterar i kontrast till de två utvärderade 

systemen vore intressant. 

Deferred shading kommer att fortsätta utvecklas och det är en teknik som drar fördel 

av det faktum att grafikkorten blir snabbare och får mer minne. En väldigt intressant 

utveckling för deferred shading är stödet för Compute Shaders som har introducerats i 

DirectX 11 (2010). Företaget DICE har för närvarande en deferred pipeline i 

utveckling för DX11 som enbart kräver en läsning i G-buffern per producerad bild 

istället för en gång per pixel (Andersson, 2009). Order Independent Transparency 

(Gruen & Thibieroz, 2010) är en annan teknik som har blivit möjlig tack vare 

compute shaderns uppkomst. OIT är en metod för att hantera transparens med perfekt 

korrekthet ner till pixelnivå oavsett hur objekt ligger lagrade. Ett arbete som testar 

möjligheten att använda sig av DX11 och implementera transparens i en deferred 

pipeline med hjälp av OIT vore en intressant utveckling av detta arbete. 
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Bilaga 

C# - RenderEngine.cs 
 

namespace Transparency 

{ 

    /// <summary> 

    /// Main render class. Implements the LPP and Inferred algorithm 

 /// Contains all the info and data needed for the rendering 

techniques.  

    /// </summary> 

    public class RenderEngine : 

Microsoft.Xna.Framework.DrawableGameComponent 

    { 

        FirstPersonCamera camera;  

        Scene scene; 

 

  private float _FPS = 0f, _TotalTime = 0f, _DisplayFPS = 

0f; 

 

        KeyboardState lastKBState; 

 

        private RenderTarget2D colorRT;    //this Render Target will 

hold color and Specular Intensity 

        private RenderTarget2D normalRT; //this Render Target will 

hold normals and Specular Power 

        private RenderTarget2D depthRT; //finally, this one will hold 

the depth 

        private RenderTarget2D lightRT;//and this one keeps track of 

the lightvalue per pixel 

        private RenderTarget2D finalRT; 

 

        private SpriteBatch spriteBatch; 

 

  SpriteFont font; 

 

        private Effect forwardRenderEffect; 

        private Effect spriteEffect; 

        private Effect pointLightEffect; 

  private Effect spotLightEffect; 

        private Effect renderGBufferEffect; 

        private Effect basicRenderEffect; 

 

        int transparentPass = 1; 

 

  public List<Vector3> CameraLane = new List<Vector3>(); 

 

        private Model sphereModel; 

  float intensity = 6.0f; 

 

  private TextureCube skyboxTex; 

  private Model skybox; 

        Vector2 gbufferdimension; 

        Vector2 RTDimension; 

 

        static Vector3 AmbientColor = new Vector3(0.9f, 0.9f, 0.9f); 

 

  float ambientRed = 0.2f; 

  float ambientGreen = 0.2f; 

  float ambientBlue = 0.2f; 

  float step = 0.02f; 



 

 35 

 

  float lightY = 0; 

  int color = 0; 

  

        float transparentAlpha = 0.5f; 

   

        public bool inferred = true; 

  public bool drawSpheres = false; 

  public bool autoCamera = false; 

        public bool singleLight = false; 

        public bool recording = false; 

 

  float innerAngle = 35f; 

  float outerAngle = 70f; 

 

        const int NumMasks = 4; 

 

  Curve3D cameraCurvePosition = new Curve3D(); 

  Curve3D cameraCurveLookat = new Curve3D(); 

 

  Matrix view; 

  Matrix proj; 

 

  Matrix viewMatrix; 

  Matrix projMatrix; 

 

        FileStream fs; 

        StreamWriter sw; 

 

        float minFPS  = 1000; 

        float maxFPS = 0; 

        public List<float> FPSList = new List<float>(); 

  public List<float> MSList = new List<float>(); 

        float avgFPS = 0; 

        string method = "Inferred"; 

        string light = "Multiple light"; 

        string type = "All transparents"; 

 

        int pass = 1; 

    

  

  static float aspectRatio = (float)5 / (float)4; 

 

  // Set field of view of the camera in radians (pi/4 is 45 

degrees). 

  static float FOV = MathHelper.PiOver4; 

 

  // Set z-values of the near and far clipping planes. 

  static float nearClip = 5.0f; 

  static float farClip = 5000.0f; 

 

  double time = 0; 

 

  static readonly Vector4[] OutputMasks =  

  {  

      new Vector4(1, -1, -1, -1),  

      new Vector4(-1, 1, -1, -1),  

      new Vector4(-1, -1, 1, -1),  

   new Vector4(-1, -1, -1, 1) 

  }; 

 

  static readonly Vector4[] XFilterOffsets =  
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  {  

      new Vector4(0, -1, 0, -1),  

      new Vector4(-1, 0, -1, 0),  

      new Vector4(0, -1, 0, -1), 

   new Vector4(-1, 0, -1, 0) 

  }; 

  static readonly Vector4[] YFilterOffsets =  

  {  

     new Vector4(0, 0, -1, -1),  

     new Vector4(0, 0, -1, -1),  

     new Vector4(-1, -1, 0, 0), 

     new Vector4(-1, -1, 0, 0)  

  }; 

 

 

 

        protected VertexPositionColor[] vertices; 

 

 

 

        public RenderEngine(Game game) 

            : base(game) 

        { 

   camera = new FirstPersonCamera(game); 

   game.Components.Add(camera); 

 

            scene = new Scene(game); 

 

 

 

    

        } 

 

/// <summary> 

/// Allows the game component to perform any initialization it needs 

to before starting 

/// to run.  This is where it can query for any required services and 

load content. 

/// </summary> 

public override void Initialize() 

{ 

 

   camera.EyeHeightStanding = 100.0f; 

 

   camera.Acceleration = new Vector3(800.0f, 800.0f, 

800.0f); 

   camera.VelocityWalking = new Vector3(200.0f, 

200.0f, 200.0f); 

   camera.VelocityRunning = camera.VelocityWalking * 

2.0f; 

 

   Vector3 point = Vector3.Zero; 

 

 

   InitCurve(); 

  

   float aspectRatio = (float)5 / (float)4; 

 

   // Setup the camera's perspective projection 

matrix. 

   camera.Perspective(90.0f, aspectRatio, 0.01f, 

5000.0f); 
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   for (int i = 0; i < scene.PointLightList.Count; 

i++) 

   { 

   

 scene.LightColor.Add(scene.PointLightList[i].Color); 

   

 scene.LightPosition.Add(Vector3.Transform(scene.PointLightList[

i].Position, viewMatrix)); 

   

 scene.LightRange.Add(scene.PointLightList[i].Range); 

   } 

 

    

            base.Initialize(); 

        } 

 

protected override void LoadContent() 

{ 

            //get the sizes of the backbuffer, in order to have 

matching render targets    

            int backBufferWidth = 

GraphicsDevice.PresentationParameters.BackBufferWidth; 

            int backBufferHeight = 

GraphicsDevice.PresentationParameters.BackBufferHeight; 

 

            gbufferdimension.X = 1024; 

            gbufferdimension.Y = 768; 

 

   RTDimension.X = backBufferWidth; 

   RTDimension.Y = backBufferHeight; 

 

   font   = Game.Content.Load<SpriteFont>("Arial"); 

 

 

            colorRT = new RenderTarget2D(GraphicsDevice, 

backBufferWidth, 

                                                                    

backBufferHeight, 1, SurfaceFormat.Color, 

RenderTargetUsage.PreserveContents); 

            normalRT = new RenderTarget2D(GraphicsDevice, 

backBufferWidth, 

                                                                    

backBufferHeight, 1, SurfaceFormat.Rgba1010102, 

RenderTargetUsage.PreserveContents); 

            depthRT = new RenderTarget2D(GraphicsDevice, 

backBufferWidth, 

                                                                    

backBufferHeight, 1, SurfaceFormat.HalfVector2, 

RenderTargetUsage.PreserveContents); 

            lightRT = new RenderTarget2D(GraphicsDevice, 

backBufferWidth, 

           

    backBufferHeight, 1, SurfaceFormat.Vector4, 

RenderTargetUsage.PreserveContents); 

            finalRT = new RenderTarget2D(GraphicsDevice, 

backBufferWidth, 

                                                                    

backBufferHeight, 1, SurfaceFormat.Color, 

RenderTargetUsage.PreserveContents); 

             

            scene.InitializeScene(); 
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            forwardRenderEffect = 

Game.Content.Load<Effect>("ForwardRender"); 

            pointLightEffect = 

Game.Content.Load<Effect>("PointLight"); 

   spotLightEffect = 

Game.Content.Load<Effect>("SpotLight"); 

            spriteEffect = Game.Content.Load<Effect>("Sprite"); 

            renderGBufferEffect = 

Game.Content.Load<Effect>("RenderGBuffer"); 

            basicRenderEffect = 

Game.Content.Load<Effect>("BasicRender"); 

 

            VectorRenderer.Initialize(GraphicsDevice, 

Matrix.Identity, Game.Content.Load<Effect>("LineDrawing")); 

 

   skybox = 

Game.Content.Load<Model>("Models\\lobby_skybox"); 

   skyboxTex = 

Game.Content.Load<TextureCube>("Models\\LobbyCube"); 

   sphereModel = 

Game.Content.Load<Model>("Models\\LightSphere"); 

 

 

            spriteBatch = new SpriteBatch(Game.GraphicsDevice); 

 

  

 

 

            base.LoadContent(); 

        } 

 

/// <summary> 

/// Main update component. Takes keyboard commands and updates the 

camera curve 

/// </summary> 

/// <param name="gameTime">Provides a snapshot of timing 

values.</param> 

public override void Update(GameTime gameTime) 

{ 

            float dt = (float)gameTime.ElapsedGameTime.TotalSeconds; 

            KeyboardState kbState = Keyboard.GetState(); 

 

    

   

 MSList.Add(gameTime.ElapsedGameTime.Milliseconds); 

  

 

            if (kbState.IsKeyDown(Keys.T) && lastKBState != kbState) 

                if (inferred == true) inferred = false; 

                else 

                    inferred = true; 

 

   if (kbState.IsKeyDown(Keys.F) && lastKBState != 

kbState) 

                if (autoCamera == true) 

                { 

                    autoCamera = false; 

                    recording = false; 

                } 

                else 

                { 
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                    autoCamera = true; 

                    recording = false; 

                } 

 

            if (kbState.IsKeyDown(Keys.R) && lastKBState != kbState) 

            { 

                autoCamera = true; 

                time = 0; 

                singleLight = false; 

                scene.InitAllTransparent(); 

                scene.InitManyLights(); 

                method = "Inferred"; 

                light = "Multiple light"; 

                type = "All transparents"; 

                inferred = true; 

                recording = true; 

    FPSList.Clear(); 

    MSList.Clear(); 

                pass = 1; 

            } 

   if (kbState.IsKeyDown(Keys.D1) && lastKBState != 

kbState) 

   { 

    scene.InitAllTransparent(); 

                type = "All transparents"; 

    

   } 

   if (kbState.IsKeyDown(Keys.D2) && lastKBState != 

kbState) 

   { 

    scene.InitManyTransparents(); 

                type = "Many transparents"; 

    

   } 

   if (kbState.IsKeyDown(Keys.D3) && lastKBState != 

kbState) 

   { 

    scene.InitFewTransparents(); 

                type = "Few transparents"; 

  

   } 

   if (kbState.IsKeyDown(Keys.D4) && lastKBState != 

kbState) 

   { 

    scene.InitNoTransparents(); 

                type = "No transparents"; 

  

   } 

 

            if (kbState.IsKeyDown(Keys.C) && lastKBState != kbState) 

            { 

                singleLight = false; 

                scene.InitManyLights(); 

            } 

            if (kbState.IsKeyDown(Keys.V) && lastKBState != kbState) 

            { 

                scene.InitSingleLight(); 

                singleLight = true; 

            } 

 

   if (kbState.IsKeyDown(Keys.I)) 

   { 
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     ambientRed += step; 

     ambientGreen += step; 

     ambientBlue += step; 

   } 

 

   if (kbState.IsKeyDown(Keys.U)) 

   { 

     ambientRed -= step; 

     ambientGreen -= step; 

     ambientBlue -= step; 

   } 

   

    

   AmbientColor = new Vector3(ambientRed, 

ambientGreen, ambientBlue); 

   if (kbState.IsKeyDown(Keys.R)) 

    color = 0; 

   if (kbState.IsKeyDown(Keys.G)) 

    color = 1; 

   if (kbState.IsKeyDown(Keys.B)) 

    color = 2; 

 

   if (kbState.IsKeyDown(Keys.Z)) 

    //innerAngle -= 1f; 

    intensity -= 0.05f; 

 

   if (kbState.IsKeyDown(Keys.X)) 

    //innerAngle += 1f; 

    intensity += 0.05f; 

 

            if (kbState.IsKeyDown(Keys.F1) && lastKBState != kbState) 

                transparentPass = 1; 

            if (kbState.IsKeyDown(Keys.F2) && lastKBState != kbState) 

                transparentPass = 2; 

   if (kbState.IsKeyDown(Keys.F3) && lastKBState != 

kbState) 

    transparentPass = 3; 

 

   if (kbState.IsKeyDown(Keys.B)) 

    lightY -= 1f; 

   if (kbState.IsKeyDown(Keys.N)) 

    lightY += 1f; 

 

            if (kbState.IsKeyDown(Keys.Escape) || pass > 16) 

            { 

                Game.Exit(); 

            } 

 

 

             

           

 

  lastKBState = kbState; 

 

  

 

            base.Update(gameTime); 

        } 

 

  void UpdateCameraCurve(GameTime gameTime) 

  { 

   if (autoCamera) 
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   { 

    // Calculate the camera's current position. 

    Vector3 cameraPosition = 

    

 cameraCurvePosition.GetPointOnCurve((float)time); 

    Vector3 cameraLookat = 

    

 cameraCurveLookat.GetPointOnCurve((float)time); 

 

    // Set up the view matrix and projection 

matrix. 

    view = Matrix.CreateLookAt(cameraPosition, 

cameraLookat, 

     new Vector3(0.0f, 1.0f, 0.0f)); 

 

    proj = 

Matrix.CreatePerspectiveFieldOfView(FOV, aspectRatio, 

     nearClip, farClip); 

 

    time += 

gameTime.ElapsedGameTime.TotalMilliseconds; 

   } 

  } 

 

/// <summary> 

/// Passed as a delegate to List.Sort, to sort transparent instances 

by view-space depth 

/// Not used in current version of the application 

/// </summary> 

private int CompareByDepth(Actor a, Actor b) 

{ 

   float aDepth = -Vector3.Transform(a.Position, 

viewMatrix).Z; 

   float bDepth = -Vector3.Transform(b.Position, 

viewMatrix).Z; 

            return (int)Math.Sign(bDepth - aDepth); 

        } 

 

        public override void Draw(GameTime gameTime) 

        { 

   if (autoCamera) 

   { 

    viewMatrix = view; 

    projMatrix = proj; 

   } 

   else 

   { 

    viewMatrix = camera.ViewMatrix; 

    projMatrix = camera.ProjectionMatrix; 

   } 

             

   scene.Transparents.Sort(CompareByDepth); 

 

 

 

            DrawGBuffer(); 

            DrawLights(gameTime); 

    

            DrawBasic(); 

 

            if (inferred == false) 

                DrawTransparents(); 
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            DrawScreen(gameTime); 

 

             

 

            base.Draw(gameTime); 

        } 

 

  /// <summary> 

  /// renders normal, depth and ID values to textures 

  /// </summary> 

        public void DrawGBuffer() 

        { 

 

            PIXHelper.BeginEvent("Draw G-Buffer"); 

 

            GraphicsDevice.SetRenderTarget(0, depthRT); 

            GraphicsDevice.SetRenderTarget(1, normalRT); 

            GraphicsDevice.Clear(ClearOptions.DepthBuffer |  

ClearOptions.Target, Vector4.Zero, 1.0f, 0); 

 

            int instanceID = 1; 

 

            PIXHelper.BeginEvent("opaques"); 

 

            for (int k = 0; k < scene.ActorList.Count; k++) 

            { 

 

                renderGBufferEffect.CurrentTechnique = 

renderGBufferEffect.Techniques["GeometryBufferOpaque"]; 

                

renderGBufferEffect.Parameters["InstanceID"].SetValue(instanceID); 

                ++instanceID; 

 

    scene.ActorList[k].Draw(GraphicsDevice, 

renderGBufferEffect, viewMatrix, projMatrix, farClip); 

            } 

 

            PIXHelper.EndEvent(); 

 

 

            if (inferred == false) 

            { 

    PIXHelper.EndEvent(); 

    return; 

            } 

 

            PIXHelper.BeginEvent("transparent"); 

 

            for (int k = 0; k < scene.Transparents.Count; k++) 

            { 

 

 

                renderGBufferEffect.CurrentTechnique = 

renderGBufferEffect.Techniques["GeometryBufferTransparent"]; 

 

                

renderGBufferEffect.Parameters["OutputMask"].SetValue(OutputMasks[sce

ne.Transparents[k].stippleMask]); 

                

renderGBufferEffect.Parameters["InstanceID"].SetValue(instanceID); 

                ++instanceID; 
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    scene.Transparents[k].Draw(GraphicsDevice, 

renderGBufferEffect, viewMatrix, projMatrix, farClip); 

            } 

 

            PIXHelper.EndEvent(); 

 

            PIXHelper.EndEvent(); 

 

        } 

 

  /// <summary> 

/// Render the light spheres and mark/color the pixels that the 

lightspheres  

/// interact with 

/// </summary> 

/// <param name="gameTime"></param> 

private void DrawLights(GameTime gameTime) 

{ 

 

             

            GraphicsDevice.SetRenderTarget(0, lightRT); 

            GraphicsDevice.SetRenderTarget(1, null); 

 

            GraphicsDevice.Clear(ClearOptions.Target, Vector4.Zero, 

1.0f, 0); 

   PIXHelper.BeginEvent("PointLights"); 

 

   for (int i = 0; i < scene.PointLightList.Count; 

i++) 

   { 

    DrawPointLight( 

     //scene.PointLightList[i].Position, 

     new 

Vector3(scene.PointLightList[i].Position.X, lightY, 

scene.PointLightList[i].Position.Z), 

     scene.PointLightList[i].Color, 

     scene.PointLightList[i].Range,  

      

     intensity 

    ); 

   } 

            PIXHelper.EndEvent(); 

        } 

 

/// <summary> 

/// a pointlight is a sphere with a scalar used to set it's radius 

/// </summary> 

/// <param name="lightPosition"></param> 

/// <param name="color"></param> 

/// <param name="lightRadius"></param> 

/// <param name="intensity"></param> 

private void DrawPointLight(Vector3 lightPosition, Vector3 color, 

float lightRadius, float intensity) 

{ 

 

 

pointLightEffect.Parameters["FarClip"].SetValue(farClip); 

            

pointLightEffect.Parameters["GBufferDimensions"].SetValue(gbufferdime

nsion); 
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pointLightEffect.Parameters["Depth"].SetValue(depthRT.GetTexture()); 

            

pointLightEffect.Parameters["Normal"].SetValue(normalRT.GetTexture())

; 

 

  

 pointLightEffect.Parameters["LightIntensity"].SetValue(intensit

y); 

            

pointLightEffect.Parameters["LightColor"].SetValue(color); 

 

 

 

            Matrix worldMatrix = Matrix.CreateScale(lightRadius) * 

Matrix.CreateTranslation(lightPosition); 

  

 pointLightEffect.Parameters["World"].SetValue(worldMatrix); 

  

 pointLightEffect.Parameters["WorldView"].SetValue(worldMatrix * 

viewMatrix); 

  

 pointLightEffect.Parameters["WorldViewProjection"].SetValue(wor

ldMatrix * viewMatrix * projMatrix); 

            

pointLightEffect.Parameters["LightRange"].SetValue(lightRadius); 

            

pointLightEffect.Parameters["LightPosVS"].SetValue(lightPosition); 

  

 pointLightEffect.Parameters["InvertView"].SetValue(Matrix.Inver

t(viewMatrix)); 

 

            // For our light volume we'll want to render front faces 

if the volume intersects 

            // our far clipping plane, or back faces otherwise. 

   float lightDepth = -

Vector3.Transform(lightPosition, viewMatrix).Z; 

            if (lightDepth > farClip - lightRadius) 

                pointLightEffect.CurrentTechnique = 

pointLightEffect.Techniques["PointLightFront"]; 

            else 

                pointLightEffect.CurrentTechnique = 

pointLightEffect.Techniques["PointLightBack"]; 

 

            pointLightEffect.Begin(SaveStateMode.None); 

            pointLightEffect.CurrentTechnique.Passes[0].Begin(); 

 

            ModelMesh mesh = sphereModel.Meshes[0]; 

            ModelMeshPart meshPart = mesh.MeshParts[0]; 

 

            GraphicsDevice.Indices = mesh.IndexBuffer; 

            GraphicsDevice.VertexDeclaration = 

meshPart.VertexDeclaration; 

            GraphicsDevice.Vertices[0].SetSource(mesh.VertexBuffer, 

meshPart.StreamOffset, meshPart.VertexStride); 

 

            

GraphicsDevice.DrawIndexedPrimitives(PrimitiveType.TriangleList, 

                                                    

meshPart.BaseVertex, 

                                                    0, 
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meshPart.NumVertices, 

                                                    

meshPart.StartIndex, 

                                                    

meshPart.PrimitiveCount); 

 

             

 

            pointLightEffect.CurrentTechnique.Passes[0].End(); 

            pointLightEffect.End(); 

                 

        } 

 

 

/// <summary> 

/// Re-renders geometry and applies appropriate material shader if 

wanted.  

/// Right now all objects use the same shader with a basic diffuse 

lighting calculation 

/// Clears the depth buffer also 

/// </summary> 

void DrawBasic() 

{ 

 

      PIXHelper.BeginEvent("Composite"); 

             

      GraphicsDevice.SetRenderTarget(0, null); 

      GraphicsDevice.SetRenderTarget(1, null); 

GraphicsDevice.Clear(ClearOptions.Target | 

ClearOptions.DepthBuffer, 

                                    Color.Black, 1.0f, 0); 

 

            int instanceID = 1; 

 

            PIXHelper.BeginEvent("composite opaque"); 

 

            for (int k = 0; k < scene.ActorList.Count; k++)  

            { 

                basicRenderEffect.CurrentTechnique = 

basicRenderEffect.Techniques["SceneRenderOpaque"]; 

                

basicRenderEffect.Parameters["LightTexture"].SetValue(lightRT.GetText

ure()); 

                

basicRenderEffect.Parameters["DepthIDTexture"].SetValue(depthRT.GetTe

xture()); 

                

basicRenderEffect.Parameters["AmbientColor"].SetValue(AmbientColor); 

                

basicRenderEffect.Parameters["GBufferDimension"].SetValue(RTDimension

); 

                

basicRenderEffect.Parameters["RTDimension"].SetValue(gbufferdimension

); 

                

basicRenderEffect.Parameters["InstanceID"].SetValue(instanceID); 

                

basicRenderEffect.Parameters["OutputMask"].SetValue(OutputMasks[insta

nceID % NumMasks]); 

 

                ++instanceID; 
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    scene.ActorList[k].Draw(GraphicsDevice, 

basicRenderEffect, viewMatrix, projMatrix, farClip); 

 

            } 

 

            PIXHelper.EndEvent(); 

 

            if (inferred == false) 

            { 

                PIXHelper.EndEvent(); 

                return; 

            } 

 

            PIXHelper.BeginEvent("Composite, transparent"); 

 

            for (int k = 0; k < scene.Transparents.Count; k++) 

            { 

                //scene.Transparents[k].effect = basicRenderEffect; 

 

                basicRenderEffect.CurrentTechnique = 

basicRenderEffect.Techniques["SceneRenderTransparent"]; 

 

              

                

basicRenderEffect.Parameters["LightTexture"].SetValue(lightRT.GetText

ure()); 

                

basicRenderEffect.Parameters["DepthIDTexture"].SetValue(depthRT.GetTe

xture()); 

                

basicRenderEffect.Parameters["AmbientColor"].SetValue(AmbientColor); 

                

basicRenderEffect.Parameters["GBufferDimension"].SetValue(RTDimension

); 

                

basicRenderEffect.Parameters["RTDimension"].SetValue(gbufferdimension

); 

                

basicRenderEffect.Parameters["InstanceID"].SetValue(instanceID); 

   

 basicRenderEffect.Parameters["XFilterOffsets"].SetValue(XFilter

Offsets[scene.Transparents[k].stippleMask]); 

   

 basicRenderEffect.Parameters["YFilterOffsets"].SetValue(YFilter

Offsets[scene.Transparents[k].stippleMask]); 

                

basicRenderEffect.Parameters["Alpha"].SetValue(transparentAlpha); 

 

 

                ++instanceID; 

 

    scene.Transparents[k].Draw(GraphicsDevice, 

basicRenderEffect, viewMatrix, projMatrix, farClip); 

         

            } 

 

            PIXHelper.EndEvent(); 

            PIXHelper.EndEvent(); 

 

 

} 
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/// <summary> 

/// Draws the transparent objects that have been listed in the 

Transparents list´. 

 /// </summary> 

 void DrawTransparents() 

 { 

 

/* Ljussättningen genom transparenta objekt blir väldigt enkel 

eftersom att de transparenta  

             * objekten renderas till L-buffern, normal och djup 

texturen. Detta gör att det enda ljusvärdet som 

             * finns att tillgå på punkten som det transparenta 

objektet upptar är det transparenta objektet värden 

             */ 

 

 scene.LightPosition.Clear(); 

 scene.LightColor.Clear(); 

 scene.LightRange.Clear(); 

 scene.LightIntensity.Clear(); 

 for (int i = 0; i < scene.PointLightList.Count; i++) 

 { 

 

 scene.LightPosition.Add(scene.PointLightList[i].Position);

 scene.LightColor.Add(scene.PointLightList[i].Color); 

 scene.LightRange.Add(scene.PointLightList[i].Range); 

 scene.LightIntensity.Add(intensity); 

 

 } 

              

      PIXHelper.BeginEvent("Forward Pass - PointLights"); 

    for (int k = 0; k < scene.Transparents.Count; 

k++) 

    { 

                    if (!singleLight) 

                        forwardRenderEffect.CurrentTechnique = 

forwardRenderEffect.Techniques["ForwardPointLight"]; 

                    else 

                        forwardRenderEffect.CurrentTechnique = 

forwardRenderEffect.Techniques["ForwardSinglePointLight"]; 

      

                    

forwardRenderEffect.Parameters["Alpha"].SetValue(transparentAlpha); 

                    

forwardRenderEffect.Parameters["LightPositionsVS"].SetValue(scene.Lig

htPosition.ToArray()); 

                    

forwardRenderEffect.Parameters["LightRanges"].SetValue(scene.LightRan

ge.ToArray()); 

                    

forwardRenderEffect.Parameters["LightIntensitys"].SetValue(scene.Ligh

tIntensity.ToArray()); 

                    

forwardRenderEffect.Parameters["LightColors"].SetValue(scene.LightCol

or.ToArray()); 

                    

forwardRenderEffect.Parameters["AmbientColor"].SetValue(AmbientColor)

; 

    

 forwardRenderEffect.Parameters["InvertView"].SetValue(Matrix.In

vert(viewMatrix)); 
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 scene.Transparents[k].Draw(GraphicsDevice, forwardRenderEffect, 

viewMatrix, projMatrix, farClip); 

 

 

 } 

 PIXHelper.EndEvent(); 

 

} 

 

/// <summary> 

/// Final call that draws the RT from the DrawBasic scene + the 

transparent objects 

/// </summary> 

/// <param name="gameTime"></param> 

public void DrawScreen(GameTime gameTime) 

{ 

 

            PIXHelper.BeginEvent("finalDraw"); 

 

            GraphicsDevice.SetRenderTarget(0, null); 

            GraphicsDevice.SetRenderTarget(1, null); 

 

   // Calculate the Frames Per Second 

   float ElapsedTime = 

(float)gameTime.ElapsedRealTime.TotalSeconds; 

   _TotalTime += ElapsedTime; 

 

   if (_TotalTime >= 1) 

   { 

    _DisplayFPS = _FPS; 

    _FPS = 0; 

    _TotalTime = 0; 

   } 

   _FPS += 1; 

 

            if (_DisplayFPS > maxFPS) 

                maxFPS = _DisplayFPS; 

            else if (_DisplayFPS < minFPS && _DisplayFPS != 0) 

                minFPS = _DisplayFPS; 

 

            FPSList.Add(_DisplayFPS); 

 

   // Format the string appropriately 

   string FpsText = _DisplayFPS.ToString() + " FPS"; 

   Vector2 FPSPos = new 

Vector2((GraphicsDevice.Viewport.Width - 

font.MeasureString(FpsText).X) - 15, 10); 

 

            string Method; 

 

            if (inferred) 

                Method = "(T) Transparency method: Inferred"; 

            else 

                Method = "(T) Transparency method: Light Pre Pass"; 

            Vector2 MethodPos = new Vector2(0, 10); 

 

            Vector2 typePos = new Vector2(0, 40); 

    

 

            spriteBatch.Begin(); 
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            spriteBatch.DrawString(font, FpsText, FPSPos, 

Color.White); 

            spriteBatch.DrawString(font, Method, MethodPos, 

Color.White); 

            spriteBatch.DrawString(font, type, typePos, Color.White); 

            spriteBatch.End(); 

 

            PIXHelper.EndEvent();  

        } 

    } 

} 

 

C# - Scene.cs 
 

namespace Transparency 

{ 

    class Scene 

    { 

        private Game game; 

        public List<Actor> ActorList = new List<Actor>(); 

        public List<Actor> ActorList2 = new List<Actor>(); 

        public List<PointLight> PointLightList = new 

List<PointLight>(); 

  public List<SpotLight> SpotLightList = new 

List<SpotLight>(); 

        public List<Actor> Transparents = new List<Actor>(); 

        public List<Actor> SortedTransparents = new List<Actor>(); 

  public List<Vector3> LightPosition = new List<Vector3>(); 

  public List<Vector3> LightColor = new List<Vector3>(); 

  public List<float> LightRange = new List<float>(); 

  public List<float> LightInnerAng = new List<float>(); 

  public List<float> LightOuterAng = new List<float>(); 

  public List<float> LightIntensity = new List<float>(); 

  public List<Vector3> LightTarget = new List<Vector3>(); 

 

 

        Color[] colors = new Color[10]; 

 

 

        private int distance = 50; 

        private int length = 20; 

 

        public Scene(Game game) 

        {  

            this.game = game; 

        } 

 

        public void InitializeScene() 

        { 

   InitAllTransparent(); 

   InitManyLights(); 

    

  } 

 

  public void InitAllTransparent() 

  { 

   ActorList.Clear(); 

   Transparents.Clear(); 

   for (int i = 0; i < length; i++) 

   { 



 

 50 

    for (int j = 0; j < length; j++) 

    { 

     if (true) 

     { 

      Transparents.Add(new Actor( 

   

 game.Content.Load<Model>("Models\\characters_nadezdha_model_01"

), 

      

 game.Content.Load<Texture2D>("Models\\character_nadezhda_textur

e_01"), 

       new Vector3(i * distance, 

0, j * distance), 

      

 game.Content.Load<Effect>("ForwardRender"), 

       new Vector3(3, 3, 3), 

       Vector3.Zero, 

       new Vector3(3, 3, 3), 

       i % 4) 

      ); 

     } 

    } 

   } 

   ActorList.Add(new Actor( 

     game.Content.Load<Model>("Models\\cube_01"), 

     game.Content.Load<Texture2D>("Textures\\rock"), 

     new Vector3(0, -30, 0), 

     game.Content.Load<Effect>("RenderGBuffer"), 

     new Vector3(500, 1, 500), 

     Vector3.Zero, 

     new Vector3(500, 1, 500), 

     1) 

   ); 

  } 

  

public void InitManyLights() 

{ 

   PointLightList.Clear(); 

   for (int i = 0; i < 50; i++) 

   { 

    int Size = lightSize.Next(80, 150); 

 

    PointLight light = new PointLight(); 

    light.Position = new 

Vector3(lightPosX.Next(0, 1000), lightPosY.Next(-10, 0), 

lightPosZ.Next(0, 1000)); 

    light.Color = colors[lightColor.Next(0, 

9)].ToVector3(); 

    light.Range = Size; 

    light.Intensity = 8; 

    PointLightList.Add(light); 

   } 

  } 

         

    } 

} 

C# - Actor.cs 

 
namespace Transparency 

{ 

    /// <summary> 
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    /// A class that encapsulates everything that an object needs to 

be rendered.  

    /// </summary> 

    public class Actor : IComparable<Actor> 

    { 

        public Vector3 scale; 

        public Model model; 

        public Texture2D color; 

        public Effect effect; 

        public BoundingBox box; 

        Vector3 BBScale; 

        Vector3 BBPosition; 

        public float depthVS; 

        public Matrix worldMatrix = Matrix.Identity; 

        public Matrix[] bones; 

  public int stippleMask; 

 

        public Texture2D oldTexture; 

 

 

        public Actor(Model model, Texture2D texture, Vector3 pos, 

Effect fx, Vector3 _scale, Vector3 _bbpos, Vector3 _bbscale, int 

mask) 

            

        { 

            setup(model, texture, pos, fx, _scale, _bbpos, _bbscale); 

   stippleMask = mask; 

             

        } 

 

        public int CompareTo(Actor obj) 

        { 

            return -depthVS.CompareTo(obj.depthVS); 

        } 

 

       

 

 

/// <summary> 

/// Allows the game component to perform any initialization it 

needs to before starting 

/// to run.  This is where it can query for any required 

services and load content. 

/// </summary> 

void setup(Model _model, Texture2D _texture, Vector3 pos, 

Effect fx, Vector3 _scale, Vector3 _bbpos, Vector3 _bbscale) 

        { 

            model = _model; 

            color = _texture; 

            bones = new Matrix[model.Bones.Count]; 

            model.CopyAbsoluteBoneTransformsTo(bones); 

            effect = fx; 

            Position = pos; 

            scale = _scale; 

            if (_bbpos == null) BBPosition = Position; 

            else 

                BBPosition = _bbpos; 

            if (_bbscale == null) BBScale = scale; 

            else 

                BBScale = _bbscale; 
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            box = new BoundingBox(Position - ((scale * BBScale) / 2) 

+ BBPosition, 

                    Position + ((scale * BBScale) / 2) + BBPosition); 

 

             

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Gets or sets the position for this instance 

        /// </summary> 

        public Vector3 Position 

        { 

            get { return worldMatrix.Translation; } 

            set { worldMatrix.Translation = value; } 

        } 

 

 

 

        /// <summary> 

        /// Allows the game component to update itself. 

        /// </summary> 

        /// <param name="gameTime">Provides a snapshot of timing 

values.</param> 

        public void Update(float dt) 

        { 

            Position += new Vector3 (5, 0, 0) * dt; 

            box.Min = Position - ((scale * BBScale) / 2) + 

BBPosition; 

            box.Max = Position + ((scale * BBScale) / 2) + 

BBPosition; 

             

        } 

 

/// <summary> 

/// Draws the model, and sets the world matrix parameter 

/// of the specified Effect 

/// </summary> 

/// <param name="graphicsDevice">The GraphicsDevice to use for 

drawing</param> 

/// <param name="effect">Sets the world matrix parameter for this 

Effect</param> 

/// <param name="camera">The camera from which view and projection 

matrices will be retrieved</param> 

        public void Draw(GraphicsDevice graphicsDevice, Effect 

effect, Matrix _view, Matrix _proj, float _far) 

        { 

            EffectParameter param = effect.Parameters["View"]; 

            if (param != null) 

                param.SetValue(_view); 

 

            param = effect.Parameters["Projection"]; 

            if (param != null) 

                param.SetValue(_proj); 

 

            param = effect.Parameters["ViewProjection"]; 

            if (param != null) 

                param.SetValue(_view); 

 

            param = effect.Parameters["FarClip"]; 

            if (param != null) 

                param.SetValue(_far); 
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            param = effect.Parameters["DiffuseMap"]; 

            if (param != null) 

                param.SetValue(color); 

 

            

            for (int i = 0; i < model.Meshes.Count; i++) 

            { 

                ModelMesh mesh = model.Meshes[i]; 

 

                Matrix transform; 

                Matrix world = (Matrix.CreateScale(scale) * 

worldMatrix); 

                Matrix.Multiply(ref bones[mesh.ParentBone.Index], ref 

world, out transform); 

                param = effect.Parameters["World"]; 

                if (param != null) 

                    param.SetValue(transform); 

 

        

 

                param = effect.Parameters["WorldView"]; 

                if (param != null) 

                    param.SetValue(transform * _view); 

 

                param = effect.Parameters["WorldViewProjection"]; 

                if (param != null) 

                    param.SetValue(transform * _view*_proj); 

 

                graphicsDevice.Indices = mesh.IndexBuffer; 

 

                for (int j = 0; j < mesh.MeshParts.Count; j++) 

                { 

                    ModelMeshPart meshPart = mesh.MeshParts[j]; 

 

                    effect.Begin(SaveStateMode.None); 

 

                    foreach (EffectPass pass in 

effect.CurrentTechnique.Passes) 

                    { 

                        pass.Begin(); 

 

                        graphicsDevice.VertexDeclaration = 

meshPart.VertexDeclaration; 

                        

graphicsDevice.Vertices[0].SetSource(mesh.VertexBuffer, 

meshPart.StreamOffset, meshPart.VertexStride); 

 

                        

graphicsDevice.DrawIndexedPrimitives(PrimitiveType.TriangleList, 

                                                                

meshPart.BaseVertex, 

                                                                0, 

                                                                

meshPart.NumVertices, 

                                                                

meshPart.StartIndex, 

                                                                

meshPart.PrimitiveCount); 

 

                        pass.End(); 

                    } 
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                    effect.End(); 

                } 

            } 

 

            graphicsDevice.Vertices[0].SetSource(null, 0, 0); 

            graphicsDevice.VertexDeclaration = null; 

            graphicsDevice.Indices = null; 

        } 

    } 

} 

 

C# - PointLight.cs 
namespace Transparency 

{ 

    /// <summary> 

    /// This is a game component that implements IUpdateable. 

    /// </summary> 

    public class PointLight 

    { 

 

        public Vector3 Position; 

        public Vector3 Color; 

        public float Range; 

  public float Intensity; 

 

        public PointLight() 

        {} 

 

        public PointLight(Vector3 _pos, Vector3 _col, float _rad, 

float _int) 

        { 

            Position = _pos; 

            Color = _col; 

            Range = _rad; 

   Intensity = _int; 

 

        }  

    } 

} 

 

C# - Game.cs 

 
namespace Transparency 

{ 

    /// <summary> 

    /// This is the main type for the game 

    /// </summary> 

    public class Game1 : Microsoft.Xna.Framework.Game 

    { 

        GraphicsDeviceManager graphics;  

        public Game1() 

        { 

   IsFixedTimeStep = false; 

            graphics = new GraphicsDeviceManager(this); 

            Content.RootDirectory = "Content"; 

            graphics.PreferredBackBufferWidth = 1024; 

            graphics.PreferredBackBufferHeight = 768; 

   graphics.SynchronizeWithVerticalRetrace = false; 

   graphics.IsFullScreen = false; 

 



 

 55 

    

 

 

            RenderEngine renderer = new RenderEngine(this); 

            Components.Add(renderer);  

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Allows the game to perform any initialization it needs to 

before starting to run. 

        /// This is where it can query for any required services and 

load any non-graphic 

        /// related content.  Calling base.Initialize will enumerate 

through any components 

        /// and initialize them as well. 

        /// </summary> 

        protected override void Initialize() 

        { 

            base.Initialize(); 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// LoadContent will be called once per game and is the place 

to load 

        /// all of your content. 

        /// </summary> 

        protected override void LoadContent() 

        { 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// UnloadContent will be called once per game and is the 

place to unload 

        /// all content. 

        /// </summary> 

        protected override void UnloadContent() 

        { 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Allows the game to run logic such as updating the world, 

        /// checking for collisions, gathering input, and playing 

audio. 

        /// </summary> 

        /// <param name="gameTime">Provides a snapshot of timing 

values.</param> 

        protected override void Update(GameTime gameTime) 

        { 

            // Allows the game to exit 

            if (GamePad.GetState(PlayerIndex.One).Buttons.Back == 

ButtonState.Pressed) 

                this.Exit(); 

 

            base.Update(gameTime); 

        } 

 

  

        /// <summary> 

        /// This is called when the game should draw itself. 

        /// </summary> 

        /// <param name="gameTime">Provides a snapshot of timing 

values.</param> 
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        protected override void Draw(GameTime gameTime) 

        { 

 

            base.Draw(gameTime); 

        } 

    } 

} 

 
 

HLSL – RenderGBuffer.fx 

 
#include "Common.fxh" 

 

float4x4 World; 

float4x4 View; 

float4x4 Projection; 

float InstanceID; 

float FarClip; 

float4 OutputMask; 

 

struct VertexShaderInput 

{ 

    float4 Position : POSITION0; 

float3 Normal : NORMAL0; 

 float2 TexCoord : TEXCOORD0; 

}; 

 

struct VertexShaderOutput 

{ 

    float4 Position : POSITION0;  

    float2 TexCoord : TEXCOORD0;  

    float3 Normal : TEXCOORD1;  

    float Depth : TEXCOORD2; 

}; 

 

VertexShaderOutput VertexShaderFunction(VertexShaderInput input) 

{ 

    VertexShaderOutput output; 

 

    float4 worldPosition = mul(input.Position, World); 

    float4 viewPosition = mul(worldPosition, View); 

    output.Position = mul(viewPosition, Projection); 

 

 output.Depth = viewPosition.z; 

  

    output.TexCoord = input.TexCoord; 

     

    output.Normal = mul( input.Normal, World);  

 

    return output; 

     

  

} 

 

GBufferOutput PSFunctionOpaque(in VertexShaderOutput input,  

      in float2 ScreenPos : VPOS) 

{ 

 float id = InstanceID; 

 GBufferOutput output; 

  

 float3 normal = normalize(input.Normal); 
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 normal =normal * 0.5f + 0.5f; 

 output.Normal.rgb = normal; 

 output.Normal.a = 1.0f; 

 

 // We'll normalize our view-space depth by dividing by the far 

clipping plane. 

 // We'll also negate it, since z will be negative in a right-

handed coordinate system. 

 float depth = -input.Depth.x / FarClip; 

  

 float normalVal = (normal.x * normal.y * normal.z); 

  

 output.Depth = float4(depth, id, normalVal,0.0f); 

  

 return output; 

} 

 

GBufferOutput PSFunctionTransparent(in VertexShaderOutput input,  

      in float2 ScreenPos : VPOS) 

{ 

 

 //make ID a value between 0 and 1 

 float id = InstanceID; 

 GBufferOutput output; 

  

 //get the rest factor from both x and y 

 float2 pos = fmod(ScreenPos, 2); 

  

 //create an index (0-3) from the modularized value 

 float index = pos.x + (pos.y * 2); 

 

 //clip the pixel according to the outputmask sent to the shader 

 clip(OutputMask[index]); 

  

 

 // We'll normalize our view-space depth by dividing by the far 

clipping plane. 

 // We'll also negate it, since z will be negative in a right-

handed coordinate system. 

 float depth = -input.Depth.x / FarClip; 

 output.Depth = float4(depth, id, depth-id,0.0f);  

 

  

 float3 normal = normalize(input.Normal); 

 normal =normal * 0.5f + 0.5f; 

 output.Normal.rgb = normal; 

 output.Normal.a = 1.0f; 

  

 return output; 

} 

 

technique GeometryBufferOpaque 

{ 

    pass Opaques 

    { 

 

 

        VertexShader = compile vs_3_0 VertexShaderFunction(); 

        PixelShader = compile ps_3_0 PSFunctionOpaque(); 

         

        ZEnable = true; 

        ZWriteEnable = true; 
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  ZFunc = LESSEQUAL; 

        CullMode = CCW; 

        FillMode = Solid; 

        AlphaBlendEnable = false; 

        AlphaTestEnable = false; 

  StencilEnable = true; 

  StencilRef = 1; 

  StencilFunc = ALWAYS; 

  StencilPass = REPLACE; 

  StencilZFail = KEEP; 

    } 

} 

technique GeometryBufferTransparent 

{ 

    pass StippledTransparent 

    { 

 

 

        VertexShader = compile vs_3_0 VertexShaderFunction(); 

        PixelShader = compile ps_3_0 PSFunctionTransparent(); 

         

        ZEnable = true; 

        ZWriteEnable = true; 

  ZFunc = LESSEQUAL; 

        CullMode = CCW; 

        FillMode = Solid; 

        AlphaBlendEnable = false; 

        AlphaTestEnable = false; 

  StencilEnable = true; 

  StencilRef = 1; 

  StencilFunc = ALWAYS; 

  StencilPass = REPLACE; 

  StencilZFail = KEEP; 

  //SRGBWriteEnable = false; 

    }  

} 

 

HLSL – PointLight.fx 
 

#include "Common.fxh" 

 

float4x4 WorldView; 

float4x4 World; 

float4x4 WorldViewProjection; 

float4x4 InvertView; 

 

float  LightRange; 

float3 LightColor; 

float3 LightPosVS; 

float3 LightDirVS; 

float LightIntensity; 

 

float FarClip; 

float2 GBufferDimensions; 

 

texture2D Depth; 

sampler2D DepthIDSampler = sampler_state 

{ 

    Texture = <Depth>; 

    MinFilter = point; 

    MagFilter = point; 

    MipFilter = point; 
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    MaxAnisotropy = 1; 

 SRGBTexture = false; 

}; 

 

texture2D Normal; 

sampler2D NormalSampler = sampler_state 

{ 

    Texture = <Normal>; 

    MinFilter = point; 

    MagFilter = point; 

    MipFilter = point; 

    MaxAnisotropy = 1; 

 SRGBTexture = false; 

}; 

 

 

struct VSInput 

{ 

 float4 PositionOS   : POSITION0; 

}; 

 

struct VSOutput 

{ 

 float4 PositionCS   : POSITION0; 

 float3 PositionVS   : TEXCOORD0; 

 float4 PositionWS   : TEXCOORD1; 

}; 

 

 

VSOutput PointLightVS(in VSInput input) 

{ 

 VSOutput output; 

 

 // Figure out the position of the vertex in clip space, and in 

view space 

    output.PositionCS = mul(input.PositionOS, WorldViewProjection);     

    output.PositionVS = mul(input.PositionOS, WorldView); 

    output.PositionWS = mul(input.PositionOS, World); 

  

    return output; 

} 

 

float4 PointLightPS( in float3 VertexPositionVS : TEXCOORD0,  

      in float3 PositionWS : TEXCOORD1, 

      in float2 ScreenPos : VPOS )

 : COLOR0 

{  

 float2 texCoord = TexCoordFromVPOS(ScreenPos, 

GBufferDimensions); 

 

 // Reconstruct view-space position from the depth buffer 

    float3 frustumRayVS = VertexPositionVS.xyz * (FarClip/-

VertexPositionVS.z); 

 float3 pixelPositionVS = PositionFromDepth(DepthIDSampler, 

texCoord, frustumRayVS); 

  

 // Get normals from the G-Buffer 

 float4 normalData = tex2D(NormalSampler,texCoord); 

    float3 normalWS =normalData.xyz * 2 -1; 

     

    //position in view space 

    float4 position = float4(pixelPositionVS, 1); 
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    float4 lightPosition = float4(LightPosVS, 1); 

     

    //position in world space 

    position = mul(position, InvertView); 

    //lightPosition = mul(lightPosition, InvertView); 

     

     

    //surface-to-light vector 

    float3 lightVector = lightPosition - position; 

     

    //compute attenuation based on distance - linear attenuation 

    float attenuation = saturate(1.0f - 

length(lightVector)/LightRange);  

 

    lightVector = normalize(lightVector);  

    

    //compute diffuse light 

    float NdL = max(0,dot(normalWS,lightVector)); 

    float3 diffuseLight = NdL * LightColor.rgb; 

    diffuseLight = diffuseLight * attenuation.xxx; 

     

    //saturate(diffuseLight); 

     

     

    //take into account attenuation and lightIntensity. 

    return  attenuation * LightIntensity * 

float4(diffuseLight.rgb,1); 

  

} 

 

 

// Point light with bounding volume, drawing back-faces only 

technique PointLightBack 

{ 

    pass BackFace 

    { 

  ZEnable = true; 

  ZWriteEnable = false; 

  ZFunc = GREATEREQUAL; 

  AlphaBlendEnable = true; 

  SrcBlend = ONE; 

  DestBlend = ONE; 

  CullMode = CW; 

  AlphaTestEnable = false;     

        VertexShader = compile vs_3_0 PointLightVS(); 

        PixelShader = compile ps_3_0 PointLightPS(); 

    } 

} 

 

// Point light with bounding volume, drawing front-faces only 

technique PointLightFront 

{ 

    pass FrontFace 

    { 

  ZEnable = true; 

  ZWriteEnable = false; 

  ZFunc = LESSEQUAL; 

  AlphaBlendEnable = true; 

  SrcBlend = ONE; 

  DestBlend = ONE; 

  CullMode = CCW; 

  AlphaTestEnable = false; 
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        VertexShader = compile vs_3_0 PointLightVS(); 

        PixelShader = compile ps_3_0 PointLightPS(); 

    } 

} 

 

HLSL –BasicRender.fx 

 
#include "Common.fxh" 

 

float4x4 World; 

float4x4 View; 

float4x4 WorldView; 

float4x4 Projection; 

float3 AmbientColor; 

float Alpha; 

float2 GBufferDimension; 

float2 RTDimension; 

float InstanceID; 

float4 XFilterOffsets; 

float4 YFilterOffsets; 

float FarClip; 

float4 OutputMask; 

 

 

texture2D LightTexture; 

sampler2D LightSampler = sampler_state 

{ 

    Texture = <LightTexture>; 

    MinFilter = point; 

    MagFilter = point; 

    MipFilter = point; 

    MaxAnisotropy = 1; 

 SRGBTexture = false; 

}; 

 

/*texture2D NormalTexture; 

sampler2D NormalSampler = sampler_state 

{ 

    Texture = <NormalTexture>; 

    MinFilter = point; 

    MagFilter = point; 

    MipFilter = point; 

    MaxAnisotropy = 1; 

 SRGBTexture = false; 

};*/ 

 

texture2D DiffuseMap; 

sampler2D DiffuseSampler = sampler_state 

{ 

    Texture = <DiffuseMap>; 

    MinFilter = anisotropic; 

    MagFilter = linear; 

    MipFilter = linear; 

    MaxAnisotropy = 16; 

    AddressU = Wrap; 

    AddressV = Wrap; 

 SRGBTexture = true; 

}; 

 

texture2D DepthIDTexture; 

sampler2D DepthIDSampler = sampler_state 
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{ 

    Texture = <DepthIDTexture>; 

    MinFilter = point; 

    MagFilter = point; 

    MipFilter = point; 

    MaxAnisotropy = 1; 

 SRGBTexture = false; 

}; 

 

struct VertexShaderInput 

{ 

    float4 Position : POSITION0; 

    float3 Normal : NORMAL0; 

 

    float2 TexCoord : TEXCOORD0; 

}; 

 

struct VertexShaderOutput 

{ 

    float4 Position : POSITION0; 

    float2 TexCoord : TEXCOORD0; 

    float DepthVS  : TEXCOORD1; 

    float3 Normal : TEXCOORD2; 

 

}; 

 

VertexShaderOutput VertexShaderFunction(VertexShaderInput input) 

{ 

    VertexShaderOutput output; 

 

    float4 worldPosition = mul(input.Position, World); 

    float4 viewPosition = mul(worldPosition, View); 

    output.Position = mul(viewPosition, Projection); 

     

    output.Normal = mul( input.Normal, World); 

     

    output.DepthVS = mul(input.Position, WorldView).z; 

 

    output.TexCoord = input.TexCoord; 

 

    return output; 

} 

 

float4 PSFunctionOpaque(VertexShaderOutput input, 

       in float2 ScreenPos : 

VPOS) : COLOR0 

{ 

 float depth = -input.DepthVS/FarClip; 

 //position in 0,0 - 1,1 format 

 float2 screenTexCoord = TexCoordFromVPOS(ScreenPos, 

RTDimension); 

  

 // texture color 

    float3 diffuseAlbedo = tex2D(DiffuseSampler, input.TexCoord).rgb; 

  

 // Start adding up the color 

 float3 color = 0; 

  

 // Ambient light 

 float3 ambient = AmbientColor * diffuseAlbedo; 

  

 float4 lightValue; 
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 //scale the id (not so much anymore 

 float id = InstanceID;// / 255; 

  

 float2 offset = float2(0, 0); 

  

 float3 normal = normalize(input.Normal); 

 float texScale = RTDimension.x/GBufferDimension.x; 

  

 lightValue = SampleDSF(LightSampler, DepthIDSampler, 

screenTexCoord,  

       RTDimension, id, 

       offset, ScreenPos, depth, 

normal, texScale);  

  

   

 // Apply our albedos to diffuse 

 color = (lightValue.xyz * diffuseAlbedo).rgb + ambient; 

     

 return float4(color, 1); 

} 

 

 

 

 

//Händer för alla pixlar som det transparenta objektet upptar 

//dock kommer 3 av fyra pixlar att ha färgvärden från bakomliggande 

objekt 

float4 PSFunctionTransparent(VertexShaderOutput input, 

       in float2 ScreenPos : 

VPOS) : COLOR0 

{ 

 float depth = -input.DepthVS/FarClip; 

  

 //position in 0,0 - 1,1 format 

 float2 screenTexCoord = TexCoordFromVPOS(ScreenPos, 

RTDimension); 

  

 //texture color 

    float3 diffuseAlbedo = tex2D(DiffuseSampler, input.TexCoord).rgb; 

  

  

 // Start adding up the color 

 float3 color = 0; 

  

 // Ambient light 

 float3 ambient = AmbientColor * diffuseAlbedo; 

 

  

 float4 lightValue; 

  

 float2 offset = 0; 

  

 // For transparents we adjust our filtering so that we grab 

 // the nearest 4 samples according to the output mask we used 

 float2 gBufferPos = ScreenPos; 

 float2 pos = fmod(gBufferPos, 2); 

 float index = pos.x + pos.y * 2; 

  

  

 

 offset.x = XFilterOffsets[index]; 
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 offset.y = YFilterOffsets[index]; 

 

 float id = InstanceID;  

 float3 normal = normalize(input.Normal); 

 

 float texScale = RTDimension.x/GBufferDimension.x; 

 lightValue = SampleDSF(LightSampler, DepthIDSampler, 

screenTexCoord,  

       RTDimension, id, 

       offset, ScreenPos, depth, 

normal, texScale);  

        

  

 // Apply our albedos to diffuse and specular 

 color = ( (lightValue.xyz * diffuseAlbedo)+ ambient); 

     

 return float4(color * Alpha, Alpha); 

} 

 

 

technique SceneRenderOpaque 

{ 

    pass Opaques 

    { 

        // TODO: set renderstates here. 

 

        VertexShader = compile vs_3_0 VertexShaderFunction(); 

        PixelShader = compile ps_3_0 PSFunctionOpaque(); 

         

        ZEnable = true; 

        ZWriteEnable = true; 

  ZFunc = LESSEQUAL; 

        CullMode = CCW; 

        FillMode = Solid; 

        AlphaBlendEnable = false; 

        AlphaTestEnable = false; 

  //SRGBWriteEnable = true; 

    } 

} 

technique SceneRenderTransparent 

{ 

    pass InferredTransparent 

    { 

        // TODO: set renderstates here. 

 

        VertexShader = compile vs_3_0 VertexShaderFunction(); 

        PixelShader = compile ps_3_0 PSFunctionTransparent(); 

         

        ZEnable = true; 

        ZWriteEnable = true; 

  ZFunc = LESSEQUAL; 

        CullMode = CCW; 

        FillMode = Solid; 

        AlphaBlendEnable = true; 

  SrcBlend = ONE; 

  DestBlend = INVSRCALPHA; 

        AlphaTestEnable = true; 

  //SRGBWriteEnable = true; 

    } 

}  

 

HLSL – Common.fxh 
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//Fixes problems with pixels being 0.5 pixels wrong when rendering to 

target and sampling 

float2 TexCoordFromVPOS (float2 VPOS, float2 sourceDimensions) 

{ 

 return (VPOS + 0.5f) / sourceDimensions; 

} 

 

// Reconstruct position from a linear depth buffer 

float3 PositionFromDepth(sampler2D depthSampler, float2 texCoord, 

float3 frustumRay) 

{  

 float pixelDepth = tex2D(depthSampler, texCoord).x; 

 return pixelDepth * frustumRay; 

} 

 

 

bool FuzzyEquals(in float a, in float b, in float epsilon) 

{ 

 return abs(a - b) < epsilon; 

} 

 

float4 SampleDSF(in sampler2D samp, in sampler2D depthIDSamp, in 

float2 texCoord,  

     in float2 texSize, in float instanceID, in 

float2 offset, 

     in float2 screenPos, in float depthVS, in 

float3 normal, in float texScale) 

{ 

 // Pixel space coordinates, get the top left pixel in the four 

pixel pattern 

 float2 lerpPos = screenPos + offset ; 

 

 // Figure out our 4 sample points 

 float2 samplePoints[4]; 

 samplePoints[0] = lerpPos; 

 samplePoints[1] = lerpPos + float2(1, 0); 

 samplePoints[2] = lerpPos + float2(0, 1); 

 samplePoints[3] = lerpPos + float2(1, 1); 

  

 

  

 

 // Take the 4 samples, and compute an additional weight for 

 // each sample based on comparison with the DepthID buffer 

 float4 samples[4]; 

 float weights[4]; 

  

 //float normalDiff; 

 for (int i = 0; i < 4; i++) 

 { 

  float2 coord = TexCoordFromVPOS(samplePoints[i], 

texSize); 

  coord *= texScale; 

  samples[i] = tex2D(samp, coord ); 

   

  float3 depthID = tex2D(depthIDSamp, coord).xyz; 

   

  //normalDiff = abs(dot( normal, tex2D(normalSamp, 

coord).xyz)); 

   

  weights[i] = FuzzyEquals(instanceID,  depthID.y, 0.01f) 
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    && FuzzyEquals(depthVS, depthID.x, 0.01); 

    //&& FuzzyEquals(0, normalDiff, 0); 

  

 }; 

  

 float lerpAmount[3]; 

  

 lerpAmount[0] = saturate(0.5f - weights[0] + weights[1]); 

 lerpAmount[1] = saturate(0.5f - weights[2] + weights[3]); 

        

 float top = saturate(weights[0] + weights[1]); 

 float bottom = saturate(weights[2] + weights[3]); 

  

 //decides how much to use from the top half and bottom half 

pixels 

 lerpAmount[2] = saturate(0.5f - top + bottom); 

 

    //lerp(a,b, v)   returns a when v = 0 

 return lerp(lerp(samples[0], samples[1], lerpAmount[0]), 

       lerp(samples[2], 

samples[3],lerpAmount[1]), 

       lerpAmount[2] ); 

} 

 

float4 SampleDSFTransparentWrong(in sampler2D samp, in sampler2D 

depthIDSamp, in float2 texCoord,  

     in float2 texSize, in float instanceID, 

     in float2 offset, float2 screenPos) 

{ 

 // Pixel space coordinates, get the topleft pixel in the four 

pixel pattern 

 float2 lerpPos = screenPos + offset; 

 

 // Figure out our 4 sample points 

 float2 samplePoints[4]; 

 samplePoints[0] = lerpPos; 

 samplePoints[1] = lerpPos + float2(1, 0); 

 samplePoints[2] = lerpPos + float2(0, 1); 

 samplePoints[3] = lerpPos + float2(1, 1); 

  

 

  

 

 // Take the 4 samples, and compute an additional weight for 

 // each sample based on comparison with the DepthID buffer 

 float4 samples[4]; 

 float weights[4]; 

 for (int i = 0; i < 4; i++) 

 { 

  float2 coord = TexCoordFromVPOS(samplePoints[i], 

texSize); 

   

  samples[i] = tex2D(samp, coord ); 

  

 }; 

  

 return lerp(lerp(samples[0], samples[1], 0.5f), 

       lerp(samples[2], samples[3], 0.5f), 

       0.5f ); 

 

} 
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struct GBufferOutput 

{ 

 float4 Depth : COLOR0; 

 float4 Normal : COLOR1; 

}; 

 

HLSL – ForwardRender.fx 

 
#include "Common.fxh" 

 

float4x4 World; 

float4x4 View; 

float4x4 Projection; 

float3 AmbientColor; 

float Alpha; 

float2 RTDimension; 

 

 

 

//static int NumLights = 40; 

 

float4x4 WorldView; 

float4x4 WorldViewProjection; 

float4x4 InvertView; 

 

float3 Target; 

float outerAngle; 

float innerAngle; 

float3 lightPosition; 

 

 

float  LightRanges[50]; 

float3 LightColors[50]; 

float3 LightPositionsVS[50]; 

float3 Targets[50]; 

float InnerAngles[50]; 

float OuterAngles[50]; 

float  LightIntensitys[50]; 

 

 

float3 LightDirVS; 

 

float3 LightPosition; 

float3 LightColor; 

float LightRange; 

 

 

float3 color = 0; 

float3 diffuseAlbedo = 0; 

float3 ambient = 0; 

float3 normal = 0; 

float4 lightValue = 0; 

 

 

  

float3 lightVector = 0; 

float attenuation = 0; 

float3 targetVector = 0; 

 

float2 cosAngles = 0; 

float spotDotLight = 0; 
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float spotEffect = 0; 

 

float NdL = 0; 

float3 diffuseLight = 0; 

 

texture2D DiffuseMap; 

sampler2D DiffuseSampler = sampler_state 

{ 

    Texture = <DiffuseMap>; 

    MinFilter = anisotropic; 

    MagFilter = linear; 

    MipFilter = linear; 

    MaxAnisotropy = 16; 

    AddressU = Wrap; 

    AddressV = Wrap; 

 SRGBTexture = true; 

}; 

 

textureCUBE DiffuseMapCUBE; 

samplerCUBE DiffuseSamplerCUBE = sampler_state 

{ 

    Texture = <DiffuseMapCUBE>; 

    MinFilter = anisotropic; 

    MagFilter = linear; 

    MipFilter = linear; 

    MaxAnisotropy = 16; 

    AddressU = Wrap; 

    AddressV = Wrap; 

 SRGBTexture = true; 

}; 

 

float3 LineColor; 

 

 

 

struct VertexShaderInput 

{ 

    float4 PositionOS : POSITION0; 

 

    float2 TexCoord : TEXCOORD0; 

    float3 NormalOS: NORMAL0; 

}; 

 

struct VertexShaderOutput 

{ 

    float4 PositionCS  : POSITION0; 

 float3 PositionVS  : TEXCOORD0; 

 float3 NormalWS   : TEXCOORD1; 

 float2 TexCoord   : TEXCOORD2; 

 float4 PositionWS  : TEXCOORD3; 

 float3 texCoord3D  : TEXCOORD4; 

}; 

 

VertexShaderOutput VertexShaderFunction(VertexShaderInput input) 

{ 

    VertexShaderOutput output; 

    float4 worldPos = mul(input.PositionOS, World); 

    output.PositionWS = worldPos; 

    float4 viewPos = mul(worldPos, View); 

    float4 projPos = mul(viewPos, Projection); 

 output.PositionCS = projPos; 

 output.PositionVS = viewPos.xyz; 
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 output.TexCoord = input.TexCoord; 

 

 // Transform the tangent basis to view space, so we can 

 // transform the normal map normals to view space 

 output.NormalWS = mul(input.NormalOS, World); 

 output.texCoord3D = input.PositionOS.xyz; 

 

    return output; 

} 

 

float4 PixelShaderFunctionPointLight(VertexShaderOutput input, 

       in float2 ScreenPos : 

VPOS) : COLOR0 

{ 

 

 color = float3(0,0,0); 

  

 diffuseAlbedo = tex2D(DiffuseSampler, input.TexCoord).rgb; 

  

 ambient = AmbientColor * diffuseAlbedo; 

  

  

 normal = normalize(input.NormalWS); 

  

 lightValue = 0; 

  

    lightVector = 0; 

    //surface-to-light vector 

    for (int i = 0; i < 50; i++) 

    { 

   

  lightVector = LightPositionsVS[i] - input.PositionWS; 

      

  //compute attenuation based on distance - linear 

attenuation 

  //float attenuation = 1 - step(LightRanges[i], 

length(lightVector)); 

  attenuation = saturate(1.0f - 

length(lightVector)/LightRanges[i]);  

 

 

  lightVector = normalize(lightVector);  

 

     

  //compute diffuse light 

  NdL = max(0,dot(normal,lightVector)); 

  diffuseLight = NdL * LightColors[i].rgb; 

  diffuseLight = diffuseLight * attenuation.xxx ; 

      

  //take into account attenuation and lightIntensity. 

  lightValue +=  attenuation  *  LightIntensitys[i] * 

float4(diffuseLight.rgb,1); 

   

  

 } 

  

    //saturate(lightValue); 

    // Apply our albedos to diffuse 

 color = ( (lightValue.xyz * diffuseAlbedo) + ambient); 

    //return float4(normal, 1); 

    return float4(color * Alpha , Alpha); 

} 
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float4 PixelShaderFunctionSinglePointLight(VertexShaderOutput input, 

       in float2 ScreenPos : 

VPOS) : COLOR0 

{ 

 

 color = float3(0,0,0); 

  

 diffuseAlbedo = tex2D(DiffuseSampler, input.TexCoord).rgb; 

  

 ambient = AmbientColor * diffuseAlbedo; 

  

  

 normal = normalize(input.NormalWS); 

  

 lightValue = 0; 

  

    lightVector = 0; 

    //surface-to-light vector 

    

   

 lightVector = LightPositionsVS[0] - input.PositionWS; 

     

 //compute attenuation based on distance - linear attenuation 

 //float attenuation = 1 - step(LightRanges[0], 

length(lightVector)); 

 attenuation = saturate(1.0f - 

length(lightVector)/LightRanges[0]);  

 

 

 lightVector = normalize(lightVector);  

 

    

 //compute diffuse light 

 NdL = max(0,dot(normal,lightVector)); 

 diffuseLight = NdL * LightColors[0].rgb; 

 diffuseLight = diffuseLight * attenuation.xxx ; 

     

 //take into account attenuation and lightIntensity. 

 lightValue +=  attenuation  *  LightIntensitys[0] * 

float4(diffuseLight.rgb,1); 

   

  

  

     

    // Apply our albedos to diffuse 

 color = ( (lightValue.xyz * diffuseAlbedo) + ambient); 

    //return float4(normal, 1); 

    return float4(color * Alpha , Alpha); 

} 

 

 

technique ForwardPointLight 

{ 

    pass PointLights 

    { 

 

        VertexShader = compile vs_3_0 VertexShaderFunction(); 

        PixelShader = compile ps_3_0 PixelShaderFunctionPointLight(); 

         

        ZEnable = true; 

        ZWriteEnable = true; 
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  ZFunc = LESSEQUAL; 

        CullMode = CCW; 

        FillMode = Solid; 

        AlphaBlendEnable = true; 

  SrcBlend = ONE; 

  DestBlend = INVSRCALPHA; 

        AlphaTestEnable = true; 

  //SRGBWriteEnable = true; 

    } 

} 

 

technique ForwardSinglePointLight 

{ 

    pass PointLights 

    { 

 

        VertexShader = compile vs_3_0 VertexShaderFunction(); 

        PixelShader = compile ps_3_0 

PixelShaderFunctionSinglePointLight(); 

         

        ZEnable = true; 

        ZWriteEnable = true; 

  ZFunc = LESSEQUAL; 

        CullMode = CCW; 

        FillMode = Solid; 

        AlphaBlendEnable = true; 

  SrcBlend = ONE; 

  DestBlend = INVSRCALPHA; 

        AlphaTestEnable = true; 

  //SRGBWriteEnable = true; 

    } 

} 

 

HLSL – Sprite.fx 
 

texture2D SpriteTexture; 

sampler2D SpriteSampler = sampler_state 

{ 

    Texture = <SpriteTexture>; 

    MinFilter = point; 

    MagFilter = point; 

    MipFilter = point; 

    MaxAnisotropy = 1; 

 SRGBTexture = true; 

}; 

 

float4 SpritePS(float4 colorMask : COLOR0, float2 texCoord : 

TEXCOORD0) : COLOR0 

{ 

    float4 color = tex2D(SpriteSampler, texCoord) * colorMask; 

 return color; 

} 

 

technique Sprite 

{ 

    pass Pass1 

    { 

        PixelShader = compile ps_2_0 SpritePS(); 

    } 

} 


