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Tiivistelmä:  

Tässä tutkielmassa käsittelen näkymänhallintatekniikoita 3D-grafiikkamoottoreissa. 

Näkymä muodostetaan monikulmiomalleista. Näkymänhallinta kuvaa algoritmit ja 

menetelmät, joiden tarkoituksena on valita kyseisen maailman kaikista monikulmioista ne, 

jotka pitää piirtää katsojan lokaation ja orientaation perusteella. Renderöitäessä 

satojatuhansia polygoneja käyttäen lukuisia efektejä käytettävä näkymänhallintatekniikka 

on tärkeässä asemassa. Tutkielmassa on tarkoitus esittää eri näkymänhallintatekniikoiden 

toteutuksia, osoittaa millaisille näkymille mikäkin menetelmä on paras ja verrata 

menetelmien suorituskykyä. 

Abstract: 

In this thesis I am going to handle scene management techniques in 3D graphics engines. 

The processed view is based on the polygon models. Scene management describes the 

algorithms whose purpose is to select polygons based on the viewer’s location orientation 

from all polygons of the current world.  Scene management is very important when 

hundreds of thousands polygons are to be rendered. The goal in the experimental study is 

to introduce different scene management techniques and point out which method suits best 

for the certain view. 
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Termiluettelo 

AABB Koordinaattiakselien suuntainen rajauslaatikko 

BSP-puu Binäärisen ositukseen perustuva puu (binary space 

partitioning tree) 

CLOD Jatkuva tarkkuuden taso (Continues level of detail) 

CUDA Compute Unified Device Architecture 

DLOD Diskreetti tarkkuuden taso (Discrete level of detail) 

FPS Kuvakehystä sekunnissa (frames per second) 

LOD Tarkkuuden taso (Level of detail) 

OBB Kappale orientoitunut rajauslaatikko 

OpenGL Open Graphics Library 

PVS Potentiaalisesti näkyvät pinnat (Potentially Visible 

Surfaces) 

TBV Väliaikainen rajaustilavuus (Temporary Bounding 

Volume) 

VDR Näkymäriippuvainen renderöinti (VDR) 
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1 Johdanto 

 

3D-grafiikkamoottoreita käytetään nykypäivänä monissa interaktiivisissa sovelluksissa. 

3D-grafiikkamoottori muodostaa kolmiulotteisesta geometriasta kaksiulotteisen 

pikselikuvan näyttölaitteelle reaaliajassa. Muodostetun kuvan resoluutio voi olla miljoonia 

pikseleitä. Hyvin toteutettuna 3D-grafiikkamoottori tukee useampia grafiikkarajapintoja. 

Grafiikkarajapinnat ovat ohjelmointirajapintoja grafiikkakorttien käyttöön. Grafiikkakortit 

sisältävät paljon muistia ja tehokkaan grafiikkaprosessorin, joka työstää 3D-

grafiikkamoottorin syöttämästä geometriasta lopullisen pikselikuvan. 

Grafiikkaprosessorille voidaan antaa koko maailman geometria ilman mitään esikäsittelyä. 

Maailman geometria kaikkine efekteineen saattaa kuitenkin tukehduttaa 

grafiikkaprosessorin, joten geometrialle on järkevää suorittaa esikarsinta. Erilaisilla 

näkymänhallintatekniikoilla annetusta maailman geometriasta voidaan karsia turhat osat 

pois ennen grafiikkakortin prosessointia. 

Luku kaksi (2) käsittelee 3D-grafiikkamoottorien evoluutiota ja pääperiaatteita. 

Grafiikkaliukuhihnan toiminnan ymmärtäminen eri grafiikkarajapinnoissa on tärkeää 

näkymänhallintatekniikoiden toteutuksen kannalta. Luvussa esitellään laajimmassa 

käytössä olevat OpenGL- ja Direct3D-grafiikkarajapinnat. 

Näkymänhallintatekniikoiden taustaa ja menetelmiä esitellään luvussa kolme (3) 

katselmuksen omaisesti. Luvussa keskitytään menetelmiin, jotka poistavat näkymästä 

peittoon jäävän geometrian. Kyseisen toimenpiteen jälkeen geometria muunnetaan 

grafiikkarajapinnan vaatimaan muotoon. Näkymänhallintatekniikat voidaan karkeasti jakaa 

hierarkkisiin ja muihin menetelmiin. Muista menetelmistä tarkastellaan portaalitekniikkaa 

ja sen variantteja. Joistakin algoritmeista esitetään pseudokoodit. 

Tutkielman empiirinen osuus esitetään luvussa neljä (4). Näkymänhallintamenetelmien 

tehokkuutta vertaillaan rakenteeltaan erilaisten näkymien avulla. Kokeellisen osuuden 

tarkoituksena on osoittaa millaisille näkymille mikäkin menetelmä on paras ja verrata 
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menetelmien suorituskykyä. Menetelmien testaukseen implementoidaan oma 3D-

grafiikkamoottori. 
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2 3D-grafiikkamoottori 

 

3D-grafiikkamoottorin tarkoitus on tuottaa reaaliaikaista kuvaa kaksiulotteiselle näytölle 

kolmiulotteisesta näkymästä [4]. Prosessia kutsutaan renderöinniksi. Näkymä käsittää 

maailman kolmiulotteisen geometrian, joka tässä tapauksessa muodostuu monikulmioista. 

Kolmiulotteisen maailman määritelmä käsittää koordinaattisysteemin ja sen pisteet 

sisältäen kappaleiden materiaalin, tekstuurit ja muut efektit [1]. 3D-grafiikkamoottoreita 

käytetään mm. simulaattoreissa, animaatioelokuvissa, tietokonepeleissä, arkkitehtuuri- ja 

mekaniikkasuunnittelussa. 3D-grafiikkamoottorin tehtävät ovat kommunikointi 

grafiikkakortin kanssa, verteksidatan muodostaminen grafiikkakortille valmiiseen muotoon 

ja mallien transformointi eri koordinaattisysteemien välillä [12].  

Kuvassa 1 on ioQuake:n pelimoottoriarkkitehtuuri. IoQuake perustuu Id Software:n 

menestyksekkään Quake3:n pelimoottoriin. Renderer-moduuli on pelimoottorin 3D-

grafiikkamoottori. Renderer-moduulin näkymänhallintatekniikkana käytetään hierarkkista 

BSP-puuta, joka esitellään luvussa kolme. 

 

K 

 

Kuva 1 ioQuake pelimoottorin arkkitehtuuri vuodelta 2008 [7] 
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Grafiikkakortin prosessori (GPU) saa syötteenä verteksidatan, josta se muodostaa 

kaksiulotteisin pikselikuvan. Nykyisten grafiikkakorttien laskentateho tietyissä 

laskutoimenpiteissä on moninkertainen tietokoneen prosessoriin verrattuna; erityisesti 

renderöinnin liukulukulaskennassa. Grafiikkaprosessorissa grafiikkaliukuhihnoja voi olla 

useampia. Grafiikkaprosessorin toiminnallisia ominaisuuksia ovat tekstuurimappaus ja 

monikulmioiden renderöinti, verteksien kierrot ja siirrot koordinaattisysteemien välillä. 

Grafiikkaprosessori sisältää ohjelmoitavia yksiköitä: geometria-, verteksi- ja 

pikselivarjostimia. Varjostinyksiköillä voidaan manipuloida primitiivejä, verteksejä ja 

tekstuureja. Primitiivit muodostetaan yhdestä tai useammasta verteksistä (luku 2.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiikkaprosessoreiden arkkitehtuurit päivittyvät nopeasti kovan kilpailun myötä. 

Esimerkiksi on valittu NVIDIA:n GF100 grafiikkaprosessorin arkkitehtuuri (kuva 2). 

GF100 sisältää 16 varjostinprosessoria, joista yhden laskentateho on 512 aritmeettista 

laskuoperaatiota yhdessä kellosyklissä. Yksi varjostinprosessori (kuva 3) sisältää 32 

CUDA-ydintä eli grafiikkaprosessorissa on yhteensä 512 ydintä. CUDA-ydin on 

rinnakkaislaskentaan kehitetty arkkitehtuuri. Varjostinprosessorissa on ”PolyMorph”-

Kuva 2 GF100 grafiikkaprosessori (NVIDIA) 
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moottori, joka sisältää skaalautuvan grafiikkaliukuhihnan. Tämän tutkielman näkökulmasta 

grafiikkaliukuhihnat ovat ”pullonkauloja”, joiden kuormaa yritetään keventää suuremman 

näytönpäivitysnopeuden saavuttamiseksi. 

 

 

2.1 Evoluutio 

 

Grafiikka-arkkitehtuurit ovat muutosvaiheessa. Grafiikka-arkkitehtuuri sisältää kaikki 

komponentit grafiikan muodostamisesta renderöintiin. Aiemmin grafiikkamoottorien 

renderöintialgoritmit perustuivat standardiin syvyyspuskurialgoritmiin. 

Syvyyspuskurialgoritmi ei ole enää riittävä suorituskyvyltään nykyisten geometristen 

mallien ja efektien renderöintiin.  

Kuva 3 GF100 varjostinprosessori (NVIDIA) 
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Syvyyspuskurialgoritmissa näkymän renderöityjen pisteiden syvyystieto (z-koordinaatti) 

talletetaan ns. syvyyspuskuriin (z-puskuri). Syvyyspuskuri on muisti, joka on järjestetty 

kaksiulotteiseksi taulukoksi, jossa yksi elementti vastaa näytön yhtä pikseliä. Mikäli 

renderöitäessä päädytään samaan pikseliin, pisteen syvyysarvoa verrataan syvyyspuskuriin 

talletettuun arvoon. Pienempi arvo säilytetään tai talletetaan syvyyspuskuriin. 

 

 

 

 

 

 

Nykyisissä applikaatioissa esimerkiksi kolmiot sisältävät satoja pikseleitä. Pikselimäärän 

kasvaessa jokaisen kolmion muodostus vie enemmän prosessoriaikaa. Paras mekanismi 

parantaa suorituskykyä on prosessoida useampi primitiivi samanaikaisesti [6]. Jotta 

saavutettaisiin nopea kasvu suorituskyvyssä, on välttämättä parannettava 

mikroarkkitehtuuria ja hyödynnettävä rinnakkaislaskentaa. Grafiikka-arkkitehtuurien 

evoluutio on tuonut rinnakkaisuuden mikroprosessorien mikroarkkitehtuurien kehitykseen 

[6]. William Markin ja Donald Fussellin artikkelin [8] mukaan tulevaisuudessa on 

mahdollista, että dynaamisia näkymiä tukeva säteenseurantajärjestelmä integroidaan 

näkymänhallinnan renderöintiin. Kyseinen tiukka integraatio vaatii, että renderöinnin 

nopeutukseen käytettävän rinnakkaisarkkitehtuurin pitää pystyä suorittamaan 

sovelluskohtaista näkymänhallintakoodia, koska hyvin usein näkymänhallinta on 

sovelluskohtaisesti toteutettu. Rinnakkaisarkkitehtuurin pitää puolestaan tukea 

yleiskäyttöistä rinnakkaisohjelmointimallia sisältäen säikeisen kommunikoinnin, 

Kuva 4 Grafiikkasysteemien evoluutio [11] 
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synkronoinnin ja välimuistioperaatiot. Nykypäivän grafiikkaprosessorit eivät tue sopivia 

rutiineja adaptiivisten tietorakenteiden luontiin ja muokkaukseen. 

 

2.2 Grafiikkaliukuhihna 

 

Tuotettaessa maailman kolmiulotteisista malleista kaksiulotteista kuvaa suoritetaan 

malleille sarja geometrisia muunnoksia [1] [6]. Yleisesti grafiikkaliukuhihna on 

geometrian muuntopolku läpi esitettävien koordinaatistojen. Kolmiulotteisen kappaleen 

geometria määritellään verteksien, kappaleen materiaalin ominaisuuksien 

(diffuusiheijastus, peiliheijastus, emissio), tekstuurimappauksen, tekstuurikoordinaattien ja 

normaalivektorien avulla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5 ”Grafiikkaliukuhihna” 
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2.2.1 Koordinaatistot 

Maailman koordinaatisto määrittelee globaalin kehyksen kaikille muille esitettäville 

koordinaatistoille. Toisin sanoen muiden koordinaatistojen positiot voidaan esittää 

maailman koordinaatistossa. Kappaleen geometria kuvataan mallikoordinaatistossa. 

Jokaisella kappaleella on oma riippumaton mallikoordinaatisto. Mallikoordinaatisto 

muuttuu kappaleen liikkuessa tai muuttaessaan orientaatiota. Katsojan positio kuvataan 

kamerakoordinaatistossa. Kamerakoordinaatisto voidaan rinnastaa mallikoordinaatistoksi, 

jossa kamera määrittelee näkymän katselupisteen. Kamerakoordinaatistosta siirrytään 

leikkauskoordinaatistoon eli kanonisen näkymän koordinaatistoon. Homogeenisten 

koordinaattien käyttötarkoitus ilmenee perspektiiviprojektiomatriisin käytössä. 

Perspektiiviprojektiota käytettäessä vektorien komponentit jaetaan neljännellä 

komponentilla. Kaksiulotteinen kuvataso kuvataan näyttökoordinaatistossa, joka vastaa 

todellisen näytön pikseleitä.  

 Kuva 6 Koordinaatistot 
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2.2.2 Perspektiiviprojektio ja normalisointimuunnos 

Kolmiulotteisin avaruuden R
3
 geometriamuunnoksiin käytetään homogeenisia 

koordinaatteja. R
3
 avaruus samaistetaan R

4
:n affiiniksi aliavaruudeksi.  Avaruuden R

3
 

koordinaatit ilmaistaan R
4
:ssa käyttäen vastinalkiota (wx, wy, wz, w)

T
, missä    . 

Homogeenisissa koordinaateissa suoritettavat muunnokset tuottavat lopputulokseksi R
4
:n 

vektorin (x’, y’, z’, w’)
T
. Affiinissa geometrisessa kuvauksessa kaikki hypertasot säilyvät 

muunnoksessa. Vektori muunnetaan takaisin avaruuteen R
3
 jakamalla sen kolme 

ensimmäistä komponenttia neljännellä. 

Parametrisoidaan projektiokuvauksen muodostaminen kaksiulotteiselle kuvatasolle. 

Määritellään ”synteettinen” kamera, joka sijoitetaan haluttuun paikkaan 

maailmankoordinaatistossa:   ⃗  (          )
 
, missä px, py, ja pz ovat kameran paikan 

koordinaatit. Kameran orientaatio määritellään katselusuuntavektorin  ⃗  (          )
 
  ja 

yläsuuntavektorin   ⃗⃗  (          )
 

 avulla. Kuvan leveyden (w) suhde sen korkeuteen 

(h) eli kuvasuhde (aspect ratio)    
 

 
 tarvitaan kuvaikkunan symmetriseen rajaukseen 

katselusuunnan ja kuvatason leikkauspisteen suhteen kuvatasolta. Perspektiivivääristymää 

kontrolloivat leveyssuuntainen kuvakulma θw ja korkeussuuntainen kuvakulma θw. 

Annettujen kuvasuhteen ja toisen kuvakulman avulla voidaan laskea toinen kuvakulma: 

        
 

⇔     
  

  
. Maailmankoordinaatistosta rajataan kaksi katselusuuntavektoria 

vastaan kohtisuoraa tasoa; etu- ja takataso. Parametrisoinnissa tasot esitetään etäisyyksinä 

dn ja df projektiokeskuksesta katselusuuntavektorin suuntaan. Esitetyt kuvakulmat, etu- ja 

takatasot rajaavat tilavuuden, jonka kamera näkee. Tätä katkaistun pyramidin muotoista 

tilavuutta kutsutaan jatkossa näkymäfrustumiksi. 

Näkymäfrustumin sisällä sijaitsevat kappaleet näkyvät kokonaan tai osittain lopullisessa 

kaksiulotteisessa kuvassa.  Perspektiiviprojektiossa projektiosuorat kulkevat saman 

avaruuden R
3
 pisteen, projektiokeskuksen kautta. (Kuva 7) Kuvataso sijaitsee 

projektiokeskuksen etupuolella. Näkymän kappaleiden projektiot kuvatasolle ovat niitä ja 

projektiokeskusta yhdistävien suorien leikkauspisteitä kuvatason kanssa. Pisteen projektio 

voidaan määrätä yhdenmuotoisten kolmioiden avulla. 
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Normalisointimuunnos on geometrinen muunnos, joka kuvaa kameraparametrein 

määritetyn tilavuuden maailmankoordinaatistosta kanoniseksi kuvasärmiöksi [13]. 

Normalisointimuunnos muodostuu peräkkäisistä affiineista muunnoksista; siirto, skaalaus 

ja kierto. (kaava 2.5) Siirto, skaalaus ja kierto voidaan käsitellä matriisin ja pystyvektorin 

kertolaskuna. Yleisesti esitettynä V’ = M * V, missä V’ on tulosvektori, M on 

muunnosmatriisi ja V on lähdevektori. Siirto- eli translaatiomatriisi on 

  

[
 
 
 
 
     

     

     

    ]
 
 
 
 

    (2.1) 

missä Tx, Ty, Tz ovat siirtymät X-, Y- ja Z-akselien suhteen järjestyksessä. 

Skaalausmatriisi on 

  

[
 
 
 
 
     

     

     

    ]
 
 
 
 

    (2.2) 

missä Sx, Sy, Sz ovat skaalauskertoimet X-, Y- ja Z-akselien suhteen järjestyksessä. 

Kierto-operaatiota varten muodostetaan kameran suuntaparametrien avulla ortonormaali 

suuntavektorikolmikko, johon valitaan katselusuuntavektorin  ⃗ vastavektori  ⃗⃗, 

Kuva 7 Perspektiiviprojektio 
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yläsuuntavektorista  ⃗⃗ Gramin ja Schmidtin menetelmällä ortonormalisoitu vektori  ⃗ ja 

näiden kahden vektorin ristitulosta saatavalla vektorilla  ⃗⃗⃗. Näistä vektoreista 

muodostetaan kierto- eli rotaatiomatriisi: 

  

[
 
 
 
 
 ⃗⃗⃖  ⃖  ⃖⃗  

 ⃗⃗⃖  ⃖  ⃖⃗  

 ⃗⃗⃖  ⃖  ⃖⃗  

    ]
 
 
 
 

    (2.3) 

Perspektiiviprojektion tapauksessa tehdään lisäksi ei-affiini perspektiivimuunnos, joka ei 

kuvaa affiinia aliavaruutta itselleen. Perspektiivimuunnoksen jälkeen muunnetun vektorin 

neljäs komponentti on erisuuri kuin 1. Tulosvektorin kolme ensimmäistä komponenttia 

jaetaan neljännellä komponentilla palattaessa karteesisiin koordinaatteihin. Käytännössä 

jakolasku venyttää origoa lähellä olevia kappaleita realistisella tavalla. 

Perspektiivimuunnosmatriisi on: 

  

[
 
 
 
 
    

    

  
 

   

 

   

     ]
 
 
 
 

    (2.4) 

missä k = dn / df . 

Muunnokset yhdistämällä saadaan n.k. normalisointimuunnos: 

      (
 

  
 
 

  
 
 

  
)   (   (

  

 
)     (

  

 
)   )  ( ⃗⃗⃗  ⃗  ⃗⃗)   (           ). (2.5) 

missä 

D on perspektiivimuunnosmatriisi, 

S on skaalausmatriisi, 

df on takatason etäisyys, 

θw on leveyssuunnan kuvakulma, 

θh on korkeussuunnan kuvakulma, 

R on rotaatiomatriisi, 
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 ⃗⃗⃗  ⃗  ⃗⃗ on ortonormaalivektorikolmikko, 

px, py, pz on kameran paikka. 

  

 

2.3 Grafiikkarajapinnat 

 

Grafiikkarajapinnat ovat ohjelmointirajapintoja (API) grafiikkakortin käyttöön. OpenGL ja 

Direct3D ovat kaksi merkittävintä ohjelmistoteollisuudessa käytettävää grafiikkarajapintaa 

[10]. Grafiikkarajapintojen ohjelmointimallit olettavat, että piirtoprimitiivit prosessoidaan 

peräkkäin ja atomisesti. Grafiikkarajapinnat sallivat prosessorilta suorat luku- ja 

kirjoitusoperaatiot kehyspuskurimuistiin [6]. Seuraavaksi käsitellään mainitut 

grafiikkarajapinnat ja tarkastellaan niiden merkittävimpiä eroja. 

 

2.3.1 OpenGL 

OpenGL on käyttöjärjestelmä- ja laitteistoriippumaton ohjelmointirajapinta grafiikkakortin 

käyttöön. OpenGL:n viimeisin versio (4.1) on julkaistu heinäkuussa 2010. 

Grafiikkakirjasto sisältää yli kaksi sataa funktiota ja proseduuria, jotka mahdollistavat 

korkeatasoisten kuvien tuottamisen, erityisesti kolmiulotteisista malleista. OpenGL vaatii 

toimiakseen grafiikkakortin, jossa on näyttöpuskuri. Ohjelmoijalle OpenGL on joukko 

komentoja, jotka mahdollistavat geometristen kappaleiden esittämisen kaksi- tai 

kolmiulotteisesti ja niiden renderöinnin näyttöpuskuriin. Vastaavasti implementoijalle 

OpenGL on joukko komentoja, jotka vaikuttavat grafiikkakortin toimintaan. 

OpenGL standardin spesifikaation [34] mukaan piirto tapahtuu OpenGL:ssä primitiivien 

avulla. Primitiivejä ovat piste (GL_POINTS), viiva (GL_LINES), viivasarja 

(GL_LINE_STRIP), viivasilmukka (GL_LINE_LOOP), monikulmio (GL_POLYGON), 

nelikulmio (GL_QUAD), nelikulmiosarja (GL_QUAD_STRIP), kolmio 

(GL_TRIANGLES), kolmiosarja (GL_TRIANGLE_STRIP) ja kolmioviuhka 

(GL_TRIANGLE_FAN). 
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Primitiivit muodostetaan yhdestä tai useammasta verteksistä. Verteksi määrittelee pisteen, 

kaaren päätöspisteen tai monikulmiossa kahden sivun yhdyspisteen. Koordinaatit, värit, 

normaalit, tekstuurikoordinaatit on liitetty verteksiin ja jokainen verteksi prosessoidaan 

itsenäisesti, järjestyksessä ja samalla tavalla. Verteksijoukkoa leikattaessa primitiivien 

pitää kuitenkin sopia tarkasteltavaan alueeseen, joka käytännössä tarkoittaa mahdollisesti 

verteksidatan muokkausta ja uusien verteksien muodostusta. 

Seuraavassa esitellään joukko ns. varjostimia, jotka ovat grafiikkaprosessorin 

ohjelmoitavia yksiköitä. Toisin sanoen käyttäjä voi halutessaan antaa käskyjä 

grafiikkaprosessorin liukuhihnan suorittimille muokatakseen geometriaa mielivaltaisesti. 

Geometriavarjostin mahdollistaa primitiivien ohjelmoinnin. Esimerkiksi lähetettäessä 

kolmiosarja (GL_TRIANGLE_STRIP) yhtenä primitiivinä, geometriavarjostin tulkitsee 

joukon erillisinä kolmioina. Geometriavarjostin pystyy jopa muuntamaan primitiivejä 

toisiksi primitiivityypeiksi; pisteet voidaan muuntaa kolmioiksi ja viivat pisteiksi.  

Verteksivarjostin suorittaa pisteiden transformoinnin ja valaistuksen laskennan. 

Verteksivarjostin saa syötteenä attribuutit ja muuntaa jokaisen verteksin yhdeksi 

verteksiksi käyttäjän määrittelemän ohjelman mukaisesti. Ohjelman tuloksena saatavalle 

verteksille pitää asettaa positioarvo. Verteksien prosessoinnissa rajoitteena on, että 

jokaisen syötteenä saatua verteksiä pitää vastata yksi ohjelman tulosteena saatu verteksi. 

Pikselivarjostimella (fragmenttivarjostin) voidaan manipuloida pikselin väriä esimerkiksi 

valaistuksen, varjojen tai heijastuksen perusteella. 

OpenGL 4 versiossa julkaistiin tessalaatiotekniikka, jolla voidaan uudella tavalla 

muodostaa pintakuvioita. Tessalaatiotekniikan käyttöön ovat omat suoritinkäskyt. 

Tessalaatiotekniikalla geometrista mallia ei tarvitse muodostaa monikulmioista vaan malli 

muodostetaan "tilkuista", jotka voivat olla käyrä tai alue. Grafiikkaprosessori laskee 

lopputuloksen. Tekniikalla saadaan malleista entistä realistisemman näköisiä. Kuvassa 8 

on kuvattuna OpenGL 4 grafiikkaliukuhihna karkealla tasolla.  
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OpenGL:än johdannaiset (extensions) mahdollistavat yksittäisten valmistajien uusien 

toiminnallisuuksien lisäämisen OpenGL-standardiin. Johdannaiset voivat sisältää uusia 

funktioita ja vakioita. Niiden tarkoituksena voi olla olemassa olevien OpenGL-funktioiden 

rajoitusten poistot. Johdannaiset, jotka ns. arkkitehtuurinkatselmuslautakunta (Architecture 

Review Board) hyväksyy, saavat etuliitteen ARB. Tutkielman kokeellisessa osuudessa 

käytetään OpenGL:n johdannaista näkymänhallinta-algoritmin yhteydessä. 

 

2.3.2 Direct3D 

Direct3D on osa Microsoftin DirectX ohjelmointirajapintaa (API). Direct3D toimii 

ainoastaan Microsoft Windows käyttöjärjestelmässä. Direct3D sisältää matalantason 

grafiikkarutiinit grafiikkakortin käyttöön. Direct3D:n grafiikkaliukuhihna on esitetty 

kuvassa 9. 

Kuva 8 OpenGL grafiikkaliukuhihna 
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Geometrian data toimitetaan liukuhihnalle. Vertekseille suoritetaan transformaatiot, väritys 

ja valaistus. Verteksivarjostin prosessoi yhden verteksin kerrallaan. Runkovarjostimella 

tuotetaan syötteenä saaduista primitiiveistä tilkkuja. Tesselaatioyksikkö tekee tilkuista 

alueotannan ja luo otannasta pienempiä primitiivejä. Aluevarjostin laskee jokaiselle 

alueotannalle verteksit. Geometriavarjostin käsittelee kokonaisia primitiivejä. Syötteenä 

voi olla kolmio (kolme verteksiä), viiva (kaksi verteksiä) ja piste (yksi verteksi). Lisäksi 

primitiiviin voi sisältyä vierekkäisen särmän primitiivejä, maksimissaan kolme verteksiä 

kolmiolle ja kaksi verteksiä viivalle. Geometriavarjostin tukee rajoitetusti geometrian 

vahvistusta ja heikennystä; esimerkiksi viivasarjaprimitiiviin (LINE_STRIP) voidaan lisätä 

tai siitä voidaan poistaa viiva.    Tulostusvaiheessa primitiividata kirjoitetaan muistiin, josta 

se lähetetään rasterointiyksikölle. Muistiinkirjoitettu primitiividata voidaan vaihtoehtoisesti 

lähettää takaisin syötteenä liukuhihnalle tai lukea CPU:lla. Rasterointiyksikkö vastaa 

primitiivien leikkauksesta, primitiivien valmistelusta verteksivarjostimelle ja sellaisten 

tilanteiden tunnistamisesta, joissa tarvitsee kutsua pikselivarjostimia. Pikselivarjostimille 

Kuva 9 Direct3D grafiikkaliukuhihna 
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toimitetaan interpoloitu verteksidata, josta prosessoidaan pikselidata. Grafiikkaliukuhihnan 

lopullinen tulos saadaan yhdistämällä pikselivarjostimen arvot, syvyys- ja stensiili-

informaatio. 

 

2.3.3 Grafiikkarajapintojen merkittävimmät erot 

Direct3D-rajapintakirjaston päivitys tapahtuu ajurien päivityksellä. Uusimpien ajurien 

asennuspaketti ladataan verkkopalvelimelta ja asennetaan. OpenGL:ssä on ns. Plug-in—

arkkitehtuuri, jossa päivitetään edellä mainittua johdannaisia (extensions). OpenGL:än 

hyvänä puolena on alustariippumattomuus. Mainittavia eroja renderöinnissä on 

lankamallimoodissa monikulmioiden käsittely. Direct3D piirtää suorakaiteen kahtena 

kolmiona, kun taas OpenGL piirtää oikean suorakaiteen [12].  

Normalisointimuunnos (2.5) perspektiiviprojektiota käyttäen esitetään seuraavaksi yhtenä 

matriisina ja eri parametrisoinnilla kuin kappaleessa kaksi. Tarkoituksena on selventää 

esitettävien OpenGL:än ja Direct3D:n perspektiiviprojektiomatriisien eroja. Koordinaatit 

(l, r, b, t, n, f) määrittävät kameran näkymäfrustumin (Kuva 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 10 Näkymäfrustumin skaalarikoordinaatit [41] 
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Alla on skalaarikoordinaattien (l, b, n, r, t, f) avulla määritelty 

normalisointimuunnosmatriisi, joka muuntaa skaalatun ja siirretyn näkymäfrustumin 

kanoniseksi kuvasärmiöksi [41]:  
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   .   (2.1) 

 

OpenGL:ssä kanonisen kuvasärmiön alempi kulma on pisteessä (-1, -1, -1) ja sen vastainen 

ylempi pisteessä (1, 1, 1). Vastaavasti Direct3D:ssä pisteet ovat (-1, -1, 0) ja (1, 1, 1). Jotta 

päästään OpenGL:än normalisointimuunnokseen kerrotaan matriisi (2.1) 

skaalausmatriisilla S(1, 1, -1), joka käytännössä kääntää kolmannen sarakkeen merkit. 

Peilausoperaation johdosta etu- ja takatasojen arvot voidaan antaa positiivisina lukuina; 0 < 

n’ < f’. OpenGL:än normalisointimuunnosmatriisi [41]: 
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    (2.2) 

 

Direct3D:ssä etutaso asetetaan nollaan (z=0) ja takataso ykköseen (z=1). Lisäksi 

Direct3D:ssä käytetään vasemman käden koordinaatistoa projektiomatriisin määrittelyssä; 

katselusuunta on positiivisen z-akselin suuntaan ja etu- ja takatason arvot ovat positiivisia 

lukuja. Direct3D:n normalisointimuunnosmatriisi [41]: 
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3 Näkymänhallinta 

 

Näkyvien kappaleiden määrittäminen on ollut tietokonegrafiikassa fundamentaalinen 

ongelma alan alusta alkaen. Piilopintojen poistoon on kehitetty monia algoritmeja 1970-

luvulta alkaen. Interaktiivisissa sovelluksissa ongelma uskotaan ratkaistuksi syvyys-

puskurilla. Näkyvyystarkastelu (visibility culling) pyrkii ”nopeasti” poistamaan 

näkymättömän geometrian ennen varsinaista piilopintojen poistoa. Suurin osa 

näkyvyystarkastelun tutkimuksesta on keskittynyt algoritmeihin, joilla lasketaan näkyvien 

monikulmioiden joukkojen estimaatteja [16]. Näkyvyystarkastelu voidaan jakaa taakse 

osoittavien monikulmioiden poistoon, näkymäfrustumilla leikkaukseen ja peittoon jäävän 

geometrian poistoon (Kuva 11). Keskitymme näkymänhallintatekniikoita tarkasteltaessa 

peittoon jäävän geometrian poistoon. Yleensä kyseisen tekniikan algoritmit sisältävät myös 

näkymäfrustumilla leikkauksen. 

 

  

Kuva 11 Näkyvyystarkastelun jako 



 24 

3.1 Näkymänhallintatekniikat 

Suurien ja kompleksisten kolmiulotteisten mallien renderöintiin käytetään usein ns. 

tulostussensitiivistä (output-sensitive) renderöintiä [26]. Tulostussensitiivisen renderöinnin 

tulos riippuu yleensä lineaarisesti vain tulostuksen koosta, ei syöttötiedon koosta. 

Vastaavasti renderöintiin tarvittavien kappaleiden määrä riippuu ainoastaan resoluutiosta, 

ei mallin kompleksisuudesta. Tulostussensitiivinen renderöinti saavutetaan vastavuoroisilla 

operaatioilla, peittyvän geometrian poistolla ja geometrian tarkkuuden tason määräämisellä 

[18].  

Tiettävästi ensimmäinen julkaisu peittoon jäävän geometrian poistosta on J.H Clarkin 

artikkeli [36] vuodelta 1976. Artikkelissa esitetään hierarkkiseen puumalliin perustuva 

menetelmä, jossa jokaiselle solmulle määritellään rajauskehä ja rajaustilavuus. 

Menetelmässä tarkastellaan puun solmujen rajaustilavuuksien ja rajauskehien leikkauksia. 

Mikäli solmun rajaustilavuus on toisen solmun rajauskehän päällä, ei peittyvän solmun 

alipuuta tarvitse piirtää. Menetelmää ei tiettävästi ole implementoitu eikä siitä ole 

empiirisiä tuloksia. 

Näkyvyystarkastelualgoritmit voidaan luokitella eri kriteerien mukaan. Cohen-Or et al. 

kolmiulotteisten sovellusten katselmuksessa [16] tehdään näkyvyystarkastelualgoritmeille 

perusteellinen luokittelu. 

Piste tai alue: Osa algoritmeista laskee näkyvyyden yhdestä pisteestä. Vastaavasti on 

algoritmeja, joissa käytetään kokonaista avaruuden aluetta näkyvyyslaskentaan. Alue-

perustaisien algoritmien vahvuutena on, että ne tuottavat tuloksen usealle kuvakehykselle.  

Esilaskettu tai reaaliaikainen (online): Useissa algoritmeissa suoritetaan näkymän 

geometrialle esilaskenta, jonka tulosta käytetään ajonaikana näkyvyyden tarkasteluun. Ns. 

online-algoritmit toimivat reaaliaikaisesti. Alueperustaiset algoritmit vaativat useasti 

esilaskentaa. Pisteperustaiset toimivat yleensä reaaliaikaisesti. 

Kappale vs. kuva: Algoritmit, jotka laskevat näkyvyyden maailman kolmiulotteisen 

geometrian perusteella luokitellaan kappaleperusteisiksi algoritmeiksi. Kuvaperusteiset 

algoritmit käyttävät geometrian rasteroinnin kaksiulotteista tulosta. 
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Konservatiivinen tai approksimatiivinen: Useimmat algoritmit yliarvioivat näkyvän 

geometrian, jotta mikään oikeasti näkyvä ei jää lopputuloksesta. Näitä algoritmeja 

kutsutaan konservatiivisiksi algoritmeiksi. Approksimatiiviset algoritmit arvioivat näkyvän 

geometrian. Tietyissä tilanteissa approksimointi on tarpeen, koska konservatiiviset eivät 

toimi tarpeeksi nopeasti. Tällaiset algoritmit eivät välttämättä tuota ”oikeaa” lopputulosta. 

Approksimatiiviset menetelmät voidaan jakaa otantaperusteisiin ja aggressiivisiin 

menetelmiin. Otantaperusteiset menetelmät käyttävät satunnaistettua tai rakenteellista 

otantaa näkyvien pintojen arvioitiin. 

Jiri Bittner et al. käsittelevät artikkelissaan [33] kappaleavaruuden ositusta 

näkyvyysongelmana. He kehittivät ensimmäisenä menetelmän, jossa integroidaan näkymä- 

ja kappaleavaruuden näkyvyystarkastelu. Perinteisissä esiprosessointiin perustuvissa 

algoritmeissa oletetaan, että näkymäavaruus on ositettu soluihin ja kappaleavaruus on 

ositettu kappaleen osiin. Esiprosessointivaiheessa määritellään jokaiselle näkymän 

ositukselle potentiaalisesti näkyvät kappaleet (PVS). Huomattavaa on, että 

näkymäavaruuden ja kappaleavaruuden ositukset ovat näkyvyysriippuvaisia ja keskenään 

riippuvaisia. Mikäli ositus on liian hienojakoinen, muistivaatimukset esiprosessoidulle 

näkyvyysinformaatiolle ovat korkeat. Lisäksi liian hienojakoiset kappaleet tukehduttavat 

grafiikkaprosessorin. Toisaalta liian karkea ositus johtaa näkyvyystiedon epätarkkuuteen ja 

ylimääräisen geometrian renderöintiin. 

 

3.1.1 Hilasysteemit 

Hilasysteemeissä (grid systems) maailma jaetaan osiin hilalla, jossa yhdellä ruudulla on 

vakio koko. Kaksiulotteisessa tapauksessa näkymäfrustumille muodostetaan 

suorakulmainen rajauslaatikko ja tarkastellaan mitkä hilan ruuduista leikkaavat laatikon 

(Kuva 10). Leikattujen ruutujen ulkopuolelle jäävät ruudut jätetään pois renderöinnistä. 
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Kolmiulotteisessa tapauksessa maailma jaetaan suorakulmaisiin särmiöihin. 

Näkymäfrustumille määritellään suorakulmainen rajaussärmiö. Hilan suorakulmaisista 

särmiöistä tarkastellaan mitkä leikkaavat rajaussärmiötä. Menetelmä soveltuu vertikaalisiin 

ympäristöihin; esimerkiksi rakennusten renderöintiin. Hilasysteemit ovat yksinkertaisia ja 

nopeita toteuttaa. Hilasysteemien heikkous on joustamattomuus, koska hila jakaa tilan 

säännöllisesti riippumatta geometrian kompleksisuudesta. 

Batagelon ja Shin-Ting Wun artikkelissa [35] esitetään tulostussensitiivinen 

näkyvyystarkastelualgoritmi tiiviisti peittäville dynaamisille näkymille, joissa katselupiste 

ja kappaleet liikkuvat mielivaltaisesti. Menetelmä toimii hilassa, joka esittää avaruuden 

tilavuuden diskretisoinnin ja jossa näkymän läpinäkymättömät alueet ovat ns. ”virtuaalisia 

peittoja”. Toisin sanoen ”virtuaaliset peitot” ovat katselusuunnasta nähden mahdollisten 

toisten niistä takana sijaitsevien kappaleiden edessä. Menetelmässä yhdistyvät tehokas 

vokselien läpikäynti, kappaleiden diskretisointi ja peittoon jääviin kappaleiden laskenta, 

jotka vahvistavat hilasysteemin käyttöä dynaamisissa näkymissä. Lisäksi menetelmä 

hyödyntää ajallista koherenssia ja toteuttaa piiloon jäävien kappaleiden yhdistämisen. 

Algoritmi laskee konservatiivisesti näkyvät kappaleet jokaiselle kuvakehykselle mikä 

nopeuttaa huomattavasti kompleksien näkymien visualisointia. Seuraavat algoritmin 

askeleet suoritetaan jokaiselle kuvakehykselle: 

1. Päivitetään hila edellisen kuvakehyksen potentiaalisesti näkyvien kappaleiden 

perusteella. Käsitellään peittoon jäävät kappaleet, niiden väliaikaisten rajaustilavuuksien 

mukaan.  

Kuva 12 Kaksiulotteinen hila 
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2. Etsitään näkymäfrustumin vokselien läpikäynnillä potentiaalisesti näkyviä ja ”peitoiksi” 

soveltuvia läpinäkymättömiä kappaleita. Läpikäynti suoritetaan arvioidussa edestä—

taakse-järjestyksessä.  

3. Laajennetaan peittäviä kappaleita mahdollisesti vierekkäisten läpinäkymättömien ja 

peittoon jäävien vokseleiden kanssa. (occluder fusion) 

4. Lasketaan jokaiselle laajennetulle peittävälle kappaleelle peiton tilavuus ja tunnistetaan 

peittoon jäävät vokselit. 

Menetelmää on testattu useammalle eri näkymälle. Keskimääräisesti menetelmä tuottaa 

tuplasti kuvakehyksiä sekunnissa verrattuna perinteiseen syvyyspuskuriin. Kirjallisuudessa 

on vähän julkaisuja hilojen käytöstä dynaamisten näkymien hallintaan. 

 

3.1.2 Hierarkkiset puurakenteet 

Maailman kappaleet voidaan järjestää hierarkkisesti erityyppisiin puurakenteisiin, joista 

voidaan tarkastella haluttujen solmujen näkyvyyttä näkymäfrustumissa. Puurakenteita 

käytettäessä näkyvyyden tarkasteluun maailman kaikkia kappaleita ei tarvitse käydä läpi; 

mikäli tarkastelu vuorossa oleva puun solmuun liitetty monikulmio ei näy eivät näy sen 

lapsisolmujen monikulmiot. Hierarkkiset menetelmät soveltuvat hyvin staattisten 

näkymien renderöintiin. BSP-, KD- ja 8-puuta on sovellettu myös dynaamisiin näkymiin 

[15]. 

 

3.1.2.1 Nelipuu 

Nelipuussa (quadtree) on yksi juurisolmu, jolla on neljä lapsisolmua ja jokaisella 

lapsisolmulla neljä jälkeläistä jne. Nelipuuta käytettäessä maailma jaetaan suorakulmioilla 

tai mielivaltaisilla muodoilla neljään osaan kerrallaan ja tarpeen mukaan edelleen 

rekursiivisesti neljään osaan (Kuva 13). Nelipuu on binääripuun moniulotteinen yleistys 

[23]. 
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Merkittävin asia nelipuuta käytettäessä on algoritmin lopetusehto eli milloin maailman 

kappaleiden ositus lopetetaan [14]. Seuraavassa on käytettyjä lopetusehtoja: 

1. Solmun monikulmioiden määrä on sen verran pieni, ettei jakamista enää ole järkevä 

jatkaa. 

2. Solmun koko on liian pieni jakamiselle.  

3. Nelipuulle annettu maksimisyvyys on saavutettu. Muistinkäytön kannalta puun 

maksimisyvyyden määritys on suositeltavaa. 

Nelipuun käyttö näkymänhallinnassa soveltuu kaksiulotteisiin näkymiin, korkeuskarttoihin 

ja törmäysten tarkasteluun. ParaEngine-pelimoottori on harvinaisempi esimerkki, jossa 

Kuva 13 Maailman kappaleiden ositus suorakulmioilla 

Kuva 14 Nelipuun rakenne 
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nelipuuta sovelletaan kolmiulotteisen maailman näkymänhallintaan [3]. Nelipuuta 

sovelletaan myöhemmin esiteltävässä tarkkuuden tason menetelmässä luvussa 3.2.3. 

Jan Klein et al. esittävät artikkelissaan [22] nelipuuhun perustuvan tietorakenteen 

kompleksisten mielivaltaisen topologian omaavien ympäristöjen renderöintiin. Kehitetty 

asiakas-palvelin—järjestelmä mahdollistaa hyvin suurten ympäristöjen interaktiivisen 

navigoinnin. Testatut ympäristöt sisälsivät jopa 400 miljoonaa monikulmiota. Näkymän 

geometriaa ei voi pitää keskusmuistissa vaan se pitää lukea levyltä. Näkymänhallinta-

algoritmi perustuu approksimatiiviseen kuvan muodostukseen samplauksen avulla. 

Esiprosessointivaiheessa muodostetaan ns. näytepuu, jonka solmuihin valitaan 

monikulmioita näkymästä sattumanvaraisesti.  

 

3.1.2.2 8-puu 

8-puu (octree) on nelipuun laajennus kolmanteen ulottuvuuteen. Nelipuun 

rajaussuorakulmioon lisätään korkeus kolmanneksi ulottuvuudeksi; suorakulmiosta tulee 

suorakulmainen särmiö. Päätösehto maailman jakamiselle alisärmiöihin on pääpiirtein 

sama kuin nelipuun tapauksessa. Ositusta jatketaan kunnes puun haaroissa tietty määrää 

jaettuja solmuja. 

Kuva 15 Nelipuujärjestelmä [22] 
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8-puun solmuihin liitetään normaalisti rajauslaatikko, joka rajaa solmuun kuuluvan 

geometrian. Rajauslaatikoita käytetään näkymänhallinta-algoritmeissa ja törmäysten 

tarkastelussa. 8-puun variantti on ns. ”löysä” 8-puu (loose octree). ”Löysässä” 8-puussa 

solmujen rajauslaatikoiden koko on relaksoitu. Solmuista tehdään tarkoituksella 

kookkaampia, jolloin solmujen rajauslaatikot leikkaavat toisiaan. Kookkaampien 

rajauslaatikoiden käyttö vähentää monikulmioiden ja rajauslaatikoiden leikkauksia, jolloin 

monikulmiot sijoittuvat syvemmälle puussa [41]. Yleensä monikulmioiden leikkauksia 

halutaan välttää, koska ne ovat kalliita operaatioita. 

Sovellettaessa hierarkkisia rakenteita dynaamisiin näkymiin on oleellista, että koko 

rakennetta ei päivitetä jokaisen kuvakehyksen päivityksen yhteydessä. 8-puu soveltuu 

dynaamisten näkymien hallintaan paremmin muihin puuratkaisuihin verrattuna, koska se 

on helpompi kontrolloida [25] ja se mahdollistaa avaruuden epäsäännöllisen osituksen 

[15]. 

Artikkelissaan [18] Sudarsky ja Gotsman esittävät menetelmän, jossa lasketaan ns. 

väliaikaisia rajaustilavuuksia (TBV) näkymän liikkuville kappaleille. Termistä käytetään 

jatkossa lyhennettä TBV. TBV on tilavuus, joka varmasti sisältää dynaamisen kappaleen 

TBV:n luontiajanhetkestä johonkin myöhempään ajanhetkeen. TBV:t perustuvat johonkin 

kappaleen rajoittavaan piirteeseen. Menetelmässä kappaleiden TBV:t ovat voimassa 

Kuva 16 Kolmiulotteisen tilan jako 8-puu rakenteeseen 
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lyhyen lasketun ajanhetken. Kappaleiden TBV:eitten kelpoisuusaikojen laskenta perustuu 

ennalta päätettyyn heuristiikkaan. Esimerkiksi, jos tiedetään näkymän kaikkien 

dynaamisten kappaleiden maksiminopeudet ja paikat tietyllä ajanhetkellä, voidaan laskea 

niiden rajauslaatikot tulevina ajanhetkinä. TBV:t lisätään tietorakenteeseen dynaamisten 

kappaleiden sijasta. Kyseiset dynaamiset kappaleet peittoon jäävän geometrian 

tarkastelualgoritmi on todennut näkymättömiksi. Renderöitäessä, peittoon jääviä 

dynaamisia kappaleita ei käsitellä ennen kuin TBV vanhenee tai peittoon jäävän 

geometrian algoritmi toteaa ne näkyväksi. Prioriteettijono on yleisesti käytetty tietorakenne 

TBV:eiden kelpoisuusaikojen hallintaan. TBV:eiden kelpoisuusaikojen laskenta riippuu 

näkymän ja katselupisteen staattisuudesta. TBV:eille on mahdollista laskea optimaaliset 

kelpoisuusajat, jos katselupiste on staattinen ja suurin osa näkymän kappaleista on 

paikallaan. 

 

3.1.2.3 BSP-puu ja sen variantit 

BSP-puu on binääripuurakenne, jossa on yksi solmu jokaista maailman monikulmiota 

kohti. BSP-puun tarkoitus on osittaa maailman geometria konveksien monikulmioiden 

joukkoihin. BSP-puun avulla piirtojärjestys voidaan muodostaa lineaarisessa ajassa 

mielivaltaiselle katsojan asemalle [24]. 

BSP-puun juureksi valitaan jokin maailman monikulmioista. Valitun monikulmion 

määrittelemä ääretön jakotaso jakaa loput monikulmiot kahteen ryhmään. BSP-puun juuren 

alipuut muodostetaan rekursiivisesti saaduista ryhmistä; ryhmän jokin monikulmio valitaan 

kummankin alipuun juureksi ja loput monikulmiot jaetaan edelleen kyseisen monikulmion 

määrittelemän jakotason suhteen [24].  



 32 

Oleellisinta BSP-puun muodostamisessa on parhaan jakotason muodostavan monikulmion 

löytäminen. Maailman monikulmioiden joukosta haetaan kandidaatteja, joiden löytämiseen 

voidaan käyttää sopivaa kustannusfunktiota. Kustannusfunktio ilmaisee monikulmion 

hyvyyden jakotasona toimiessaan.  

Perusalgoritmi BSP-puun konstruoimiseen: 

1. Valitaan yksi näkymän monikulmio puun juureksi. Luodaan ja alustetaan ns. etu- ja 

takalistat, joihin näkymän monikulmioita lisätään esitettävässä tarkastelussa. 

2. Käydään näkymän monikulmiot läpi silmukassa.  

3. Jos monikulmio on juureksi valitun monikulmion määräämän tason etupuolella, 

lisätään monikulmio etulistaan.  

4. Jos monikulmio on tason takapuolella, se lisätään takalistaan.  

5. Jos monikulmion leikkaa tasoa, se leikataan kahdeksi monikulmioksi. Etupuolelle 

jäävä leikattu osa lisätään etulistaan ja vastaavasti taakse jäävä takalistaan. 

6. Siirrytään seuraavaan monikulmioon. 

7. Lopuksi etu- ja takalista yhdistetään BSP-puuksi. 

Kuva 17 Binäärinen ositus ja BSP-puu 
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8. Jatketaan kohdasta kaksi rekursiivisesti, kunnes kaikki ositukset tehty. 

Tuoreimmissa grafiikkamoottoreissa BSP-puuta ei pääsääntöisesti käytetä enää suoraan 

näkymänhallintatekniikkana. Maailman kappaleiden törmäystarkasteluun menetelmää 

käytetään edelleen [12].   

BSP-puusta on erilaisia variantteja, joiden erot perustuvat solmujen ja jakotason 

määräävän monikulmion tallennuksien toteutuksiin tietorakenteessa. Esimerkkejä ovat 

solmuperustainen, lehtevä ja kiinteä BSP-puu [12]. 

K-d-puu on k-ulotteinen BSP-puun erikoistapaus. K-d-puussa jokainen sisäsolmu on k-

ulotteinen piste. K-d-puussa jakotasot ovat koordinaattiakselien suuntaiset [41].  

 

3.1.2.4 Hierarkkinen Z-puskurialgoritmi 

Greene et al. kehittämällä [43] hierarkkisella Z-puskurialgoritmilla on ollut merkittävä 

vaikutus peittoon jäävän geometrian poiston tutkimuksessa. Hierarkkisessa Z-

puskurialgoritmissa näkymä ositetaan 8-puurakenteeseen. Lisäksi pidetään yllä ns. Z-

pyramidia, joka on syvyyspuskuriin liitetty kuvapyramidi. 8-puurakenteella poistetaan 

peittoon jäävä geometria hierarkkisesti. Z-pyramidi mahdollistaa yksittäisten primitiivien 

ja rajauslaatikoiden syvyyspuskuroinnin.  

Korkein Z-pyramidin taso on standardi syvyyspuskuri. Kaikilla muilla tasoilla jokainen 

syvyysarvo on kauimpana sijaitseva syvyysarvo viereisen hienojakoisemman tason 2x2 

ikkunassa (Kuva 18). Kun syvyysarvo ylikirjoitetaan, se monistetaan rekursiivisesti 

pyramidin karkeammille tasoille. 
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Näkymänhallintaa suoritettaessa 8-puu käydään läpi rekursiivisesti edestä—taakse- 

järjestyksessä. 8-puun solmujen rajauslaatikot testataan Z-pyramidia vasten käyttäen ”onko 

kappale piilossa”-kyselyä (occlusion query). Z-pyramiditestaus suoritetaan rekursiivisesti 

karkeimmalta tasolta hienojakoisimmalle tasolle. Testissä verrataan rajauslaatikon lähintä 

syvyysarvoa Z-pyramidin syvimpään arvoon. Jos lähin on kauempana, geometria karsitaan. 

 

3.1.2.5 Hierarkkinen peittävyyskartta (HOM) 

Menetelmän algoritmi valitsee joukon kappaleita näkymästä, jotka peittävät muuta 

geometriaa. Tämän jälkeen kappaleet renderöidään ja tuloksesta muodostetaan ns. 

hiearkinen peittävyyskartta (HOM). Hiearkia on kuvapyramidi ja jokainen kartta 

hierarkiassa on koostettu suorakaiteen muotoisten lohkojen pikseleistä näyttöavaruudessa. 

Algoritmi ositetaan kappaleen näkyvyystarkasteluksi kaksiulotteisella 

päällekkäisyystestillä, joka suoritetaan peittävyyskartan hierarkian suhteen ja 

syvyysvertailu suoritetaan Z-puskurilla [27]. Erona hierarkkiseen Z-puskurointiin, on se 

että hierarkkinen syvyyspuskuri muodostetaan jokaiselle kuvakehykselle. 

 

3.1.3 Tarkkuuden taso 

Tilanteessa, jossa monikulmiomallia tarkastellaan kaukana sijaitsevasta katselupisteestä 

voi olla turhaa käyttää paljon yksityiskohtia sisältävää mallia [12]. Näytön resoluutio ei 

yksinkertaisesti riitä näyttämään kaikkia mallista projisoituvia pisteitä. Tarkkuuden tason 

Kuva 18 Z-pyramidin muodostus [41] 
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menetelmissä (LOD) näkymän kappaleiden yksityiskohtia säädellään katseluetäisyyden 

mukaan.  

Diskreetissä tarkkuuden tason (DLOD) menetelmässä tarkasteltavasta näkymän 

kappaleesta tehdään useampi malli, joissa toisissa on enemmän yksityiskohtia kuin toisissa. 

Muutettaessa katseluetäisyyttä kauemmaksi vaihdetaan vähemmän yksityiskohtia sisältävä 

malli lennossa ja lähemmäksi siirryttäessä päinvastoin [10] [12] [21]. Menetelmän hyvänä 

puolena on sen nopeus eikä se tarvitse ajonaikaista laskentaa. Huonona puolena on 

mallinvaihdosta aiheutuva lievä nykäisy näytöllä; pop-efekti.  

Jatkuvan tarkkuuden tason menetelmässä (CLOD) tarkasteltavista näkymän kappaleista 

lasketaan vähemmän yksityiskohtaisia malleja ajonaikaisesti [9] [12]. Toisin kuten 

DLOD:issa pop-efektiltä säästytään [2]. Tekniikka soveltuu hyvin tapauksiin, joissa 

kappaleiden muodoilla ei ole suurta merkitystä; esimerkiksi maantieteellisen informaation 

hallintaan (GIS) [9]. Menetelmän heikkona puolena on sen vaativa ajonaikainen 

laskentateho. Jatkuvan tarkkuuden tason menetelmistä puhuttaessa, kirjallisuudessa 

käytetään myös termiä adaptiivisen tarkkuuden tason menetelmät. 

Yksityiskohtaisten maastojen reaaliaikainen navigointi on tärkeää nykyään monissa 

sovelluksissa; erityisesti lentosimulaattoreissa. Suurien maastomallien renderöinnissä on 

omat haasteet ja ongelmat. Suuret mallit vaativat paljon muistia. Muutaman 

neliökilometrin alue voi sisältää miljoonia monikulmioita. Adaptiivinen tarkkuuden tason 

menetelmä (LOD) soveltuu maastojen renderöintiin [20]. Maasto voidaan kuvata kätevästi 

hierarkkisen nelipuun avulla. Nelipuu helpottaa esityksen resoluution valintaa 

maastomallin eri osille. Adaptiivisen LOD-menetelmän avulla kuvakehyksen 

monikulmioiden määrää voidaan laskea miljoonasta kymmeniin tuhansiin. Samoin 

menetelmällä saadaan eksponentiaalinen pudotus kuvakehyksessä tarvittaviin 

tekstuureihin, koska matalamman resoluution tekstuureilla voidaan kattaa laajempia alueita 

mallista. 

Brandon Lloydin ja Parris Egbertin artikkelissa [20] esitetään algoritmi, jolla pystytään 

määrittämään maaston näkyvyystarkastelu lennossa. Algoritmissa käytetään 

korkeuskarttaa, jonka avulla poistetaan kaikki horisontin alapuolelle jäävät kappaleet. 



 36 

Renderöitäessä edestä—taakse-järjestyksessä korkeuskartan horisontin alapuolelle jäävät 

kappaleet leikkautuvat itsestään pois. Algoritmi käyttää nelipuumuodonmuutosta 

(morphing), jolla vältetään kiusallinen ”pop”-ilmiö vaihdettaessa mallia tai tekstuuria. 

Nelipuun solmuihin on liitetty hilat, jotka vastaavat suorakulmaisia alueita maastossa. 

Näkymäfrustumilla leikkaus tehdään ensin. Näkymäfrustumin ulkopuolelle jäävät solmut 

ja solmujen lapset leikkautuvat pois. Hilojen näyttöön projisoituville säteille on määritelty 

käyttäjäkohtaiset kynnysarvot. Hilaruutujen, joiden projisoitujen säteiden arvot jäävät alle 

kynnysarvon lisätään piirtolistaan. Näyttökehyksen virhemetriikan ja lokaalin pinnan 

karkeuden lasketaan ns. LOD-parametri. LOD-parametrin laskentaa on käsitelty kattavasti 

artikkelissa [42]. LOD-parametri kuvaa kuinka tarkasti hilaruutua pitää harventaa, että 

saavutetaan ennalta määrätyt virherajat. Jotta paikan vaihtuminen saadaan sulavaksi, 

hilaruudun ja sen vanhemman LOD-parametrit yhdistetään. Menetelmällä saavutettiin 

kaksi—nelinkertainen näytönpäivitysnopeus esimerkiksi kanjonimaastoissa. 

Jatin Chhugani et al. esittävät artikkelissaan [40] järjestelmän, jossa lasketaan alue-

perusteisesti näkyvälle geometrialle tarkkuuden tason mallit; vLOD:it. vLOD:it 

muodostetaan ajonaikana inkrementaalisesti katsojan solusta. Solulla tarkoitetaan 

hierarkkisesti ositetun maailman yhtä osaa. Järjestelmän näkyvyystarkastelun ajonaikainen 

vaativuus on verrannollinen näkyvän geometrian vaadittuun tarkkuuden tasoon. 

Järjestelmä on kuvattu kuvassa 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 19 vLOD järjestelmän diagrammi [40] 
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Järjestelmän esiprosessointiosa huolehtii, että prosessorin (CPU) kuormitus renderöitäessä 

on mahdollisimman pieni. Näkymä ositetaan ”soluiksi” hierarkkisesti 8-puulla. 

Kolmiulotteisen mallin yksinkertaistaminen ja vLOD:it muodostetaan seuraavaksi. 

Yksinkertaistamiseen käytetyn algoritmin granulariteetti määräytyy mallin topologisesti 

liittyvien osien tasolla. Mallin osille annetaan uniikit ID-koodit. Yksinkertaistamisen tulos 

on kaikkien mallin osien vLOD:it.  

Solun vLOD:illa tarkoitetaan alkuperäisen mallin tarkkuuden tasoa mistä tahansa solun 

katselupisteestä tarkasteltuna. Mallin ”osien” varsinaiset LOD:it valitaan siten, että ennalta 

määrätty yhden pikselin kynnysarvo ei ylity mistään solun katselupisteestä. 

Näkyvyystarkastelu solusta suoritetaan alueperustaisella tekniikalla. Vierekkäisten solujen 

vLOD:ien yhtenäisyys mahdollistaa suuren pakkautuvuuden varastointivaiheessa. 

Vierekkäisten solujen vLOD:ien eroavaisuusinformaatio koodataan annettujen ID-koodien 

avulla. Tietueeseen yhdistetään liittyvä vLOD:ien raja-alueen geometria. ID-koodien 

uudelleen järjestämisellä saavutetaan parempi pakkaus. Ajonaikainen järjestelmän osa 

suoritetaan renderöinti- ja esilataajasäikeissä. Renderöijä syöttää vLOD:it 

grafiikkaliukuhihnalle. Esilataaja lataa, purkaa vLOD:it ja asettaa vLOD:in naapurisolujen 

eroavaisuusinformaation valmiiksi välimuistiin. Siirryttäessä uuteen (seuraavaan) soluun 

renderöijä laskee uuden vLOD:in päivittämällä edellisen solun vLOD vastaavan raja-

alueen geometrialla.  

Tokyo Tsuji et al. ovat soveltaneet menestyksellisesti monimuuttuja-analyysiä 

monikulmionäkymän hierarkkisen tietorakenteen luomiseen [19]. Menetelmässä 

yhdistetään dynaamisen tarkkuuden taso (LOD) ja konservatiivinen peittoon jäävän 

geometrian poisto. Monikulmiot talletetaan klusteroinnin tuloksena saatuun hierarkkiseen 

tietorakenteeseen. Menetelmän pääperiaate: 

0. Syöte on yhtenäinen monikulmioverkko. 

1. Alussa koko monikulmioverkko vastaa yhtä klusteria. 
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2. Klusterit ositetaan rekursiivisesti kahdeksi klusteriksi kunnes jokainen ositettu 

klusteri vastaa yhtä monikulmiota. Samalla approksimoidaan klustereita vastaavat 

monikulmiot. 

3. Hierarkkinen tietorakenne koostetaan klustereista ja niitä vastaavista 

monikulmioista. 

Pintojen osituksen pääperiaate: klusterit ositetaan tasolla, joka on kohtisuorassa 

pääkomponenttianalyysin (PCA) tuloksena saatua pääkomponenttivektoria vastaan. 

Pääkomponenttianalyysin tuloksena saatu taso jakaa klusterin pintajakauman 

maksimivarianssin mukaan. Vastaavasti kanoninen korrelaatioanalyysin tuloksena saatu 

taso jakaa klusterin normaalijakauman mukaan. PCA:n ja CCA:n tuloksena lasketuista 

klusteripareista valitaan se, jonka pintajakauman virheiden neliösumma on pienin.  

   
 

 
∫ {(   ̅)   }          
 

 
    (3.1) 

missä 

Zr on kovarianssimatriisi, 

p on Zr:ää vastaava ominaisarvovektori, 

r on pinnan normaalivektori, 

A on kolmiotilkun ala. 

Näkymänhallinta-algoritmi toimii dynaamisesti. Binääripuurakenne käydään rekursiivisesti 

läpi. LOD:it valitaan binääripuurakenteesta katseluetäisyyden perusteella seuraavan 

epäyhtälön mukaisesti: 

          
  

  
     (3.2) 

missä 

d on katselupisteen ja klusterin keskipisteen välinen etäisyys, 
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Er (3.2) on pintajakauman virheiden neliösumma. 

Dynaamisen yksinkertaistamisen algoritmit (VDR) esittävät näkymän hierarkkisesti 

yksinkertaistamisoperaatioilla. Edellä esitetty menetelmä on esimerkki VDR–algoritmista. 

Tällaisia menetelmiä on käsitelty kattavasti artikkelissa [21]. 

 

3.1.4 Portaalitekniikka 

 

3.1.4.1 Perinteinen portaalikarsinta 

Portaalikarsinta on hierarkkisiin menetelmiin verrattuna täysin toisenlainen lähestymistapa 

näkymänhallintaan. Portaalikarsinnassa tila jaetaan konvekseihin monikulmioiden ryhmiin, 

joita kutsutaan soluiksi (sektoreiksi tai alueiksi). Solujen välisiä liitoskohtia sanotaan 

portaaleiksi. Menetelmässä tarvitsee tallentaa solut ja niiden monikulmiot sekä portaalit. 

Perinteisessä portaalikarsinnassa informaation soluista ja portaaleista pitää olla etukäteen 

määritelty. Käytännössä kolmiulotteista näkymää mallinnettaessa malliin liitetään 

informaatio siitä, mikä osa geometriasta kuuluu tiettyyn soluun ja mitkä monikulmiot 

muodostavat portaaleja [32]. Nimeämisten perusteella malli luetaan grafiikkamoottorin 

näkymänhallinnan tietorakenteisiin. Portaaleina voidaan käyttää esimerkiksi suorakaidetta, 

rajauslaatikkoa tai rajauskehää (pallo) [32]. 

 

 

 

 

 

Portaalikarsinnan perusalgoritmi [38] on seuraava: 

1. Tunnistetaan solu, jossa katsojan paikka sijaitsee. 

Kuva 20 Näkymän ositus portaalien avulla soluihin 
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2. Alustetaan kuvakehyksen kaksiulotteinen rajaussuorakaide. 

3. Leikataan solun geometria katsojan näkymäfrustumilla, joka läpäisee määritellyn 

rajaussuorakaiteen. 

4. Käydään rekursiivisesti läpi solun naapurisolut. Jokainen katsojan solusta näkyvä 

portaali projisoidaan näkymäkehykseen ja määritetään projektion 

koordinaattiakselien suuntainen rajauslaatikko (AABB). Lasketaan kuvakehyksen 

rajaussuorakaiteen ja portaalien rajauslaatikon loogiset leikkaukset. 

5. Jokaiselle leikkaukselle suoritetaan seuraava käsittely: Jos looginen leikkaus on 

tyhjä, naapurisolu on yhteydessä portaaliin, joka ei näy katselupisteestä. Solu 

jätetään pois jatkokäsittelystä. Mikäli looginen leikkaus ei ole tyhjä, naapurisolun 

geometria voidaan leikata edelleen näkymäfrustumilla. 

6.  Epätyhjän leikkauksen tapauksessa naapurisolujen geometria voi olla näkyvissä. 

Tässä tapauksessa palataan askeleeseen 3. Jokainen käsitelty kappale ”liputetaan”, 

jotta säästytään uudelleen piirtämisellä. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 21 Näkymän leikkaus läpi portaalien. 
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Algoritmin askeleessa kaksi (2), portaalin projisoinnin jälkeen määritettävän rajauslaatikon 

käyttö aiheuttaa näkyvän geometrian yliarvioinnin [39]. Toisin sanoen todellisuudessa 

portaalit ovat pienempiä mitä algoritmi antaa ymmärtää. Stensiilibufferia voidaan käyttää 

rasteroinnissa portaalin ulkopuolelle jäävien alueiden poistamiseen [39]. 

 

3.1.4.2 Kuvaperustainen portaalitekniikka 

Varsin suosittu portaalitekniikan variantti on kuvaperustainen portaalitekniikka, jossa 

portaalit korvataan geometriasta muodostetuilla kuvilla. Näkymän kompleksisuuden ja 

koon kasvaessa, käytettäessä portaalitekniikkaa geometrian määrä ei vähene riittävästi, että 

saavutettaisiin tyydyttävä näytönpäivitysnopeus [30].  

Portaali voidaan siis korvata etukäteen katselupisteestä portaalin läpi muodostetulla 

kuvalla. Katselupisteen muuttuessa edellisen pisteen kuva ei enää vastaa todellisuutta. 

Kuva pitäisi korvata katselupistettä vastaavaksi, jotta säilytettäisiin visuaalinen 

todenmukaisuus. Hyvin tiheään eri katselupisteistä otettujen kuvien käyttö ei ole tehokasta. 

Toisaalta liian harvaan otetut kuvat näkyvät nykäyksinä katselupisteen muuttuessa. 

Sulavien siirtymien aikaansaamiseksi käytetään kuvien vääntötekniikkaa [30].  

    (  )  
  (     )    

       

missä 

x1 on referenssi pisteen koordinaatit, 

x2 on tulevan katselupisteen koordinaatit, 

c1 on referenssi kuvan projektiokeskus, 

c2 on tulevan kuvan projektiokeskus, 

P1 on referenssi kuvan takaprojektiomatriisi, 

P2
-1

 on tulevan kuvan projektiomatriisi, 
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 (  ) on referenssikuvan dispariteetti pisteessä x1. 

Dispariteetillä kuvataan kolmiulotteisessa maailmassa kahdesta pisteestä muodostuvien 

kuvien eroa. Dispariteetti on verrannollinen pikselin etäisyyteen referenssikuvan 

projektiokeskuksesta jaettuna pikselin edustaman pinnan etäisyydellä. 

Kuvanvääntötekniikan työn vaativuus on verrannollinen kuvan pikselien määrään ja 

riippumaton näkymän kompleksisuudesta. Työn vaativuus on verrattavissa perinteiseen 

tekstuurimappaukseen [30]. 

Katselupisteen, josta portaalin korvaava kuva muodostetaan, valintaan käytetään kolmea 

lähestymistapaa [29]:  

1. Malliriippumattomat katselupisteet; määritellään säännöllisin välein katselupisteitä 

portaalin eteen riippumatta mallin muodosta.  

2. Malliriippuvat katselupisteet: määritellään katselupisteitä, jotka eivät välttämättä 

ulotu koko portaalin alueelle. Perusteena katselupisteiden valinnalle käytetään 

mallin geometriaa. 

3. Yksi katselupiste, joka on portaalin edessä ja jonka katselusuuntavektori osoittaa 

portaaliin. 

Yleensä malliriippuvat katselupisteet tuottavat paremmat tulokset kuin malli-

riippumattomat katselupisteet, koska mallin tuntemus vähentää kuvien (tekstuurien) 

määrää [29]. 

 

3.1.4.3 Pikseliperustainen portaalitekniikka 

Artikkelissaan [28] Nick Lowe ja Amitava Datta keskittyvät ”oikean” näkyvyyden 

määrittämiseen kompleksien portaalien renderöinissä. Kompleksit portaalit sisältävät ei-

konveksit ja ei-tasomaiset muunneltavat portaalit. Perinteisessä portaalitekniikassa 

havainnoijat rakennuksen sisällä näkevät ainoastaan huoneen. Havainnoijat ovat joko 

huoneen sisällä tai he näkevät huoneeseen oven tai ikkunan kautta. Perinteisen 
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portaalitekniikan yksinkertainen idea tarjoaa pohjan erittäin tehokkaalle tavalle luoda 

potentiaalisesti näkyvien huoneiden (pintojen) katselupisteestä. Renderöinti nopeutuu 

huomattavasti, koska grafiikkaliukuhihnalle tarvitsee ainoastaan antaa potentiaalisesti 

näkyvät pinnat. Ajon aikana renderöintialgoritmi käyttää ositusinformaatiota selvittääkseen 

ja renderöidäkseen näkyvät monikulmiot. Kehitetyssä portaalitekniikassa sovelletaan 

fragmenttien leikkausta (vrt. Z-puskuri). Näkymäavaruus määritellään kahden syvyysarvon 

perusteella per pikseli. Syvyysarvoista ensimmäinen on lähin syvyysarvo, joka edustaa 

portaalin pintaa, josta solu on näkyvissä; mikä tahansa fragmentti lähempänä kyseistä 

arvoa ei näy kyseisen portaalin läpi. Toinen syvyysarvo on kaukaisin syvyysarvo, johon 

talletetaan lähin oikeasti renderöity fragmentti; mikä tahansa fragmentti kauempana 

kyseisestä arvosta jää lähemmän peittoon. 

Portaalikarsinnalla ositetun näkymän verkkorakennetta sanotaan solu- ja portaaliverkoksi. 

Verkko esittää solujen vierekkäisyys- ja näkyvyyssuhteet (Kuva 22). Portaaligraafia 

voidaan käyttää portaalikarsinnan etenemisen kuvaukseen liittämällä graafin solmuihin 

tieto onko niissä vastaavissa soluissa käyty ja onko soluista tehty näkyvyystarkastelu. 

 

  

 

 

 

 

 

Kuva 22 Portaaligraafi [31] 
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Portaalikarsintaa on sovellettu myös suljettujen kolmiulotteisten pintojen renderöintiin. 

Tekniikalla vältetään kolmiulotteisen mallin projisointi kaksiulotteiseksi. Kyseinen 

tekniikka ei ole näkymänhallintatekniikka vaan näkymänmuodostustekniikka [31]. 

Kuvassa 23 on havainnollistettu ideaa tetraedrillä, josta on muodostettu portaaligraafi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5 Sekalaisia tekniikoita 

Hybrid Graphics ja Helsingin teknillinen korkeakoulu ovat kehittäneet massiivisten 

kolmiulotteisten dynaamisten näkymien hallintaan järjestelmän, joka käyttää hierarkkista 

rakennetta, joka tarjoaa approksimatiivisen edestä—taakse-läpikäynnin prioriteettijonon 

avulla [37]. Järjestelmä suorittaa hierarkkisen näkymäfrustumilla leikkauksen ja peittoon 

jäävien kappaleiden näkyvyyttä tarkastellaan sekä konservatiivisilla että aggressiivisilla 

menetelmillä [37]. 

Järjestelmän päätarkoitus on pystyä mukautumaan ajonaikaisiin muutoksiin näkymässä eli 

hallita dynaamista näkymää säilyttäen tulostussensitiivisyyden.  dPVS-järjestelmä ylläpitää 

dynaamisen näkymän sisäistä tietokantaa. Sovellus lukee maailman näkymän ja toimittaa 

geometrian ja siihen liittyvät transformaatiomatriisit dPVS-järjestelmään, joka laskee 

rajauslaatikot näkymän kappaleille. Näkymän hierarkkinen tietokanta luodaan 

Kuva 23 Tetraedrin portaaligraafi [31] 
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näkyvyyskyselyiden aikana. Kappaleita voidaan lisätä ja poistaa kannasta milloin tahansa. 

Kappaleiden muunnosmatriiseja voidaan päivittää jopa näkyvyyskyselyiden aikana.  

Sovelluksen antaessa näkyvyyskyselyn sen hetkiselle näkymäfrustumille, järjestelmä 

palauttaa listan potentiaalisesti näkyvistä kappaleista ja vaihtoehtoisesti listan vaikuttavista 

valonlähteistä. Karkeajakoisen rinnakkaislaskennan käyttö on mahdollista 

näkyvyystarkastelun laskennassa. Näkyvyyskysely palauttaa listan potentiaalisesti 

näkyvistä kappaleista annetulle näkymäfrustumille. Sovellus antaa renderöintikommennot 

grafiikkakortille (Kuva 24). 

 

 

 

Kuva 24 dPVS järjestelmä [37] 
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4 Näkymänhallintatekniikoiden vertailu 

4.1 Testisovellus ja sen arkkitehtuuri 

Menetelmien testausta varten on suunniteltu ja C/C++:lla toteutettu käyttöjärjestelmä- 

riippumaton 3D-grafiikkamoottori, johon kuuluu näkymänhallinta-algoritmit sisältävä 

kirjasto. SceneTester-sovelluksessa käytetään OpenGL-grafiikkakirjastoa mallien 

lopulliseen renderöintiin. Sovellus tukee Autodeskin 3ds-mallien piirtoa. 3D-mallien 

lukemiseen käytetään avoimen lähdekoodin lib3ds-kirjastoa. Kirjaston käyttöehdot 

perustuvat GNU General Public License:en. Kuvassa 25 on esitetty sovelluksen 

arkkitehtuuri komponenttikaaviona. Jokainen paketti vastaa yhtä C++ projektia; 

tyyppikirjastoa tai applikaatiota. Projektit on koottu yhteen Visual Studio soluutioon. 

 

 

Kuva 25 Testisovelluksen komponenttikaavio 
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Sovellus ei käytä Windows-spesifisiä kirjastoja, joten se pitäisi toimia suoraan myös Linux 

käyttöjärjestelmässä.  

3DBase-kirjasto sisältää luokkia kolmiulotteisen vektorigrafiikan käsittelyyn. Kirjastoon 

on toteutettu vektori-, matriisi-, kvaternio-, säde-, taso-, rajauslaatikko- ja 

monikulmioluokka. Luokkia käytetään geometrisiin muunnoksiin ja leikkauksiin. Käytetyt 

algoritmit ovat hyviksi havaittuja ja ovat suurimmaksi osaksi peräisin kirjallisuudesta. 

SceneManager-kirjastoon on toteutettu näkymänhallintaluokat ja -algoritmit [5] [17]. 

CBaseView3D-luokan vastuulla on mm. kameran hallinta ja näkymäfrustumilla leikkaus. 

SceneTester-sovellukseen luodaan yksi (singleton) CBaseView3D-luokan instanssi, jota 

käytetään jokaisella renderöintikutsulla. CSceneMesh-luokalla hallitaan yhden 

monikulmioverkon käyttö. Monikulmioverkko on tässä tapauksessa yksi 3ds-kirjaston 

monikulmioverkkotietue. Hierarkkisille rakenteille on toteutettu omat luokat; BSP-puulle 

CBspTree-luokka, 8-puulle COctree ja CMeshtree luokat. CBspTree ja COctree luokissa 

puiden solmuihin tallennetaan monikulmioita. CMeshTree-luokassa puun solmuihin 

tallennetaan monikulmioverkkoja. 

SceneTester-sovellus ottaa syötteenä parametrina annetun 3ds-mallin, joka luetaan 

näkymänhallinnan tietorakenteisiin alustusvaiheessa. Riippuen näkymästä mallia 

monistetaan useampi kappale, jotta saadaan näkymään enemmän monikulmioita ja 

kompleksisuutta. Näkymälle suoritetaan näkymäfrustumilla leikkaus ja kyseisellä näkymän 

hallinta-algoritmilla monikulmioiden mahdollinen karsinta. Lopputulos renderöidään 

käyttäen OpenGL-kutsuja. 

 

4.2 Tulokset ja päätelmät 

Menetelmien tehokkuutta vertaillaan neljän eri maailman (näkymä) avulla. Mittayksikkönä 

käytetään grafiikkakortin tuottamien kuvien määrää sekunnissa (fps). Monikulmiotasolla 

toimivien BSP-puun ja 8-puun käyttö osoittautuivat valituilla satunnaisilla 3ds-malleilla 

varsin hitaiksi verrattuna suoraan syvyyspuskurin käyttöön perustuvaan renderöintiin. 

BSP-puun tapauksessa rekursiivinen puun konstruoiminen on aikavaativuudeltaan O(n
2
). 
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BSP-puun generointi 1 500 000 monikulmion kerrostalonäkymästä ei tapahtunut 

järkevässä ajassa. 8-puun konstruoiminen ei tuottanut vastaavia ongelmia, mutta puun 

läpikäynti jokaisella kuvakehyksen päivityksellä vie liikaa CPU-aikaa. Suurilla 

monikulmiomäärillä käsittely on selvästi järkevää tehdä pienemmällä granulariteetilla.  

3ds-mallien geometria on ryhmitelty monikulmioverkoiksi (mesh). Monikulmioverkko 

koostuu useammasta monikulmiosta. Ryhmittelyn on päättänyt mallin tekijä. OpenGL:än 

johdannainen tarjoaa ”onko kappale piilossa”-kyselyn (occlusion query), joka käyttää 

grafiikkaprosessoria apuna. 3ds-mallien tapauksessa kysely voidaan suorittaa 

monikulmioverkoille. Valittuja 3ds-malleja on monistettu näkymiin sopiva määrä. 

Näkyvyyskysely suoritetaan monikulmioverkoille edestä—taakse-järjestyksessä.  

Algoritmi (4.1): 

1. Kerätään monikulmioverkot listaan. 

2. Leikataan näkymäfrustumilla. 

3. Järjestetään monikulmioverkkolista monikulmioverkkojen rajauslaatikoiden 

keskipisteen etäisyyden perusteella katselupisteestä. 

4. Suoritetaan rautatason näkyvyyskysely monikulmioverkoille edestä—taakse- 

järjestyksessä. 

5. Renderöidään. 

Luvun kolmen Cohen et al. luokittelun mukaan esitetty algoritmi on piste- ja kuva-

perusteinen, reaaliaikainen ja approksimatiivinen. Hyviä puolia algoritmissa ovat sen 

yksinkertaisuus ja reaaliaikaisuus. Huonoja puolia algoritmissa ovat prosessorin (CPU) 

kuormitus monikulmioverkkolistaa järjestettäessä etäisyyksien mukaan katselupisteestä ja 

approksimatiivisuus. Algoritmin pullonkaula on järjestysalgoritmi, jonka vaativuus on 

O(nlogn).  
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Näkymään 1 on kopioitu kerrostaloja, joista jokainen koostuu noin 60000 monikulmiosta. 

Kerrostalot rakentuvat päällekkäisistä monikulmioverkoista. Algoritmi soveltuu hyvin 

näkymän peittoon jäävän geometrian poistoon eikä silmällä ole havaittavissa ”väärän” 

geometrian poistoa, joka oikeasti olisi näkyvissä. 

Näkymä 1: 

Kerrostaloja 

Näkyvyyskysely- 

algoritmi         

  FPS / KA FPS / Hajonta Mesh lkm Poly lkm   

Kuvakulma #1 40,93 0,79 2417 808749   

Kuvakulma #2 52,76 0,69 621 203338   

Kuvakulma #3 46,85 0,70 1522 497621   

Kuvakulma #4 49,91 0,56 1188 432734   

            

  Raaka voima         

  FPS / KA FPS / Hajonta Mesh lkm Poly lkm FPS erotus 

Kuvakulma #1 29,37 0,31 4575 1502550 11,56 

Kuvakulma #2 29,14 0,01 4575 1502550 23,62 

Kuvakulma #3 38,96 0,70 4575 1502550 7,89 

Kuvakulma #4 29,85 0,36 4575 1502550 20,06 

            

Kuva 26. Näkymä 1: kerrostaloja 
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Näkymään kaksi on kopioitu tasainen viheriö nurmikon palasista. Jokainen nurmikon 

palanen koostuu noin 40000 monikulmiosta. Siirrettäessä katselupiste kauas nurmikosta ei 

esitetystä menetelmästä ole hyötyä. Paremminkin tarkkuuden tason menetelmät (LOD) 

soveltuisivat erinomaisesti kyseisen näkymän hallintaan. Peittoon jäävää geometriaa 

saadaan hävitettyä, kun kamera viedään kuvan 27 osoittamaan paikkaan, jolloin 

monikulmioverkot ovat samassa tasossa ja piiloon jäävät karsitaan. 

Näkymä 2: 

Ruohikko 

Näkyvyyskysely-

algoritmi         

  FPS / KA FPS / Hajonta Mesh lkm Poly lkm   

Kuvakulma #1 59,67 0,70 23 645842   

Kuvakulma #2 24,48 0,25 64 2583296   

Kuvakulma #3 59,67 0,70 8 322912   

Kuvakulma #4 53,90 0,91 33 1332012   

            

  Raaka voima         

  FPS / KA FPS / Hajonta Mesh lkm Poly lkm FPS erotus 

Kuvakulma #1 32,78 0,33 64 2583296 26,89 

Kuvakulma #2 23,80 0,18 64 2583296 0,68 

Kuvakulma #3 39,65 1,10 64 2583296 20,02 

Kuvakulma #4 31,09 0,66 64 2583296 22,81 

            

 

Kuva 27 Näkymä 2: Ruohikko 
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Näkymä kolme koostuu neljästä samanlaisesta nojatuolista. Jokaisessa nojatuolissa on noin 

56000 monikulmiota. Tässä tapauksessa esitetystä algoritmista ei ole mitään hyötyä, koska 

jokainen tuoli on määritelty yhdellä monikulmioverkolla. Toisaalta testin jokaisen 

kuvakulman ruudunpäivitysnopeus vastaa virkistystaajuutta, joten tuoleja olisi pitänyt 

monistaa enemmän, jotta menetelmien eroja voitaisiin tarkastella. Mikäli näkymän 

nojatuolit koostuisivat useammasta monikulmioverkosta, menetelmässä olisi selvästi 

hyötyä, koska peittoon jäävää geometriaa selvästi esiintyy. 

Näkymä 3: 

Sohvatuolit 

Näkyvyyskysely-

algoritmi         

  FPS / KA FPS / Hajonta Mesh lkm Poly lkm   

Kuvakulma #1 59,67 0,70 4 224584   

Kuvakulma #2 59,23 0,08 4 224584   

Kuvakulma #3 59,67 0,70 4 224584   

            

  Raaka voima         

  FPS / KA FPS / Hajonta Mesh lkm Poly lkm FPS erotus 

Kuvakulma #1 59,67 0,70 4 224584 0,00 

Kuvakulma #2 59,69 0,66 4 224584 -0,59 

Kuvakulma #3 59,67 0,70 4 224584 0,00 

            

Kuva 28 Näkymä 3: Sohvatuolit 
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Näkymässä neljä on erikoinen puu, jossa monikulmioiden määrää ei ole suuri verrattuna 

edellisiin näkymiin. Näytönpäivitys nopeutuu kymmenkertaiseksi, kun esitetty algoritmi 

ajetaan näkymälle. Syy valtavaan parannukseen täytyy olla puun lehdissä. Lehtien 

yksityiskohtainen rakenne yksinkertaisesti tukehduttaa grafiikkaprosessorin [33]. Testeissä 

käytetty näytönohjain on NVIDIA GeForce 8600M GT, joka on useamman vuoden vanha. 

Jatkossa näkymää tulisi ehdottomasti testata uusimmilla näytönohjaimilla. Tämä on erittäin 

mielenkiintoinen tapaus. 

Näkymä 4: 

Puu 

Näkyvyyskysely-

algoritmi         

  FPS / KA FPS / Hajonta Mesh lkm Poly lkm   

Kuvakulma #1 51,78 0,70 1793 68224   

Kuvakulma #2 59,67 0,70 601 24208   

Kuvakulma #3 59,72 0,62 821 31388   

Kuvakulma #4 53,34 0,13 1669 62542   

            

  Raaka voima         

  FPS / KA FPS / Hajonta Mesh lkm Poly lkm FPS erotus 

Kuvakulma #1 5,42 0,11 2494 89042 46,36 

Kuvakulma #2 5,38 0,06 2494 89042 54,29 

Kuvakulma #3 5,46 0,05 2494 89042 54,27 

Kuvakulma #4 5,38 0,06 2494 89042 47,96 

            

 

Kuva 29 Näkymä 4: Kompleksinen puu 
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Monikulmiotasolla toimineet BSP- ja 8-puu algoritmit eivät soveltuneet valittujen 3ds-

mallien käsittelyyn; ei ainakaan kärsivällisyyteni odotella BSP-puun muodostumista. 

Monikulmioiden läpikäynti osoittautui pullonkaulaksi 8-puun tapauksessa. 8- ja BSP-puuta 

voidaan soveltaa myös monikulmioverkkojen kanssa, jolloin puiden solmuihin liitetään 

monikulmioverkkoja. Seuraavaksi esitettävässä algoritmissa sovelletaan 8-puuta ja 

rautatason näkyvyyskyselyä, kuten ensimmäisessä algoritmissa. Algoritmi on analoginen 

luvussa 3 esitetyn hierarkkisen peittävyyskartan (HOM) kanssa. 

8-puun muodostusalgoritmi: 

1. Kerätään monikulmioverkot listaan. 

2. Muodostetaan 8-puun juurisolmu, joka sisältää näkymän kaikki monikulmioverkot. 

3. Lasketaan juurisolmun rajauslaatikko (AABB). 

4. Alustetaan isäntäsolmun kahdeksan lasta ja lasketaan niille rajauslaatikot. 

5. Käydään läpi isäntäsolmun monikulmioverkot ja tarkastellaan mihin lapsisolmuihin 

ne kuuluvat. Lapsisolmun rajauslaatikon ja monikulmioverkon rajauslaatikon 

päällekkäisyyden perusteella päätetään kuuluuko monikulmioverkko solmuun. 

6. Kopioidaan lapsisolmuihin niihin kuuluvat monikulmioverkot. 

7. Jatketaan ositusta kohdasta 4, kun lapsisolmut tulevat täyteen ja 

monikulmioverkkoja on vielä jäljellä. 

Algoritmi (4.2): 

Esiprosessointi: muodostetaan 8-puu edellä esitetyllä tavalla. 

1. Käydään läpi 8-puu aloittaen juurisolmusta. 

2. Tarkastetaan onko solmu näkymäfrustumin ulkopuolella. Lapsisolmun ollessa 

näkymäfrustumin ulkopuolella siirrytään seuraavaan lapsisolmuun, juurisolmun 

tapauksessa algoritmi lopetetaan. 
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3. Suoritetaan näkymäfrustumin sisällä sijaitseville lapsisolmujen 

monikulmioverkoille näkyvyyskyselyt edestä-taakse järjestyksessä. 

4. Siirrytään rekursiivisesti seuraavalle tasolle ja kohtaan 2. Mikäli ollaan, 

lehtisolmuissa siirrytään seuraavaan askeleeseen 5. 

5. Renderöidään. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luvun kolmen Cohen et al. luokittelun mukaan esitetty algoritmi on piste- ja kuva-

perusteinen, esilaskettu ja approksimatiivinen. Esitetty algoritmi on testattu näkymälle 

yksi, jossa monikulmioverkkojen ositusta päästään tarkastelemaan parhaiten, geometrian 

ollessa suhteellisen yksinkertaista. Algoritmiin (4.1) verrattuna algoritmi on selkeästi 

Kuva 30 Kerrostalot ja 8-puu ositus 
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kehittyneempi. Tulokset puoltavat kuitenkin algoritmia (4.1). Algoritmi tuottaisi 

suotuisamman tuloksen verrattuna algoritmiin (4.1) tuloksen näkymille, joissa sisäkkäisiä 

monikulmioverkkoja olisi enemmän, jolloin hierarkkinen mahdollistaa lapsihaarojen 

karsinnan toisin kuin algoritmissa (4.1). Lisäksi algoritmin (4.1) järjestelyalgoritmi 

muodostuu pullonkaulaksi suurilla monikulmioverkko määrillä. 

Näkymä 1: 

Kerrostaloja 

8-puu-ositus ja 

näkyvyyskysely- 

algoritmi         

  FPS / KA FPS / Hajonta Mesh lkm Poly lkm   

Kuvakulma #1 43,07 0,93 3473 1140000   

Kuvakulma #2 29,63 0,06 4575 1502550   

Kuvakulma #3 46,02 0,47 3257 1066330   

Kuvakulma #4 44,04 0,49 3473 1140000   

            

  Raaka voima         

  FPS / KA FPS / Hajonta Mesh lkm Poly lkm FPS erotus 

Kuvakulma #1 29,63 0,06 4575 1502550 13,44 

Kuvakulma #2 29,63 0,06 4575 1502550 0,00 

Kuvakulma #3 43,08 0,45 4575 1502550 2,94 

Kuvakulma #4 29,85 0,36 4575 1502550 14,19 

            

 

Muistinkäytön näkökulmasta toteutetut algoritmit toimivat vanhanaikaisesti, koska 

välimuistin käyttöä esimerkki 8-puun toteutuksessa ei ole huomioitu. Muistin 

kaistanleveyden ja prosessorien laskentatehon välisen eron kasvaessa vuosi vuodelta, on 

tärkeää ottaa huomioon välimuistin käyttö (”cache-aware”) algoritmeja ja avaruudellisia 

tietorakenteita suunniteltaessa [41]. Listarakenteet puolestaan käyttävät referenssejä 3ds-

mallin tietorakenteeseen, joten niiden käyttö on nopeaa.  

Alkuperäinen tarkoitus oli testata myös portaalikarsintaa kokeellisessa osuudessa. 

Ajanpuutteen vuoksi menetelmä jätetään myöhemmän tutkimuksen aiheeksi. BSP-puun, 

jossa käytetään kappale-orientoituneita rajauslaatikoita (OBB), testaaminen 

näkyvyyskyselyiden kanssa olisi mielenkiintoista. 
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5 Yhteenveto 

 

Grafiikkaprosessoreiden arkkitehtuurit päivittyvät nopeasti kovan kilpailun myötä. Tämän 

tutkielman näkökulmasta grafiikkaliukuhihnat ovat ”pullonkauloja”, joiden kuormaa 

yritetään keventää suuremman näytönpäivitysnopeuden saavuttamiseksi. Grafiikka-

arkkitehtuurit ovat muutosvaiheessa. Syvyyspuskurialgoritmi ei ole enää riittävä 

suorituskyvyltään nykyisten geometristen mallien ja efektien renderöintiin. Nykypäivän 

grafiikkaprosessorit eivät tue sopivia rutiineja adaptiivisten tietorakenteiden luontiin ja 

muokkaukseen. 

Yleisesti grafiikkaliukuhihna on geometrian muuntopolku läpi esitettävien 

koordinaatistojen. Kolmiulotteisen kappaleen geometria määritellään verteksien, kappaleen 

materiaalin ominaisuuksien (diffuusiheijastus, peiliheijastus, emissio), 

tekstuurimappauksen, tekstuurikoordinaattien ja normaalivektorien avulla. 

Normalisointimuunnos on geometrinen muunnos, joka kuvaa kameraparametrein 

määritetyn tilavuuden maailmankoordinaatistosta kanoniseksi kuvasärmiöksi.  

OpenGL ja Direct3D ovat ohjelmointirajapintoja grafiikkakortin käyttöön. 

Grafiikkarajapinta on joukko komentoja, jotka mahdollistavat geometristen kappaleiden 

esittämisen kaksi- tai kolmiulotteisesti ja niiden renderöinnin näyttöpuskuriin. 

Näkymänhallinta-algoritmin kannalta on tärkeää tuntea grafiikkarajapintojen ominaisuudet 

ja niiden grafiikkaliukuhihnan toiminta. 

Näkyvyystarkastelu voidaan jakaa taakse osoittavien monikulmioiden poistoon, 

näkymäfrustumilla leikkaukseen ja peittoon jäävän geometrian poistoon. Haastavin osa-

alue on peittoon jäävän geometrian poistoon. Lineaarisesti tulostuksen koosta riippuvan 

tulostussensitiivisen renderöinti saavutetaan vastavuoroisilla operaatioilla, peittyvän 

geometrian poistolla ja geometrian tarkkuuden tason määräämisellä. Peittävän geometrian 

yhdistäminen on välttämätöntä, jotta säilytetään tulostussensitiivisyys. 
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Näkyvyystarkastelualgoritmit voidaan luokitella eri kriteerien mukaan pisteperusteisiin, 

alueperusteisiin, esilaskettuihin, reaaliaikaisiin, kappaleperusteisiin, kuvaperusteisiin, 

konservatiivisiin ja approksimatiivisiin menetelmiin. Luokittelu selventää algoritmien 

ideaa niistä keskusteltaessa. 

Hilasysteemeissä (grid systems) maailma jaetaan osiin hilalla, jossa yhdellä ruudulla on 

vakio koko. Hilasysteemit ovat yksinkertaisia ja nopeita toteuttaa. Hilasysteemien 

heikkous on joustamattomuus, koska hila jakaa tilan säännöllisesti riippumatta geometrian 

kompleksisuudesta. 

Maailman kappaleet voidaan järjestää hierarkkisesti erityyppisiin puurakenteisiin, joista 

voidaan tarkastella haluttujen solmujen näkyvyyttä näkymäfrustumissa. Puurakenteita 

käytettäessä näkyvyyden tarkasteluun maailman kaikkia kappaleita ei tarvitse käydä läpi; 

mikäli tarkastelu vuorossa oleva puun solmuun liitetty monikulmio ei näy eivät näy sen 

lapsisolmujen monikulmiot. Nelipuuta (quadtree) käytettäessä maailma jaetaan 

suorakulmioilla tai mielivaltaisilla muodoilla neljään osaan kerrallaan ja tarpeen mukaan 

edelleen rekursiivisesti neljään osaan. Nelipuu soveltuu kaksiulotteisiin näkymiin, 

korkeuskarttoihin ja törmäysten tarkasteluun. 8-puu (octree) on nelipuun laajennus 

kolmanteen ulottuvuuteen. 8-puu soveltuu dynaamisten näkymien hallintaan paremmin 

muihin puuratkaisuihin verrattuna, koska se on helpompi kontrolloida ja se mahdollistaa 

avaruuden epäsäännöllisen osituksen. BSP-puun tarkoitus on osittaa maailman geometria 

konveksien monikulmioiden joukkoihin. Hierarkkisella Z-puskurialgoritmilla on ollut 

merkittävä vaikutus peittoon jäävän geometrian poiston tutkimuksessa. 

Portaalirenderöinnissä tila jaetaan konvekseihin monikulmioiden ryhmiin, joita kutsutaan 

soluiksi (sektoreiksi tai alueiksi). Solujen välisiä liitoskohtia sanotaan portaaleiksi. 

Perinteisessä portaalirenderöinnissä informaation soluista ja portaaleista pitää olla 

etukäteen määritelty. Näkymän kompleksisuuden ja koon kasvaessa, käytettäessä 

portaalitekniikkaa geometrian määrä ei vähene riittävästi, että saavutettaisiin tyydyttävä 

näytönpäivitys. Suosittu portaalitekniikan variantti on kuvaperustainen portaalitekniikka, 

jossa portaalit korvataan geometriasta muodostetuilla kuvilla. 
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Tarkkuuden tason menetelmissä (LOD) näkymän kappaleiden yksityiskohtia säädellään 

katseluetäisyyden mukaan. Diskreetissä tarkkuuden tason (DLOD) menetelmässä 

tarkasteltavasta näkymän kappaleesta tehdään useampi malli, joissa toisissa on enemmän 

yksityiskohtia kuin toisissa. Jatkuva tarkkuuden tason menetelmässä (CLOD) 

tarkasteltavista näkymän kappaleista lasketaan vähemmän yksityiskohtaisia malleja 

lennossa. 

Dynaamisessa näkymänhallinnassa tärkeintä on avaruudellisen osituksen säilyttäminen. 

Lisäksi tietorakenteen tai tietovaraston pitää tarjota approksimatiivinen edestä—taakse- 

läpikäynti näkyvälle geometrialle.  

Näkymänhallintamenetelmien tuntemus on suureksi hyödyksi, koska jo kolmiulotteisen 

maailman suunnitteluvaiheessa voidaan ottaa huomioon asioita, jotka mahdollistavat 

nopeiden ja tehokkaiden näkymänhallinta-algoritmien käyttöönoton. Tämän tutkielman 

kokeellisessa osuudessa valitut näkymät koostettiin satunnaisesti valituista malleista, 

joiden geometrisista ryhmittelyistä ei ollut etukäteen mitään tietoa. Mielenkiintoista olisi 

tutkia geometrian uudelleen ryhmittelyn algoritmeja, joilla voisi esikäsitellä näkymän 

paremmin näkymänhallinta-algoritmeille sopivaksi. 

Aloituskynnys on aika korkealla näkymänhallinta-algoritmien kehityksessä, varsinkin jos 

päättää tehdä 3D -grafiikkamoottorin itse. Tehtävä on suoraviivainen, mutta ei kuitenkaan 

kovin triviaali. 
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