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Práce se zabývá optimalizací akceleračních struktur, konkrétně Bounding Volume Hierarchies (BVH), a to 

v kontextu jejich použití v rámci známého programu PBRT. Optimalizace se soustředí na tři primární 

oblasti, nejprve na zvýšení arity stromu a pak na optimalizaci pořadí v jakém bude traverzace procházet 

potomky vnitřních uzlů. 

Práce začíná kvalitně zpracovaným úvodem do problematiky, kde jediná výtka se týká nešťastné 

kombinace češtiny a angličtiny, kdy jednotlivé metody jsou popsané a nadepsané česky, ale odkazováno 

je pak na ně jen anglicky, bez uvedení spojitosti. Například z „2.1.4 Metoda přímého osvětlení” se stane 

metoda direct, aniž by to bylo v textu popsáno, stejně tak je nešťastné začít sekci „2.3 Hierarchie 

obalových těles“ slovy „BVH je…“, aniž by ono BVH bylo alespoň rozepsáno jako Bounding Volume 

Hierarchy. Metody stavby BVH odkazují na metody Equal a EqualCounts, aniž by bylo jasné na co to je 

odkaz. 

V části věnované PBRT bych, s ohledem na důraz na akcelerační struktury, očekával že v rámcovém 

popisu rozdělení běhu programu na načtení a vykreslení scény bude zmíněno kdy se staví akcelerační 

struktury. Dále je značně matoucí v kapitole 2.4.1 vysvětlení o změně algoritmu, pokud se dělí méně jak 

4 primitiva, okamžitě následované informací že velikost listu jsou právě 4 primitiva. Takovýchto 

nejasností je v práci bohužel značné množství a čitelnost textu tím trpí. V analytické části je také 

poměrně velký prostor věnován analýze různých algoritmů stavby BVH na testovacích scénách, avšak 

náhledy těchto scén jsou až výrazně dál v práci. 

V realizační části se přechází hned k metodám převodu binárního BVH na BVH s vyšší aritou, aniž by toto 

bylo v práci jakkoliv výrazně motivováno. Běžným důvodem takovéto modifikace je možnost intersekce 

všech potomků najednou, za použití SIMD instrukcí, avšak zde to není ten případ a jiná motivace chybí.  

Různé optimalizační postupy jak pro přestavbu, tak pro optimalizaci průchodu jsou popsány dobře, ač 

v některých momentech není zcela jasné jestli je popisovaný postup pro binární strom, nebo strom vyšší 

arity. Například v kapitole 3.3.5 je poslední odstavec věnován tomu, že po optimalizaci již není strom 

v paměti uspořádán tak, že lineární průchod odpovídá průchodu do hloubky. Což je ovšem relevantní 

pouze pro binární strom, 4-ární toto kritérium nesplňují v dané implementaci nikdy. Tato nejistota opět 

ztěžuje čitelnost textu. Také bych rád varoval před navrhovaným přístupem odstranit z atomických 

čítačů jejich atomicitu, pokud stačí přesný výsledek. V kontextu moderních překladačů a jejich 

agresivních optimalizací je to velmi riskantní tah. 

U vyhodnocení mě velmi překvapilo odsouzení přístupu „sort“ jakožto výpočetně náročného. Seřazení 4 

čísel není výpočetně náročný úkon a je to standardní přístup běžně dostupných implementací, například 

v Embree. Očekával bych, že bude takováto věc nějak vysvětlena, alespoň na úrovni toho jaké výpočty 

dělá navíc a proč.  



Druhá výtka se týká prezentace algoritmů které používají několik vzorků pro průzkum scény, upraví BVH, 

a pak následuje hlavní výpočet. Text několikrát zmiňuje že výhodnost procesu závisí na poměru délky 

předvýpočtu k délce hlavního výpočtu, ale data prezentuje striktně dohromady za všechny tři fáze. Pro 

čtenáře by zajisté bylo užitečnější uvést délky jednotlivých podkroků, aby si mohl vybudovat představu 

jak se bude algoritmus chovat v jiných scénách a nastaveních. Zároveň v takové situaci není jasné o kolik 

je výsledné BVH lepší, pokud by se například povedlo snížit overhead uložením BVH se scénou. 

Po formální stránce bych v této kapitole vytkl nevhodnost použití čárových grafů v situaci kdy na 

vodorovné ose jsou zcela nezávislé věci, jako například jednotlivé scény.  

Otázky: 

Z jakého důvodu je sort o tolik pomalejší než jednotlivé LUT metody, jaké operace dělá navíc? 

Můžete kvantifikovat kolik procent zabírá předvýpočet pomocí vzorků a kolik přestavba BVH? 

Závěrečná klauzule: 

Předloženou diplomovou práci hodnotím známkou C – dobře. 
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