
Allmänna regler för hemtenta på DH2413, AGI, ht2011 
  
Tentan består av två delar, tenA och tenBC, som görs tillgänglig vid två tillfällen enligt 
schema.  
Lösningar skickas via email som attachment i pdf-format eller word-format till Lars 
Kjelldahl <lassekj@csc.kth.se>.  
Jag bekräftar mottagna email. Spara kopia av din inlämnade hemtenta. 
Namnge din insända fil enligt modellen AnkaKalle-tenA.pdf och se också till att ditt 
namn finns överst till höger på första sidan i dokumentet. 
För varje uppgift ska du ange källorna för dina svar (använd inte bara Wikipedia!)  
Man bör använda illustrationer/bilder i svaren (det är ju en kurs i grafik!) Ange källor 
för dina svar. 
 
Uppgifterna ska göras individuellt. Lars Kjelldahl bedömer alla uppgifterna.  
Man måste formulera egna svar. Det ska inte vara direkta referat av litteratur. 
Jag räknar med att be om korta samtal med några av er (vilket inte ska ses 
som något misstroendevotum). Hur många det blir vet jag inte ännu, men du ska 
alltså vara beredd att komma och redogöra muntligt för dina svar. 
 
Via hemsidan under rubriken "Etik och hederskodex" finns en länk  
http://www.nada.kth.se/utbildning/hederskodex/  
som är skolans syn på samarbete.  
 
Denna del omfattar 7 poäng. Nästa del (tenB+tenC) i period 2 omfattar 14 poäng. 
Svaren per fråga kan vara 0.5 - 3 sidor långa.  
 
Tentan rättas i huvudsak enligt samma tidsschema som en traditionell tenta.  
Rättningen påbörjas inte förrän vid deadline (men jag ska förstås försöka vara så 
snabb som det är praktiskt möjligt). 
 
Betyg bestäms enligt kurspm-sidan, se rubriken ”Examination”. Notera dock att man 
måste ha 3.5 på tenA för att den delen ska anses godkänd. 
 

AGI10, Hemtenta A, utlagd 111014, inskickas senast 111025  
 
(2p) 1. Beskriv olika tekniker/metoder för att undvika att rendera detaljer som vi ändå 
inte uppfattar i datorgrafikbilderna. 
 
(1p) 2. Beskriv hur man kan använda texturer i samband med ”non photo realistic 
rendering”. Använd figurer för att illustrera dina svar. Vilka problem kan man få med 
texturerna? 

 
(2p) 3. Beskriv olika viktiga tekniker man använder i samband med implementation 
av kollisionsdetektion. Använd figurer. 
 
(2p) 4. Förklara 

a. Beskriv metoden Photon mapping. Jämför den med ray tracing och radiosity. 
b. vad Monte-Carlometoder är och hur de används i samband med 

belysningsmodeller. 
 
Lycka till med att skriva dina texter. Använd bilder/illustrationer! /Lars Kj 


