
Hemtenta, del B och C, AGI11, 111201  
inskickas senast 111216 till lassekj@csc.kth.se 
 
På den här tentadelen finns det valmöjlighet: Man får välja högst åtta frågor  
man vill svara på bland de 16 frågorna. Den maxpoäng du kan få är 14p  
(förutom bonus).   
  
Om du väljer åtta frågor som ger mer än 14p ska du ange vilka frågor  
du enbart har ambitionen att få en poäng på.  
I övrigt gäller i stort samma regler som för hemtenta, del A, se vidare nedan.  
  
Svaren per fråga kan vara 0.5 - 2 sidor långa.   
  
Tentan rättas i huvudsak enligt samma tidsschema som en traditionell tenta.   
Rättningen påbörjas inte förrän vid deadline.   
Här är några tips jag skrev ner efter att ha bedömt tentorna på delA:  
Det är bra med allmänna beskrivningar, gärna kompletterade med konkreta  
detaljer. Undvik skriva svepande/diffusa texter – då är jag osäker på om du  
förstått det du skriver om. Du bör alltid ha med informativa  
illustrationer/bilder. Begrepp, definitioner och förutsättningar är det bra att  
ange. Läs frågetexten så att du inte glömmer någonting.  
  
Lösningar sorterade i uppgiftsordning skickas via e-post som bilagor i pdf-format eller 
word-format (dock ej docx) namngivna med ditt namn samt med namn i dokumentet 
överst på första sidan. Skicka till Lars Kjelldahl <lassekj@csc.kth.se>.  Jag bekräftar 
mottagna email.   
Spara kopia av din inlämnade hemtenta.   
   
Uppgifterna ska göras individuellt.   
Via hemsidan under rubriken "Etik och hederskodex" finns en länk   
http://www.nada.kth.se/utbildning/hederskodex/   
som är skolans syn på samarbete.   
  
Lars Kjelldahl rättar normalt alla uppgifter.   
Man måste formulera egna svar. Man ska inte svara med direkta referat av  
litteratur. För varje uppgift ska du ange källorna för dina svar.  
När du anger referenser, vill jag att du anger författare, tidskrift/konferens  
och årtal, så långt det går. Tänk på att värdera kvalitén på referenserna.  
Försök också att leta efter olika källor för dina svar – det är bra att inte enbart  
använda ”sekundärmaterial” av typ Wikipedia (även om sådana källor  
naturligtvis också kan ha sin plats).  
Var tydlig med att dela upp referenserna efter de olika uppgifterna (direkt efter varje 
uppgift). Använd figurer!  
   
Förutom den skriftliga tentan kommer det också att bli en liten ”munta”  
enligt bokningsschema, några i december och resten i början av januari). Muntan 
kommer att handla om  frågor på tentan.  
  
Lycka till!   /Lars  
  



 
(2) Uppgift BC1:  
Beskriv tre väsentligt olika algoritmer för att generera skuggor. Använd 
figure(er). 
  
(2) Uppgift BC2:  
Beskriv och jämför haptisk presentation och visuell presentation. 
 
(2) Uppgift BC3:  
Ray tracing, radiosity och photon mapping är tre globala belysningsmodeller. 
Beskriv metodernas viktigaste egenskaper och vad som som karakteriserar 
resultatet av metoderna. Tänk särskilt på egenskaper som skiljer metoderna 
åt. Använd figurer! 
 
(2) Uppgift BC4:  
Beskriv för- och nackdelar med volymmodellering jämfört med ytmodellering. 
 
 (2) Uppgift BC5: 
Beskriv användningen av färgskalor/transfer functions för att synliggöra olika 
detaljer i en datamängd. Illustrera med figure(er).  
 
(1) Uppgift BC6:  
Beskriv ett exempel/tillämpningar på augmented reality och ett 
exempel/tillämpningar på augmented virtuality. Använd figurer för att illustrera 
dina exempel. 
 
(2) Uppgift BC7:  
Ett problem med visualisering är att man ofta har fler dimensioner än 3 i sina  
data. Man måste då försöka hitta metoder att visualisera dessa extra  
dimensioner (förutom de 3 geometriska dimensionerna). Diskutera  
åtminstone tre tekniker med figurer för att kunna visualisera extra 
dimensioner.  
  
(2) Uppgift BC8:  
Beskriv två väsentligt olika algoritmer för att åstadkomma Non Photo Realistic  
Rendering (NPRR) där bilden är genererad med datorgrafikmetoder.  
 
(1) Uppgift BC9:  
Beskriv vad man vinner med shaderbaserad datorgrafik jämfört med grafik 
utan shaders. Vad är nackdelarna? 
 
(2) Uppgift BC10:  
Beskriv åtminstone tre olika tekniker för att använda partikelsystem så att man 
inte uppfattar det som en mängd partiklar. Uppskatta hur många partiklar man 
behöver använda för de olika teknikerna. 
 
 
 



(2) Uppgift BC11:  
Beskriv tre olika svårigheter med att rendera ansikten samt hur man hanterar 
dem. 
 
(2) Uppgift BC12: 
Beskriv hur tekniker från datorseende (computer vision) kan komma till 
användning i datorgrafik. Ange tre exempel på olika tekniker med en kort 
beskrivning samt exempel på hur de fungerar. 
 
(2) Uppgift BC13: Beskriv två algoritmer för morphing (intoning pixel för  
pixel räknas inte som morphing i denna fråga, det är för trivialt).  
  
(2) Uppgift BC14: Ange tre olika problem/begränsningar med mobile  
graphics. Vilka problem kan man förvänta sig att få lösta inom de närmaste  
åren?  
  
(1) Uppgift BC15: 
Beskriv krav som normalt ställs på grafiken för datorspel som bygger på 3D-
grafik. Diskutera åtminstone tre vanliga krav. 
 
(2) Uppgift BC16:  
Beskriv  de väsentligaste stegen i skapandet av datoranimeringar. Stegen 
behöver inte vara enbart av teknisk karaktär. 
 
 


