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GRAU EN DISSENY I PRODUCCIÓ DE VIDEOJOCS

106811 - PROGRAMACIÓ GRÀFICA AVANÇADA

Informació general

Tipus d'assignatura : Optativa
Coordinador : Ester Bernadó Mansilla
Curs: Quart
Trimestre: Segon
Crèdits: 6
Professorat: 

Jordi Arnal Montoya  <jarnal@tecnocampus.cat>

Idiomes d'impartició

Català
Castellà
Anglès

L'idioma d'impartició serà castellà i català, tot i que la majoria de la documentació que farem servir estarà en anglès.

Competències que es treballen

Específica

E6. Desenvolupar videojocs en llenguatges de programació d'alt nivell en motors gràfics  a partir de les especificacions.

General

G1. Demostrar tenir i comprendre coneixements avançats de la seva àrea d'estudi que inclouen els aspectes teòrics, pràctics i metodològics, amb un 
nivell de profunditat que arriba fins a l'avantguarda del coneixement.

G2. Resoldre problemes complexos del seu àmbit laboral, mitjançant l'aplicació dels seus coneixements, l'elaboració d'arguments i procediments, i 
l'ús d'idees creatives i innovadores.

G5. Desenvolupar les habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Transversal

T2. Treballar com a membre d'un equip interdisciplinari ja sigui com un membre més o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a 
desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos i tenint en compte els recursos disponibles.

Descripció

L’assignatura de Shaders s’emmarca en la especialitat de desenvolupament. Si bé dins del grau s’han vist assignatures relacionades amb la programació de 
Motor i Gameplay, en aquesta assignatura es parlarà més detalladament de la creació d’efectes gràfics avançats mitjançant la programació de les targes de 
vídeo actuals. Aquesta assignatura tot i estar relacionada amb la branca de programació i tenir relació amb les assignatures de programació I, programación 
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II, fonaments matemàtics dels videojocs i motors de jocs és molt propera a la branca artística del grau ja que els resultats que es busquen és la millora visual 
del producte mitjançant programació gràfica. L’assignatura es presenta com una assignatura eminentment pràctica on els alumnes implementen i 
experimenten els shaders.
 

Resultats d'aprenentatge

En acabar l'assignatura, l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

crear shaders a nivell de vertex, pixel i geometry,
crear shaders d'il·luminació,
crear shaders de post processat.

Metodologia de treball

Les classes seran totalment pràctiques on l’alumne rebrà una part teòrica i durant la part pràctica experimentarà i implementarà els diferents tipus de shaders 
que s’han d’implementar.
 

Continguts

1. Sistema de render
Fixed pipeline
Shaders

2. Shaders geometria 3D
Vertex Shader
Pixel Shader

3. Il·luminació
Lambert
Forward rendering
Deferred rendering
PBR

4. Ombres
Shadowmap

5. Post processat
Depth of field
Light scattering
SSAO
SSR
Color correction
Noise
Vignetting
Fog
Screen space ambient occlusion

6. Tesselation

Activitats d'aprenentatge

Una vegada assolida l’assignatura l’alumne serà capaç de desenvolupar diferents tipus de shaders que implementin efectes gràfics avançats.

Les activitats d'aprenentatge estaran orientades a les competències que l'alumne ha d'adquirir després de fer l'assignatura:

Fer el render dels models 3D mitjançant shaders
Fer l'animació esqueletal dels models 3D
Calcular la il•luminació i ombrejat dels models 3D dels diferents tipus de llums  utilitzant técniques com Lambert lighting o PBR
Implementar efectes de post processat per millorar l’aparença visual del joc (SSAO, Light Scattering, SSR, Fog, Depth of field, ...)

Sistema d'avaluació

El sistema d'avaluació consistirà en la realització de dues pràctiques realitzades de forma individual:

 Il·luminació
 Efectes de post processat

Per últim es realitzarà una prova de tipus examen.

Per aprovar l'assignatura l'alumne haurà de tenir una nota mínima de 4 en l'examen i haver entregat les dues pràctiques a temps i haver-les aprovat.

La nota final es realitzarà mitjançant la mitja entre l'examen i la mitja de les notes de pràctiques.
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Recursos

Bàsics

Bibliografies

GPU Gems:Programming Techniques, Tips and Tricks for Real-Time Graphics

GPU PRO 3: Advanced Rendering Techniques

ShaderX4: Advanced Rendering Techniques
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