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Streszczenie: 
W niniejszym artykule chcielibyśmy przybliŜyć czytelnikowi nową technologię wprowadzoną 
przez Microsoft, tj. DirectX 10. Opracowanie zaczniemy od przedstawienia krótkiego rysu 
historycznego tego API. Przyjrzymy się następnie najbardziej znaczącym nowościom w ramach 
funkcjonalności DX10, ale nie zapomnimy równieŜ o zmianach w juŜ istniejących funkcjach. 
Chwilkę poświęcimy równieŜ omówieniu zaprezentowanemu przez ATI rozwiązaniu, jakim są 
zunifikowane shadery. Na zakończenie postaramy się odpowiedzieć na tytułowe pytanie. 

 
 
 
 
Abstract: 
It this article we would like to familiarize reader with the newest Microstoft’s technology – 
DirectX 10. We will start with short briefing about this API history. Next we will discuss most 
important novelties in DirectX features, but we won’t forget about changes made to already 
existing functionality. Some time will also be used to present the ATI’s solution – the unified 
shader architecture. At the end we will try to answer the question asked in the title. 



Wstęp 
 

Programowalny Interfejs Aplikacji (API) DirectX został wprowadzony w 1995. DirectX 
został zaprojektowany, aby ułatwić Ŝycie producentom oprogramowania, poprzez dostarczenie 
zestandaryzowanej platformy, którą moŜna wykorzystać do łatwego tworzenia oprogramowania 
multimedialnego i gier na platformę Windows. Przed pojawieniem się DirectX-a programiści 
musieli tworzyć tak by wykorzystywać moŜliwości kaŜdego urządzenia oddzielnie. Biorąc pod 
uwagę róŜnorodność urządzeń było to zadanie trudne i czasochłonne. 

DirectX składa się ze zbioru multimedialnych API dla grafiki (dwu i trój wymiarowej), 
audio oraz urządzeń wejściowych. KaŜde API daje twórcom dostęp do najnowszych moŜliwości 
sprzętu bez konieczności bezpośredniego ich oprogramowywania. PoniŜsza tabela przedstawia 
krótki rys historyczny DirectX-a.  
 

 
 
 

Cechy DirectX 10 
 

Z graficznej strony DirectX 10 został gruntownie przebudowany: Ŝaden aspekt API, od 
strony grafiki nie został pozostawiony bez zmiany. Model sterowników został opracowany od 
podstaw. W DX10 sterownik jest podzielony na dwie części: sterownik trybu uŜytkownika, oraz 
sterownik trybu jądra. Sterownik trybu jądra jest rozłączny ze sterownikiem trybu uŜytkownika 
dla zwiększenia stabilności. Pomysł polega na rozdzielaniu sterowników dla Direct3D, OpenGL i 
DirectXa od sterowników jądra dla systemu operacyjnego, tak aby nie oddziaływały na siebie.  
 W obecnym modelu, większość sterowników grafiki przebywa w przestrzeni jądra 
systemu, toteŜ w przypadku awarii sterowników podczas np. grania, moŜe to spowodować awarię 
całego systemu operacyjnego. Poprzez rozdzielenie sterowników, twórcy mają nadzieję na 
poprawę stabilności systemów uŜywających DirectX 10 (w porównaniu z poprzednimi wersjami 
DirectX). 

Wersja System operacyjny Data wprowadzenia 
DirectX 1.0 Windows 95a 9/30/95 
DirectX 2.0/2.0a Windows 95OSR2/NT4.0 6/5/96 
DirectX 3.0/3.0a Windows NT 4.0 SP3 9/15/96 
DirectX 4.0  nie wprowadzono 
DirectX 5.0 Windows NT 4.0/Beta for NT 5.0 7/16/97 
DirectX 5.1 Windows 95/98/NT4.0 12/1/97 
DirectX 5.2 Windows 95 5/5/98 
DirectX 6.0 Windows 98/NT4.0 8/7/98 
DirectX 6.1 Windows 95/98/98SE 2/3/99 
DirectX 7.0 Windows 95/98/98SE/2000 9/22/99 
DirectX 7.0a Windows 95/98/98SE/2000 9/99 
DirectX 7.1 Windows 95/98/98SE/ME/2000 9/16/99 
DirectX 8.0/8.0a Windows 95/98/98SE/ME/2000 9/30/2000 
DirectX 8.1 Windows 95/98/98SE/ME/2000/XP 11/12/01 
DirectX 9 Shader Model 2.0 Windows 95/98/98SE/ME/2000/XP 12/19/2002 
DirectX 9 Shader Model 2.0b Windows 98/98SE/ME/2000/XP 8/13/2003 
DirectX 9 Shader Model 3.0 Windows 98/98SE/ME/2000/XP 8/9/2004 



 Kolejną zmianą w DirectX 10 jest to, Ŝe Microsoft całkowicie usuną ustalony potok 
funkcji, wszystko jest teraz programowalne. Programiści będą teraz wykorzystywać shadery aby 
emulować potok funkcji dla poprzednich aplikacji korzystających z ustalonych funkcji. 
 Podczas opracowywania DirectX-a 10, Microsoft zdecydował stworzyć nowy zbiór API, 
który ma mniej ograniczeń. To z kolei pozwoli urządzeniom realizować ich pełen potencjał, który 
nie będzie ograniczony przez procesor i przepustowość.  

PoniŜej znajduje się lista nowych funkcjonalności w DirectX 10. NaleŜy pamiętać, Ŝe 
kaŜda rzecz znajdująca się w poprzedniej wersji (np. Shaker 3.0), została opracowana od 
początku do końca. Oto niektóre cechy: 

• nowy Geometry Shader dodany do potoku, pomiędzy vertex a pixel shader 
• zwiększona efektywność.  
• wirtualna pamięć dla GPU. Karta wideo moŜe wykorzystywać przestrzeń systemowej 

pamięci RAM aby przechowywać informacje, które nie mieszczą się w lokalnej 
pamięci karty. 

• Shader Model 4.0 ma szerszy zestaw instrukcji, przenoszący większość pracy na 
GPU. 

• brak ustalonego potoku funkcji. Wszystko jest programowalne (przy pomocy 
shaderów) 

• konsystencja: brak bitów potencjału, które były uŜywane aby powiedzieć DirectX-owi 
jakie funkcjonalności obsługuje GPU. Bez tych bitów, producenci mają mniej 
sposobów na stosowanie się do specyfikacji. Ta dokładna specyfikacja zapewnia, Ŝe 
wszystkie produkowane karty będą miały te same bazowe wymagania; istnieje tylko 
kilka opcjonalnych funkcjonalności, takich jak wielo-próbkowy anti-aliasing.  

 
 

Zunifikowane shadery 
 

Rozpoczęło się od 360ki. Kiedy wprowadzono konsolę Microsoftu Xbox 360, wraz z jej 
rdzeniem graficznym Xenos, wprowadzono równieŜ zunifikowaną architekturę shaderów (po raz 
pierwszy w GPU). Zunifikowana struktura shaderów została zaprojektowana aby jednostki 
shaderów pracowały zgodnie na rzecz przetwarzania grafiki, pomagając zapewnić maksymalną 
efektywność ich wykorzystania. 

Tradycyjnie w kartach DX8/DX9 występują dwie jednostki shaderów: pixel shader i 
vertex shader. Vertex shader jest odpowiedzialny za zarządzanie wierzchołkami, które dają trój-
wymiarowym obiektom ich kształt, podczas gdy pixel shader następnie wypełnia fragmenty 
trójkątów, które tworzą obiekt z pojedynczych pixeli, co daje obiektom ich „Ŝycie”. W 
architekturze DX8/DX9 te shader-y pracują na oddzielnych zbiorach instrukcji, wykonując 
polecenia i przetwarzając informacje jedynie gdy odnoszą się one do nich. Jednak z biegiem lat, 
gry stały się bardziej wymagające, wprowadzając więcej i więcej obiektów na ekran w tej samej 
chwili. Producenci kart graficznych umieszczali, więc, coraz więcej jednostek shaderów na 
kartach, wypuszczali nowe sterowniki by lepiej wykorzystywać ich moŜliwości, a DirectX 
zmieniał się aby pomóc producentom lepiej korzystać z tych nowych moŜliwości. Jednak z taką 
implementacją jest pewien problem. W pewnych momentach pixel shader jest w pełni 
wykorzystywany a vertex shader pozostaje bezczynny i vice versa. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W powyŜszym przykładzie GPU jest odpowiedzialne za obsługę dwóch róŜnych 
scenariuszy. Na górze, rendering rekina, zadanie, które jest bardzo „wierzchołkowo intensywne”, 
jako Ŝe rekin jest zbudowany z tysiąca wierzchołków, które tworzą trójkąty, a te dają kształt 
rybie. Druga scena to woda. Ma ona mało wierzchołków, ale za to obciąŜa bardzo pixel shader, 
który obsługuje wodę, fale, refleksy, czy inne efekty programista chce dodać do wody. W 
tradycyjnej architekturze DX8/DX9, vertex shader jest w pełni wykorzystywany w górnym 
scenariuszu, podczas gdy pixel shader jest tylko częściowo obciąŜony. W scenie z wodą, jest na 
odwrót, pixel shader-y są w pełni obciąŜone podczas gdy vertex shader-y są ledwo uŜywane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 1. ObciąŜenie poszczególnych shaderów podczas róŜnych zadań (autor: ATI) 

 

 
Rys. 2. Zunifikowana architektura shadera (autor: ATI) 



Pod zunifikowaną architekturą, jednostki shadera (w powyŜszym przykładzie) nie 
pracowałyby niezaleŜnie, a zamiast tego współpracowałyby nad zadaniem. Takie podejście nie 
tylko zwiększa efektywność ale równieŜ poprawia osiągi. InŜynierowie ATI, którzy stworzyli 
Xbox-owe GPU Xenos, opracowali architekturę GPU, która łączy vertex i pixel shadery w 
zunifikowane banki shaderów, obsługujące rendering. Znacząco poprawia to efektywność, przez 
co relatywnie poprawiając wydajność. Jak moŜna sobie wyobrazić kluczem do zunifikowanej 
architektury jest kontroler, który moŜe efektywnie alokować zadania dla jednostek shaderów. 
Kontroler musi dobrze wypełniać swoje zadanie równomiernego balansowania obciąŜenia 
shaderów, lub cały zysk ze zunifikowanej architektury zostanie stracony.  
 Podkreślmy, Ŝe zunifikowany system shaderów nie jest wymagany przez DirectX 10. W 
tym punkcie pozostawiono dowolność producentom sprzętu. Oznacza to, Ŝe tacy producenci jak 
ATI, S3 czy NVIDIA mogą opracować róŜne pixel, vertex czy, geometry shadery i nadal 
deklarować 100% zgodność z Shader Model 4.0. Jest tak poniewaŜ DirecX 10, definiuje jedynie 
specyfikację dla API, przez co producenci mogą wybrać najskuteczniejszą metodę na ich 
spełnienie.  
 
 

Geometry shader 
 

Jest to nowy rodzaj shadera wprowadzony od wersji 10tej. Jest to dość spora nowość, 
biorąc pod uwagę do czego moŜna go wykorzystać. Geometric shader jest ulokowany dokładnie 
pomiędzy vertex shaderem a pixel shaderem w potoku przetwarzania grafiki Direct3D10 (chociaŜ 
warto zauwaŜyć Ŝe wyniki jego działania mogą być przekazane z powrotem do vertex shakera, a 
potem znowu do geometry shakera, jako Ŝe nie ma Ŝadnych ograniczeń co do przesyłania 
wyników z jednego shakera do drugiego) (Rys. 3, 4). 
 Po tym jak wierzchołki są przetworzone przez vertex shakera, geometry shader moŜe 
zostać uŜyty do ich dalszego przetwarzania. Geometry shader moŜe być uŜyty do zwiększenia 
liczby trójkątów, zatem moŜe on wziąć wierzchołki i stworzyć nowy zbiór trójkątów. Jedynym 
ograniczeniem vertex shadera jest to Ŝe nie moŜe on tworzyć nowych wierzchołków. Geometry 
shader moŜe być nawet uŜyty do pracowania nad krawędzią trójkąta aby stworzyć nowy kształt. 
 W gruncie rzeczy geometry shader pozwala aby tworzona scena w pełni wykorzystywała 
wszystkie prymitywy geometryczne, między innymi linie, punkty i trójkąty. Dodatkowo moŜe 
przetwarzać równieŜ przyległ prymitywy. W przeszłości, prymitywy te były obsługiwane w 
innych miejscach potoku i jedynie w tych obszarach. Co to oznacza? Dla ustalenia uwagi, weźmy 
pod uwagę trójkąt i jego kształt. Geometry shader moŜe wziąć pełną kontrolę nad trójkątem i 
jego wierzchołkami, traktując go jako obiekt, przed przekazaniem go do rasterizera i pixel 
shadera do dalszej obróbki. 

Geometry shader otwiera nowe moŜliwości przed programistami, w dziedzinie tworzenia 
nowych efektów w DirectX 10, lub zwiększania osiągów: z równoległej pracy z pixel i vertex 
shaderami, lub przekierowując cykle CPU na GPU, jest to wielki przełom. 

Oto niektóre ciekawe efekty, które moŜemy uzyskać dzięki geometry shader: 
• Animowane organiczne formy (Microsoft zaprezentował demo z dynamicznie 

rozrastającą się winoroślą, renderowaną w 100% na GPU) 
• Wzmacnianie geometrii 
• Motions Blur 
• Bardziej realistyczne zmarszczki na twarzy 



• Realistyczne generowanie cieni wolumetrycznych 
• Modelowanie zachowania „płyno-podobnego” 
• Stencel Shadow Extrusion 
• Geometria proceduralna i wyszczegółowianie (detailing) 
• Displacement Mapping 
• Extrakcja izopowierzchni 
• i wiele więcej… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 3. Potok graficzny w DirectX 9 

 
Rys. 4. Potok graficzny w DirectX 10 



Rozwiązanie problemu “małej paczki” (small batch problem) 
 

Na początku bieŜącego roku, ATI przedstawiło bardzo interesującą prezentację na temat 
dzisiejszych gier oraz gdzie moŜe nas zaprowadzić DirectX 10. Dyskutowali Oni problemy 
związane z DirectX 9, wąskim gardłem z nim związanym oraz wyjaśnili jak zmiany 
zaimplementowane w DirectX 10 pomogą rozwiązać te problemy. Warto w tym miejscu 
rozwinąć kilka punktów prezentacji ATI.  
 Pierwszym tematem jest to co moŜe zaoferować DirectX 9. Bardzo dokładne postacie, 
złoŜone materiały oraz efekty świetlne takie jak HDR to część z nich. DirectX 9 obecnie świetnie 
wykorzystuje je, co sprawia Ŝe dzisiejsze gry wyglądają tak dobrze. Obecnie producenci są coraz 
bliŜej wykorzystania pełnego potencjału DX9. Ale w końcu, producenci oprogramowania dotrą 
do punktu, w którym nie będą mogli zrobić nic więcej z DirectXem 9, z powodu wąskiego gardła 
i ograniczeń API. Problemem jest potok w DX9 i to jak on funkcjonuje. 
 W potoku DirectX 9 aplikacja wypełnia obiekty API. W tym przypadku obiekt moŜe być 
wszystkim na scenie, na przykład model postaci. (złoŜone postacie mogą się, de facto, składać z 
wielu obiektów). W DX9 obiekt trafia z aplikacji do API; API z kolei przekazuje je do 
sterowników, i ostatecznie do karty graficznej. Problem polega na tym, Ŝe kiedy za kaŜdym 
razem obiekt jest przekazywany z API do sterowników, wprowadza on nadmiarowy bit. Jedna 
scena moŜe wymagać od sterowników przetwarzania wielu obiektów, co z kolei moŜe 
drastycznie wpłynąć na czas wykonania. DłuŜszy czas wykonania bezpośrednio wpływa na 
spadek osiągów, znany równieŜ problemem „małej paczki”. 
 Mimo, Ŝe DirectX 10 nie moŜe całkowicie zlikwidować tej nadmiarowości, jest ona 
znacznie zredukowana, dzięki nowemu stanowi obiektu w DX10. Według ATI znaczenie mniej 
czasu wykonania będzie wykorzystywane na API + sterowniki w DX10 (40% w DX9 kontra 
20% w DX10), co pozwoli producentom na wprowadzenie większej liczby obiektów, materiałów 
i innych efektów graficznych w programach DX10. 
 
 

Co poprawiono? 
 

Do tej pory mówiliśmy głównie o nowych funkcjonalnościach DX10, wspomnimy teraz o 
funkcjach, które zostały poprawione. Oto niektóre z nich: 

• HDR Lighting – dwa nowe zmienno pozycyjne formaty HDR dla GPU kompatybilnych z 
DX10: dodano dodatkową obsługę dla formatów HDR aby bardziej kompaktowo 
reprezentować dane HDR, co pozwala wykorzystać je bardziej efektywnie 

• Wirtualna pamięć GPU – w przeszłości, ilość przechowywanych tekstur była ograniczona 
ilością pamięci na karcie graficznej. Obecnie tekstury mogą być równieŜ przechowywane 
w pamięci systemowej, przez co eliminując wąskie gardło w rozmiarze tekstur 

• Lepsze instancjonowanie geometrii – instancjonowanie geometrii wprowadzone w DX9 
przy shader model 3.0, zostało poprawione w DirectX 10. Wprowadzone poprawki dają 
twórcom więcej moŜliwości dopasowywania aplikacji do ich potrzeb (np., umoŜliwiając 
tworzenie unikalnych animacji dla obiektu, które są renderowane poprzez instancjowanie) 

• Zwiększenie pamięci tekstur – zwiększono maksymalny wymiar tekstur w DX10. Były to 
2048x2048 lub 4096x4096 w DirectX 9, a w DX10 8192x8192. 



• XInput – API wzięte z Xbox 360 i zmodyfikowane na potrzeby Visty. UmoŜliwia ono 
wykorzystanie wszystkich kontrolerów i komponentów związanych z peryferiami. 
Obecnie uŜytkownicy będą mogli uŜywać peryferiów z XBox 360 pod Windows Vista. 

• DirectSound – kilka większych uaktualnień zostało wprowadzonych w tym elemencie aby 
go uaktualnić. W przyszłości planowane są jeszcze dodatkowe zmiany, ale Ŝadne z nich 
się nie wyróŜnia 

• Steam Output – pozwala na przechowywanie wyjścia geometry shadera w buforze. 
UmoŜliwia wielo-przejściowe operacje na geometrii, takie jak rekursywny sub-podział i 
przechowywanie rezultatów skiningu w buforze dla wielu świateł. MoŜna równieŜ 
wykorzystać funkcję DrawAuto()  do automatycznego wypisania obecnej liczby 
prymitywów bez interwencji CPU 

 
 

Wnioski, ocena 
 

Z nową funkcjonalnością DirectX 10 ma potencjał aby być duŜym usprawnieniem 
względem wersji 9-tej. Czy DirectX 10 jest tak samo wielką zmianą jak zmiana z DX7 do DX8? 
Na pewno nie. Ale zmiany i nowe dodatki, które wprowadził Microsoft pozwolą na znaczny 
wzrost wierności odwzorowania świata w komputerze. Jest to w większym stopniu spowodowane 
wzrostem efektywności nowego API. Dzięki temu wzrostowi programiści mogą wprowadzać 
więcej efektów na ekran, co z kolei poprawi realizm. 
 Jednocześnie nowy geometry shader moŜe być wykorzystany do przekierowania funkcji, 
które poprzednio były wykonywane przez CPU, na GPU, pozwalając CPU wykonywać inne 
zadania. Geometry shader moŜe teŜ być wykorzystany do wprowadzania nowej geometrii do 
sceny (Microsoft określa to jako ograniczone powiększenie) lub do innych zastosowań, jak cienie 
wolumetryczne.  

PoniŜsze zrzuty ekranowe pochodzą z gry Microsoft Flight Simulator X (Rys. 5, 6), 
jednego z pierwszych tytułów zaprojektowanego aby wykorzystywać zalety DirectX 10. Rysunek 
na górze (Rys. 5) pochodzi z trybu DX9, a na dole (Rys. 6) z trybu DX10. Jak widać woda na 
zrzucie z DX10 wygląda fotorealistycznie, z wieloma falami, niebo jest wypełnione gęstymi 
chmurami i promieniami słońca oświetlającymi góry. Zrzut z DX9 wypada w tym porównaniu 
dość blado. 

NaleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe DX10 przynosi głownie poprawę wydajności. Nie naleŜy 
spodziewać się nagłego pojawienia się nowych oszałamiających efektów wizualnych, gdyŜ juŜ 
DirectX 9 daje wiele moŜliwości, tworzenia „fajerwerków” graficznych. Wymagają jednak one 
dość dobrego zaplecza sprzętowego. DX 10 pozwala natomiast poprawić znacznie wydajność, 
zatem wspaniałe efekty graficzne staną się bardziej „popularne”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rys 5. Tryb DX9 w grze Microsoft Flight Simulator X 

 
Rys. 6. Tryb DX10 w grze Microsoft Flight Simulator 
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