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МОЛБА
ЗА ОДОБРАВАЊЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДА
Молим да ми се одобри израда мастер рада под насловом:
,,Алгоритми за откривање колизиjе у реалном времену”
Значаj теме и области:
Проблем откривања колизиjе подразумева утврђивање да ли се два (или више) обjеката међусобно
пресецаjу. Оваj проблем има широке примене у областима као што су виртуелна реалност, рачунарске
игре, роботика и физичке симулациjе. На пример, у роботици ови алгоритми могу помоћи у планирању
путање робота тако да заобиђе дате препреке. У рачунарским играма разматрање колизиjе омогућава
приказивање реалистичних визуелних ефеката, па се тако, на пример, онемогућава да ликови из игре
прођу кроз зид или да пропадну кроз под; такође на оваj начин се разрешаваjу упити видљивости, те, на
пример, неки карактер у игри зна да ли може да види свог неприjатеља или не.
За неке од ових примена, ефикасност система у реалном времену ниjе од кључног значаjа. Међутим,
за интерактивне примене, на пример у области рачунарских игара, неопходно jе дa систем за детекциjу
колизиjе ради у реалном времену. Како су ресурси ограничени, потребно jе одабрати добре алгоритме
и прилагодити их конкретноj примени, иначе проблем препознавања колизиjе може постати уско грло
система.
Специфични циљ рада:
Циљ рада jе анализа алгоритама широке фазе за откривање колизиjе у различитим поставкама обjеката
на сцени. У оквиру рада биће изложени главни проблеми на коjе се наилази приликом откривања
колизиjе, биће дат преглед постоjећих алгоритама за њихову детекциjу и извршено њихово поређење.
Као главни допринос рада биће развиjен програм коjи у реалном времену реализуjе различите алгоритме
за препознавање колизиjе и омогућава њихову визуелизациjу. Програм ће омогућавати jедноставно
подешавање свих параметара и поређење њиховог времена извршавања.
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