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Интернет източнициИнтернет източници

 www.opengl.orgwww.opengl.org
 www.khronos.orgwww.khronos.org
 www.glprogramming.com/redwww.glprogramming.com/red
 www.glprogramming.com/bluewww.glprogramming.com/blue
 nehe.gamedev.netnehe.gamedev.net
 www.opengl.org.ruwww.opengl.org.ru
 www.alexander-penev.infowww.alexander-penev.info
 ……
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ЛитератураЛитература

The Red Book
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Какво е Какво е OpenGLOpenGL

OpenGL = OpenGL = OpenOpen  GGraphic raphic LLibraryibrary

OpenGL OpenGL е софтуерен интерфейсе софтуерен интерфейс (API) (API) към към
графичният хардуерграфичният хардуер
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ИсторияИстория (1/3) (1/3)
 19901990-те-те –  – Silicon Graphics Silicon Graphics създава създава IRIS GLIRIS GL;;
 1992 – 1992 – IRIS GLIRIS GL става основа на стандарта става основа на стандарта

OpenGLOpenGL 1.0. Той се утвърждава като стандарт от 1.0. Той се утвърждава като стандарт от
множество водещи софтуерни фирми;множество водещи софтуерни фирми;

 1995 – 1995 – Microsoft Microsoft създава създава DirectXDirectX ( (Direct3DDirect3D));;
 1997 – 1997 – OpenGL 1.1;OpenGL 1.1;
 1998 – OpenGL 1.2;1998 – OpenGL 1.2;
 1999 – Microsoft 1999 – Microsoft изоставя изоставя OpenGL;OpenGL;
 2001 – OpenGL 1.3;2001 – OpenGL 1.3;
 2002 – OpenGL 1.4;2002 – OpenGL 1.4;
 2003 – OpenGL 1.5;2003 – OpenGL 1.5;
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ИсторияИстория (2/3) (2/3)
 2004 – OpenGL 2.0 2004 – OpenGL 2.0 и и OpenGL Shading Language 1.10;OpenGL Shading Language 1.10;
 2006 – OpenGL 2.1 2006 – OpenGL 2.1 и и GLSL 1.20;GLSL 1.20;
 2006 – Създава се 2006 – Създава се Khronos Group;Khronos Group;
 2008 – OpenGL 3.0 2008 – OpenGL 3.0 и и GLSL 1.30; Deprecation Model;GLSL 1.30; Deprecation Model;
 2009 – OpenGL 3.12009 – OpenGL 3.1 и  и GLSL 1.40;GLSL 1.40;
 2009 – 2009 – OpenGL 3.2 (Core и Compatibility), GLSL 1.50;OpenGL 3.2 (Core и Compatibility), GLSL 1.50;
 2009 – 2009 – ИзлизаИзлиза OpenCL; OpenCL;
 2010 – OpenGL 3.3 2010 – OpenGL 3.3 и и GLSL 3.30; Едновременно с товаGLSL 3.30; Едновременно с това

излиза OpenGL 4.0 излиза OpenGL 4.0 и и GLSL 4.00;GLSL 4.00;
 2010 – OpenGL 4.1 2010 – OpenGL 4.1 и и GLSL 4.10;GLSL 4.10;
 2011 2011 – – OpenGL 4.2 и GLSL 4.20;OpenGL 4.2 и GLSL 4.20;
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ИсторияИстория (3/3) (3/3)

 2012 2012 – – OpenGL 4.3 и GLSL 4.30;OpenGL 4.3 и GLSL 4.30;
 2013 – 2013 – OpenGL 4.4 и GLSL 4.40;OpenGL 4.4 и GLSL 4.40;
 2014 – 2014 – OpenGL 4.5 и GLSL 4.50;OpenGL 4.5 и GLSL 4.50;
 2016 – Излиза Vulkan2016 – Излиза Vulkan..
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ХарактеристикиХарактеристики

 Индустриален стандартИндустриален стандарт;;
 СтабилностСтабилност;;
 СъвместимостСъвместимост – предишни версии; – предишни версии;
 Надеждност и ПреносимостНадеждност и Преносимост – визуален резултат независимо от – визуален резултат независимо от

операционната система;операционната система;
 СкалируемостСкалируемост – от мобилни – от мобилни  и и PCPC до суперкомпютри; до суперкомпютри;
 Лекота на използванеЛекота на използване – функциите му са с лесен за разбиране – функциите му са с лесен за разбиране

интерфейс;интерфейс;
 РазширяемостРазширяемост – механизъм за разширения възможност за – механизъм за разширения възможност за

бързо въвеждане на новия хардуер в употреба;бързо въвеждане на новия хардуер в употреба;
 Добре документиранДобре документиран..
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Библиотеки и реализацияБиблиотеки и реализация

 OSOS – Windows, UNIX, – Windows, UNIX,  Mac OS, iOS,Mac OS, iOS,  LinuxLinux,,
Android, OS/2, OPENStep, BeOS, и дрAndroid, OS/2, OPENStep, BeOS, и др..;;

 BindingsBindings – C, C++, C#, Delphi, Java – C, C++, C#, Delphi, Java,, Fortran Fortran,,
Ada, Python, Perl, JavaScript Ada, Python, Perl, JavaScript и много др.и много др.

 Както комерсиални, така и с отворен код.Както комерсиални, така и с отворен код.

Основната библиотека на Основната библиотека на OpenGL OpenGL имаима  
десетки реализации за различнидесетки реализации за различни
платформи и графичен хардуерплатформи и графичен хардуер
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ПродуктиПродукти

 3DS3DS  MaxMax;;
 MayaMaya;;
 Google SketchUpGoogle SketchUp;;
 Adobe After Effects;Adobe After Effects;
 Character StudioCharacter Studio;;
 Google EarthGoogle Earth;;
 VRML;VRML;

 И многоИ много
други.други.
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ИгриИгри

 Doom3Doom3;;
 Call Of DutyCall Of Duty;;
 Chess CommanderChess Commander;;
 Half LifeHalf Life;;
 HomeworldHomeworld;;
 IL-2 SturmovikIL-2 Sturmovik;;
 Jedi Knight IIJedi Knight II;;
 Medal of HonorMedal of Honor;;

 Counter Strike;Counter Strike;
 QuakeQuake;;
 Second LifeSecond Life;;
 UnrealUnreal;;
 Angry Birds;Angry Birds;
 и много, много другии много, много други
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Библиотеки за ЕПБиблиотеки за ЕП
 CC – gl.h, Mesa – gl.h, Mesa  3D, 3D, Open InventorOpen Inventor, , Open SceneOpen Scene

GraphGraph, , OpenGL PerformerOpenGL Performer;;
 C#C# –  – The Open Toolkit (OpenTK), Tao Framework,The Open Toolkit (OpenTK), Tao Framework,

CsGLCsGL, , GLSharpGLSharp;;
 JavaJava – JOGL – JOGL, OpenGL for Java, OpenGL for Java (GL4Java), jGL; (GL4Java), jGL;
 DelphiDelphi –  – GLSceneGLScene, dglOpenGL;, dglOpenGL;
 FortranFortran – F90GL; – F90GL;
 PerlPerl – POGL, Perl OpenGL Bindings; – POGL, Perl OpenGL Bindings;
 PythonPython – PyOpenGL, PyGlut; – PyOpenGL, PyGlut;
 JavaScriptJavaScript –  – WebGL/HTML5;WebGL/HTML5;  
 и многои много  другидруги..
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НадстройкиНадстройки

 OpenGL Utility (GLU)OpenGL Utility (GLU);;
 OpenGL Utility ToolkitOpenGL Utility Toolkit  (GLUT)(GLUT);;
 OpenGL Auxiliary Library (GLAUX)OpenGL Auxiliary Library (GLAUX);;
 OpenGL User Interface Library (GLUI)OpenGL User Interface Library (GLUI);;
 GLTT, FTGL;GLTT, FTGL;
 OpenGL Easy Extension Library OpenGL Easy Extension Library (GLEE);(GLEE);
 Open InventorOpen Inventor;;
 GLX, WGL, CGL;GLX, WGL, CGL;
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Операционни средиОперационни среди

  

 

Windows Приложение 

WGL OpenGL GDU 

GLU 

 

UNIX Приложение 

GLX OpenGL XLib 

GLU 
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Сродни СтандартиСродни Стандарти
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Основни възможностиОсновни възможности (1/2) (1/2)

 Създаване на растерни изображения;Създаване на растерни изображения;
 Създаване на изображения изградени от графични примитиви катоСъздаване на изображения изградени от графични примитиви като

точки, отсечки, начупени линии, многоъгълници, триъгълници иточки, отсечки, начупени линии, многоъгълници, триъгълници и
други.други.

 Създаване на изображения на пространствени сцени, описани чрезСъздаване на изображения на пространствени сцени, описани чрез
схемите “гранично представяне” или “реброви модел”; схемите “гранично представяне” или “реброви модел”; 

 Именуване на примитив или група от примитиви;Именуване на примитив или група от примитиви;
 Дефиниране на символи (Дефиниране на символи (ListsLists););
 Смяна на координатната система;Смяна на координатната система;
 Координатни преобразувания – транслация, ротация, мащабиране,Координатни преобразувания – транслация, ротация, мащабиране,

огледално отражение и др.;огледално отражение и др.;
 Дефиниране на преливащи се цветове и прозрачност;Дефиниране на преливащи се цветове и прозрачност;
 Налагане на текстури върху телата;Налагане на текстури върху телата;
 Дефиниране на различни материали за телата;Дефиниране на различни материали за телата;
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Основни възможностиОсновни възможности (2/2) (2/2)

 Отрязване спрямо равнини;Отрязване спрямо равнини;
 Използване на маски;Използване на маски;
 Премахване на скритите повърхности;Премахване на скритите повърхности;
 Използване на различни светлинни източници;Използване на различни светлинни източници;
 Визуализация на реалистични изображения;Визуализация на реалистични изображения;
 Реализация на специални ефекти като мъгла, прозрачност и др.;Реализация на специални ефекти като мъгла, прозрачност и др.;
 Използване на сплайн криви и повърхнини;Използване на сплайн криви и повърхнини;
 Изглаждане – премахване на стълбищтния ефект Изглаждане – премахване на стълбищтния ефект (anti(anti--aliasing);aliasing);
 и др.и др.
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Машина със Състояния (1/2)Машина със Състояния (1/2)

Разглеждан като виртуална машина, Разглеждан като виртуална машина, OpenGL OpenGL можеможе
да бъде определен катода бъде определен като

машина със състояниямашина със състояния, работеща в диалогов, работеща в диалогов
((клиент-сървърклиент-сървър) ) режим.режим.

Това означава, че не изпълнява програми, а всякаТова означава, че не изпълнява програми, а всяка
постъпила команда се изпълнява незабавно, следпостъпила команда се изпълнява незабавно, след
което се очаква постъпването на нова команда.което се очаква постъпването на нова команда.

Начинът на изпълнение на командата се определяНачинът на изпълнение на командата се определя
от:от:

 Командата;Командата;
 Параметрите на командата;Параметрите на командата;
 Вътрешното състояние на машината.Вътрешното състояние на машината.
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Машина със Състояния (2/2)Машина със Състояния (2/2)

За да се изясни начинът, по който може да сеЗа да се изясни начинът, по който може да се
използва виртуалната машина е необходимо тя даизползва виртуалната машина е необходимо тя да
бъде обсъдена в следните четири аспектабъде обсъдена в следните четири аспекта::

 Данни;Данни;
 Състояния;Състояния;
 Операции;Операции;
 Начин на функциониране.Начин на функциониране.
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ДанниДанни

Представянето на данните от числов тип трябва даПредставянето на данните от числов тип трябва да
следва синтаксиса на езика на програмиранеследва синтаксиса на езика на програмиране,, в в
който се използва библиотеката на който се използва библиотеката на OpenGL.OpenGL.

Видове:Видове:
 ВекторВектор – наредена четворка от еднотипни числа, интерпретирана като – наредена четворка от еднотипни числа, интерпретирана като

хомогенни координати на вектор;хомогенни координати на вектор;
 ТочкаТочка – наредена четворка от еднотипни числа, интерпретирана като – наредена четворка от еднотипни числа, интерпретирана като

хомогенни координати на точка;хомогенни координати на точка;
 МатрицаМатрица – наредена 16 – наредена 16-торка-торка от еднотипни числа, интерпретирана като числова от еднотипни числа, интерпретирана като числова

44xx4 матрица, линеаризирана по редове;4 матрица, линеаризирана по редове;
 ЦвятЦвят –  – наредена четворка от еднотипни числа, интерпретирана като описаниенаредена четворка от еднотипни числа, интерпретирана като описание

на цвят в стандарта на цвят в стандарта RGBA.RGBA.
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Системни СъстоянияСистемни Състояния
 Логически (Логически (GLGL__TRUE TRUE и и GL_ FALSEGL_ FALSE));;
 Числов – цял или реаленЧислов – цял или реален;;
 ИменаИмена;;
 МатрициМатрици;;
 Стекове от имена или матрициСтекове от имена или матрици;;
 Таблица от списък от команди;Таблица от списък от команди;
 Таблица от записиТаблица от записи;;
 Буфери;Буфери;
 и други;и други;
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Вектор на СъстояниятаВектор на Състоянията

  

 

Таблици 

OpenGL 
Процесор 

Режими 
     

Флагове 
          
 

Стекове 
       
      1 

C    U  2 
X  P  T  1 

 

Вектори 
Цвят 

1 0 0 1 
Нормален  вектор  

2 3.7 1 
 

Системни стек 
и 

ограничения 

Буфери 

glColor… 
glVertex… 
 

Команда и параметри 

Резултати 

 
Изобразяване 
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ОперацииОперации

Като виртуална машина може да изпълнява фиксирано количество отКато виртуална машина може да изпълнява фиксирано количество от
операции. Всяка от операциите се описва посредством команда,операции. Всяка от операциите се описва посредством команда,

реализирана като оператор за изпълнение на процедура или функция вреализирана като оператор за изпълнение на процедура или функция в
програмната среда на съответната библиотека.програмната среда на съответната библиотека.

Всяка команда описваВсяка команда описва::
 Операцията, която трябва да се изпълниОперацията, която трябва да се изпълни;;
 Библиотеката, в която е реализирана указаната операцияБиблиотеката, в която е реализирана указаната операция;;
 Броят на предаваните параметриБроят на предаваните параметри;;
 Типът на предаваните параметриТипът на предаваните параметри;;
 Начинът на предаване на параметритеНачинът на предаване на параметрите;;
 Стойностите на параметрите на операциятаСтойностите на параметрите на операцията..
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Начин на ФункциониранеНачин на Функциониране

За всяка постъпила команда се изпълнява следнияЗа всяка постъпила команда се изпълнява следния
алгоритъмалгоритъм::

 Командата се декодираКомандата се декодира;;
 Параметрите се преобразуват във вътрешно представянеПараметрите се преобразуват във вътрешно представяне;;
 Активира се описаната чрез командата операцияАктивира се описаната чрез командата операция;;
 Операцията се изпълнява във съответствие със стойностите наОперацията се изпълнява във съответствие със стойностите на

предаваните параметри и текущото вътрешно състояниепредаваните параметри и текущото вътрешно състояние;;
 Актуализира се текущото вътрешно състояние, ако не еАктуализира се текущото вътрешно състояние, ако не е

възникнала грешка при изпълнениетовъзникнала грешка при изпълнението;;
 Връщат се резултатите от изпълнената командаВръщат се резултатите от изпълнената команда..
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Функционална СхемаФункционална Схема

  

 

OpenGL 
Процесор 

 

 

Буфери 

Команда и  
параметри 

Резултати 

 
Изобразяване 

ВЪТРЕШНО СЪСТОЯНИЕ  
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Конвейер на ВизуализацияКонвейер на Визуализация

  

 

Геометрия 
(върхове) 

 
 

Буфер на 
кадъра 

 
 
 
 
 

Дисплеен
файл 

Текстури 
Фрагменти 

Изображения 
(пиксели) 

 
 
 

Операции над 
пиксели 

 
 
 
 

Операции над 
върхове 

 
 

Растеризация на 
изображения 

 
 
 
 

Геометрична 
растеризация 

 
 

Примитиви 
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Обработка на геометричнаОбработка на геометрична
информацияинформация

  

 

Координати
на върхове 

 

Преобразуване
във вътрешно
представяне 

 

Нормали-
зация  

 
 
 
 

Проективни
преобразува-

ния 
 

 
 
 

Изображение 

 
 

Върхове 

Фрагменти 

Отрязване 

 
 
 
 

Растеризация 

 
 
 
 

Операции над
фрагменти 

 
 
 
 

Матрични
преобразува-

ния 
 

 
 
 

Примитиви 
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Синтаксис на КомандитеСинтаксис на Командите

type type ((glgl||gluglu||glutglut||……))CommandCommand__namename[1|2|3|4[1|2|3|4]]
[[bb||ss||ii||ff||dd||ubub||usus||uiui][][vv]]
((typetype1 1 argarg1,…,1,…,typeN argNtypeN argN))

Примери:Примери:

glVertex2i(1, 1);glVertex2i(1, 1);
glVertexglVertex33f(1.5, 3.8, 2.0);f(1.5, 3.8, 2.0);
glColorglColor33fv(&color1);fv(&color1);
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OpenGL OpenGL ВъведениеВъведение

Въпроси?Въпроси?
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