
Προγραμματισμός γραφικών

• Εισαγωγή ελάχιστου συνόλου συναρτήσεων
– Οχι αλληλεπίδραση από τον χρήστη

• Δισδιάστατα γραφικά: ειδική περίπτωση
τρισδιάστατων γραφικών

• Παράδειγμα-εφαρμογή: η ταινία του
Sierpinski (Sierpinski gasket)



Περιγραφή προβλήματος

• Ο αλγόριθμος: αναδρομικότητα, τυχαιότητα
main()
{

initialize_the_system();
for (some_number of points)
{

generate_a_point();
display_a_point();

}
cleanup();

}



• Δισδιάστατο επίπεδο: υποχώρος του
τρισδιάστατου χώρου

• Παράσταση ως δισδιάστατα ή τρισδιάστατα
διανύσματα

• Σημείο και κορυφή (point & vertex)
– Ορισμός γεωμετρικών σχημάτων με κορυφές.

• glVertexntv();



• glBegin(), glEnd()
– Όρισμα: γεωμετρικός τύπος που θα οριστεί: 

GL_LINES, GL_POINTS

– Τυποι δεδομένων OpenGL: GLfloat, GLint, 
GLdouble, κλπ



typedef GLfloat point2[2];
point2 triangle[3]={};

void display (void)
{

static point2 p={,}
int i;

for(k=0;k<1000;k++}
i=random()%3;
p[0]=(p[0]+triangle[i][0])/2;
p[1]=(p[1]+triangle[i][1])/2;
glBegin(GL_POINTS);

glVertex2fv(p);
glEnd();

}
}



Άλλα ανοιχτά θέματα

• Χρώμα σχεδίασης
• Θέση εμφάνισης στην οθόνη
• Μέγεθος
• Δημιουργία παραθύρου απεικόνισης
• Πόσο μέρος του επιπέδου σχεδίασης
εμφανίζεται στην οθόνη

• Χρόνος παραμονής στην οθόνη



Σύστημα συντεταγμένων
• Γραφικά με συστήματα συντεταγμένων
ανεξάρτητα από τη συσκευή (device 
independent graphics).

• Κοσμικό σύστημα συντεταγμένων (world 
coordinate system): ελευθερία επιλογής
συστήματος και μονάδων

• Συντεταγμένες οθόνης ή πλέγματος
(raster/screen coordinates)

• World to raster: υπεύθυνο το σύστημα
γραφικών



Σύστημα συντεταγμένων



Το σύστημα γραφικών

• OpenGL δομή αντίστοιχη με άλλα APIs 
(DirectX, Java3D).

• Σύστημα γραφικών ως μαύρο κουτί
– Περιγράφεται από τις διαθέσιμες συναρτήσεις



Κατηγορίες συναρτήσεων

• Συναρτήσεις αρχετύπων (primitives)
• Συναρτήσεις ιδιοτήτων (attributes)
• Συναρτήσεις παρατήρησης (viewing)
• Συναρτήσεις μετασχηματισμού

(transformation)
• Συναρτήσεις εισόδου (input)
• Συναρτήσεις ελέγχου (control)
• Συναρτήσεις διερεύνησης (inquiry)



To σύστημα γραφικών ως μηχανή
καταστάσεων (state machine)

• Μαύρο κουτί με δύο είδη εισόδων από το
πρόγραμμα του χρήστη
– Συναρτήσεις που καθορίζουν την κατάσταση
του συστήματος

– Συναρτήσεις που ορίζουν αρχέτυπα που θα
επιδειχθούν αφού περάσουν από την αλυσίδα

• Οι παράμετροι του συστήματος επιδρούν σε
όλα τα αρχέτυπα, σταθερές μέχρι να
αλλαχθούν
– Χρώμα ζωγραφίσματος



Βασικές βιβλιοθήκες

• GL
• GLU (graphics utility library)
• GLUT (graphics library utility toolkit)

– GLX,WGL
• Εντολές gl*, glu*, glut*





Ποιά αρχέτυπα?

• Μινιμαλιστική άποψη: γραμμές, πολύγωνα
και κείμενο
– Υποστηρίζονται από όλα τα είδη υλικού

• Μαξιμαλιστική άποψη: κύκλοι, καμπύλες, 
στερεά κλπ
– Ευκολία στον προγραμματισμό
– Πιθανότητα μη υποστήριξης

• OpenGL: χρήση της GLU



Ποιά αρχέτυπα?

• OpenGL: δύο είδη αρχετύπων
– Γεωμετρικά: σημεία, γραμμές, πολύγωνα, 
καμπύλες, επιφάνειες

– Αρχέτυπα πλέγματος (raster): πίνακες
εικονοστοιχείων (π.χ. raster fonts), εικόνες

• Διέρχονται από διαφορετική αλυσίδα επεξεργασίας
•



Βασικός τύπος εντολών
αρχετύπων

glBegin(...)
glVertex*(…);
glVertex*(…);
….
glEnd();
• Δυνατότητα ύπαρξης και άλλων εντολών
πέραν της glVertex



Ευθύγραμμα τμήματα

• GL_LINES
• GL_LINE_STRIP
• GL_LINE_LOOP



Πολύγωνα

• Πολύγωνα και πολυγωνικές γραμμές
(GL_LINE_LOOP vs GL_POLYGON)
– Τα πολύγωνα έχουν εσωτερικό

• Τρόποι απεικόνισης πολυγώνων
– glPolygonMode()
– glPolygonMode(GL_FRONT, GL_FILL)
– GL_LINE, GL_FILL, GL_POINT

• Χειρισμός (γέμισμα)  πολυγώνων
• Απλά & μη απλά πολύγωνα



Κυρτά & επίπεδα πολύγωνα

• Ορισμός κυρτότητας
• Τρισδιάστατος χώρος

– Επίπεδα πολύγωνα
• Απλά, κυρτά, επίπεδα πολύγωνα χειρίζονται
επιτυχώς

• Χρήση τριγώνων
– Απλά, κυρτά, επίπεδα
– Υποστήριξη από το υλικό



Πολύγωνα
• GL_POLYGON
• GL_TRIANGLES
• GL_QUADS
• GL_TRIANGLE_STRIP
• GL_QUAD_STRIP
• GL_TRIANGLE_FAN



Πολύγωνα



Κείμενο

• Χαρακτήρες συνεχόμενης γραφής (stroke 
fonts)
– Κατασκευάζεται από αρχέτυπα γραφικών (ευθ. 
τμήματα, καμπύλες)

– Μπορούν να τροποποιηθούν όπως όλα τα
αρχέτυπα (π.χ. μεγέθυνση, περιστροφή)

– Δύσκολη σχεδίαση / αργή απεικόνιση
• Χαρακτήρες πλέγματος (raster fonts)

– «Άκομψη» μεγέθυνση, περιστροφή
– Εύκολη σχεδίαση, γρήγορη απεικόνιση



Κείμενο

• Η OpenGL δεν έχει αρχέτυπα
γραμματοσειρών

• Μερικά αρχέτυπα παρέχονται από την
GLUT



Καμπύλα αντικείμενα

• Καμπύλες γραμμές και επιφάνειες
• Προσέγγιση με πολυγωνικές γραμμές και
πολύγωνα

• Χρήση μαθηματικών συναρτήσεων που τα
περιγράφουν και αντιστοίχων συναρτήσεων
για την απεικόνιση
– Παραμετρικές πολυωνυμικές καμπύλες
γραμμές και επιφάνειες: καμπύλες και
επιφάνειες Bezier, NURBS.



Ιδιότητες αρχετύπων
• Διαχωρισμός: είδος αρχετύπου, απεικόνιση
αρχετύπου (ιδιότητες)
– Χρώμα, πάχος, τύπος γραμμής, τύπος
παραγεμίσματος, γραμματοσειρά

• Συσχέτιση αρχετύπων - ιδιοτήτων
• Οι ιδιότητες των αρχετύπων είναι μέρος της
κατάστασης του συστήματος

• Κατάσταση άμεσης επίδειξης (immediate 
mode): τα αρχέτυπα σχεδιάζονται με τις
τρέχουσες ιδιότητες



Χρώμα

• Ηλεκτομαγνητική ακτινοβολία
– 350nm (μπλε) - 780nm (κόκκινο)

• Προσδιορισμός χρώματος από καμπύλη C(λ)
– Δύσκολο να χρησιμοποιηθεί στην πράξη
– Δεν προσομοιάζει το πως αντιλαμβανόμαστε το
χρώμα



Το μοντέλο των τριών
πρωτευόντων χρωμάτων

• Δημιουργία χρωμάτων από μείξη 3 βασικών
χρωμάτων
– Το ανάλογο των τριών προβολέων

• C=T1R+ T2G+T3B
• T1 , T2 , T3 : τριχρωματικές τιμές διέγερσης

– Χαρακτηρίζουν το χρώμα



Το μοντέλο των τριών
πρωτευόντων χρωμάτων

– Το ανάλογο των τριών προβολέων
• C=T1R+ T2G+T3B



Το μοντέλο των τριών
πρωτευόντων χρωμάτων

– Δεν μπορούν να δημιουργήσουν όλα τα χρώματα
• Περιγράφουμε τη C(λ) με τρεις τιμές

– Προσομοιώνουν τον τρόπο που βλέπουμε.
– Τα κωνία είναι τριών ειδών, κάθε ένα στέλνει μια
τιμή στο οπτικό νεύρο

( ) ( )i iA S C dλ λ λ= ∫



Το μοντέλο των τριών
πρωτευόντων χρωμάτων

• Αν δύο χρώματα παράγουν τις ίδιες
τριχρωματικές τιμές διέγερσης είναι οπτικά
μη διαχωρίσιμα (μεταμερές ζεύγος).

• Δεν μπορούμε να παράξουμε τα ίδια
χρώματα σε όλα τα συστήματα
– Διαφορετικά βασικά χρώματα,διαφορετικές
μέγιστες εντάσεις.

• Χρωματική γκάμα συστήματος.



Το μοντέλο των τριών
πρωτευόντων χρωμάτων

• Ο χρωματικός κύβος
• Το προσθετικό μοντέλο (οθόνες)

– Πρόσθεση χρωμάτων σε μαύρο φόντο
• Το αφαιρετικό μοντέλο (εκτυπωτές)

– Αφαίρεση χρωμάτων από άσπρο φόντο
• Φως προσπίπτει στην επιφάνεια, απορροφάται και
αντανακλάται.

– Συμπληρωματικά χρώματα (cyan, magenta, 
yellow)



Το μοντέλο των τριών
πρωτευόντων χρωμάτων



Χρώμα RGB
• Κάθε χρώμα προσδιορίζεται με την τριάδα RGB
• Απαιτήσεις μνήμης
• Διαφορετικοί (εννοιολογικά) frame buffers για
κάθε χρώμα, π.χ 1 byte/χρώμα.

• Προσδιορισμός χρώματος ανεξάρτητα από το
υλικό: η χρήση του μοναδιαίου χρωματικού
κύβου
– glColor3f(1.0, 0.0, 0.0)
– Χρώμα ζωγραφίσματος, μέρος της κατάστασης του
συστήματος



Χρώμα RGB



Το μοντέλο RGBΑ

• Το alpha-channel 
– Διαφάνεια: 0, αδιαφάνεια 1
– Μείξη εικόνων, εφφέ ομίχλης

• glClearColor : χρώμα καθαρίσματος οθόνης
• glClearColor(1.0, 1.0,1.0,1.0)
• glClear (GL_COLOR_BUFFER_BIT)



Δεικτοδοτούμενο (indexed) χρώμα

• Χρήση σε συστήματα με μικρό βάθος frame 
buffer

• Περιορισμός των χρωμάτων που μπορούμε
να χρησιμοποιούμε κάθε φορά (από ένα
μεγάλο σύνολο).

• Η τιμή του pixel, δείκτης σε πίνακα
αναφοράς (lookup table)

• Ο χρήστης υπεύθυνος για τον καθορισμό του
lookup table



Δεικτοδοτούμενο (indexed) χρώμα

• 2k : χρώματα που μπορώ να επιδείξω κάθε
στιγμή (k-bit frame buffer)

• 23m χρώματα που μπορώ να αναπαράξω
γενικά

• Lookup table: 2κ θέσεις μήκους 3m bits
• Καθορισμός χρώματος ζωγραφίσματος: 

glIndexi(element)
• glutSetColor(color,red,green,blue)



Δεικτοδοτούμενο (indexed) χρώμα



Παρατήρηση

• Κάμερα & αντικείμενα ανεξάρτητα
• Απεικόνιση στην οθόνη αυτόματα από το
σύστημα γραφικών. 

• Παραλληλόγραμμο/παραλληλεπίπεδο
παρατήρησης-ψαλιδίσματος



Παρατήρηση

• 2D: gluOrtho2D(left, right, bottom, top) 
• 3D: Ορθογραφική προβολή: (x,y,z) σε (x,y,0)
• glOrtho(left, right, bottom, top, near, far)

gluOrtho2D: near=-1, far=1



Matrix modes

• Πίνακες μετασχηματισμών: μέρος της
κατάστασης του συστήματος
– Πίνακας παρατήρησης-μοντέλου (model-view)
– Πίνακας προβολών (projection)

• Επιλογή του πίνακα που θα επηρεάσουμε
με μία εντολή που αφορά πίνακες:
– glMatrixMode: GL_PROJECTION, 

GL_MODELVIEW



Matrix modes

glMatrixMode(GL_PROJECTION)
glLoadIdentity()
gluOrtho2D(0.0, 500.0, 0.0, 500.0)
glMatrixMode(GL_MODELVIEW)

– Επαναφορά πάντα στον ίδιο πίνακα



Συναρτήσεις ελέγχου
• Η βιβλιοθήκη GLUT
• Η έννοια του παραθύρου, συντεταγμένες
παραθύρου (μονάδες: pixels)

• Η διαχείριση των παραθύρων γίνεται από το
σύστημα των παραθύρων

• Παράθυρο γραφικών
• Αρχή συντεταγμένων

– Στην OpenGL: κάτω αριστερά
– στο σύστημα παραθύρων: πάνω αριστερά

• Θέση ποντικιού
• Θέση παραθύρου στην οθόνη



Αρχικοποίηση

glutInit(&argc, argv);
glutInitDisplayMode (GLUT_SINGLE |
GLUT_DEPTH | GLUT_RGB); 
glutInitWindowSize(500,500); 
glutInitWindowPosition(0,0); 
glutCreateWindow(“window title”);



Viewport
• Το παράθυρο παρατήρησης (gluOrtho2D)
κλιμακώνεται για να καλύψει όλο το
παράθυρο γραφικών των Windows.

• Αλλοίωση αντικειμένων αν ο λόγος πλευρών
του παραθύρου παρατήρησης (gluOrtho2D)
και του παραθύρου γραφικών είναι
διαφορετικός.



Viewport
• Χρήση του viewport: τμήμα του παραθύρου
• glViewport(x,y,w,h)



Άλλες συναρτήσεις

• Γραφικά άμεσης επίδειξης
• Διαχείριση γεγονότων (event processing)

– glutMainLoop()
• Callback συνάρτηση επίδειξης
• glutDisplayFunc(void (*func)(void))

– Καλείται όταν πρέπει να επιδειχθεί / 
ξαναεπιδειχθεί το παράθυρο



Το τρισδιάστατο Sierpinski
gasket

• Ξεκινάμε με ένα τετράεδρο
typedef Glfloat point[3];
point vertices[4]={{0.0,0.0,0.0},{},{}{}};
point p={250.0, 100.0,250.0};
j=random()%4;
p[0]=(p[0]+vertices[j][0])/2.0;
p[1]=(p[1]+vertices[j][1])/2.0;
p[2]=(p[2]+vertices[j][2])/2.0;



glBegin(GL_POINTS);
glColor3f(p[0]/250.0, p[1]/250.0, p[2]/250.0);
glVertex3fv(p);
glEnd();

glOrtho(-500.0, 500.0, -500.0, 500.0, -500.0, 500.0);

• Απόκρυψη κρυμμένων επιφανειών
glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE|GLUT_RGB|GLUT_

DEPTH);        glEnable(GL_DEPTH_TEST);
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