
OpenGL@Home 
Den här lathunden beskriver hur du kompilerar OpenGL-program på PC. Du behöver 
följande: 
 

1) Microsoft Visual Studio (det som följer antar att du har version 6, men .NET 
fungerar lika bra). 

2) Ett grafikkort som stödjer OpenGL. De flesta moderna grafikkort (nyare än 
nVidia GeForce 2) har bra OpenGL-stöd. Se till att du har de senaste 
drivrutinerna (ladda hem från korttillverkarens hemsida). 

3) GLUT 3.7.6-binärer för Windows. Kan laddas hem från 
http://www.xmission.com/~nate/glut.html. 

 
Starta Visual Studio. För att komma igång måste du först skapa ett s.k. workspace. 
Det gör du genom att välja File→→→→New..., klicka på Workspaces-fliken och välja 
Blank Worskspace. Välj en lämplig katalog och skriv ett namn på ditt workspace i 
rutorna till höger: 
 

 
 

Tryck sedan OK. Nu behöver du skapa ett s.k. projekt. Varje projekt kompileras till en 
applikation (eller ett bibliotek). Välj File→→→→New..., klicka på Projects-fliken och 
klicka på Win32 Console Application. Skriv in ett lämpligt namn på applikationen 
och välj Add to current workspace till höger: 
 

 



 
Vi har nu det ramverk som behövs för att kompilera applikationen. Skärmen bör se ut 
ungefär så här: 
 

 
 

För att skapa en ny källkodsfil, klicka på -ikonen uppe till vänster. Börja varje C-
fil med raderna 
 
#include <windows.h> 
#include <glut.h> 
 
Om du glömmer windows.h kommer du att få en mängd underliga kompileringsfel. 
I övrigt behöver koden inte se annorlunda ut än på andra plattformar. För att spara 
filen, välj File→→→→Save. Innan du kan kompilera filen måste den läggas till i projektets 
lista med källkodsfiler. Högerklicka på Source Files i fönstret till vänster: 
 

 
 

Välj Add Files to Folder... i menyn som dyker upp och välj din källkodsfil. 
 



För att kompilera måste du ange sökvägar till GLUT. Detta gör du genom att klicka 
på projektets namn i rutan till vänster så att det markeras: 
 

 
 
och sedan välja Project→→→→Settings... Välj C/C++-fliken och Preprocessor i kategori-
listan. Fyll i sökvägen till GLUTs include-katalog i rutan Additional include 
directories. 
 

 
 

Du måste också tala om var GLUT-biblioteket finns så att Visual Studio kan länka 
samman alltsammans till en applikation. Klicka på Link-fliken och välj Input i 
kategorilistan. Fyll i sökvägen till filen glut32.lib (finns normalt i katalogen 
glut-3.7\lib) i rutan Additional library path. Tryck på OK-knappen. 
 

Nu ska det gå att kompilera programmet genom att klicka på -ikonen (man kan 
också välja Build <applikation>.exe från Build-menyn. Resultatet är en exekverbar 
fil som hamnar i Debug-katalogen som skapats under Visual Studio-projektets 
katalog. För att filen ska gå att starta måste glut32.dll finnas i Windows sökväg. 
Du hittar filen i glut-3.7\lib\glut. Kopiera in den i Debug-katalogen eller 
WIN32\SYSTEM-katalogen. 
 
Lycka till! 
 
Frågor/problem/kommentarer skickas till gustavt@nada.kth.se. 


