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Introduktion 
OpenGL är ett användbart API för att rendera grafik i realtid (om man har det rätta 
hårdvarustödet). Du har på tidigare kurser (förhoppningsvis) fått lära dig de 
grundläggande funktionerna i OpenGL: geometrispecifikation, transformationer och 
texturering. Målsättningen med den här labben är att du ska få en känsla för hur man 
kan använda 3D-data från Maya i ett OpenGL-program och få en kort introduktion till 
ett par vanliga realtids-specialeffekter. Eftersom OpenGL saknar möjlighet att 
importera 3D-data från program som Maya måste man som applikations-
programmerare själv ordna med detta. Om man har ett välspecificerat 3D-format 
brukar dock detta mest handla om handarbete, så i den här labben får du tillgång till 
ett hjälpbibliotek, librtg, som ordnar detta. 
 
För denna labb är PC-salen Magenta bokad, om du behöver hjälp med att sätta upp 
utvecklingsmiljön under Windows så hjälper gärna labbassistenterna till. Det går även 
att göra labben på Mac, se instruktionerna på nästa sida. Om du vill köra labben på PC 
på egen hand behöver du:  
 

• GLUT, 
http://www.opengl.org/developers/documentation/glut 

• libjpeg, http://www.ijg.org/. Biblioteket kan vara knepigt att 
kompilera på Windows, så det finns ett ZIP-arkiv med binärer i 
/afs/nada.kth.se/info/agi05/OpenGL/jpeg. 

• librtg, finns i /afs/nada.kth.se/info/agi05/OpenGL/rtg. 
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Att köra labben på Mac 

Om programmering på MacOS X 
Det finns olika programmeringsverktyg för Mac, kommer att använda XCode, som 
finns i mappen 
 
[hårddisk]/Developer/Applications 
 
För den som har arbetat med C/C++ i andra UNIX-miljöer kan MacOS X te sig lite 
annorlunda. Den största skillnaden är att man på Mac föredrar att länka mot s.k. 
frameworks istället för mot enskilda bibliotek. Ett framework är egentligen inget 
annat än en hierarki med mappar där header-filer och bibliotek samlas på ett 
standardiserat sätt. Om din applikation bara använder frameworks behöver du alltså 
inte ange några sökvägar för include- och biblioteks-filer, utan bara tala om vilka 
frameworks du använder. OpenGL och GLU finns i ett framework som heter 
OpenGL, medan GLUT finns i ett framework som heter GLUT. 
 
Om du vill starta ett ”rent” XCode-projekt istället för att utgå från det som förberetts 
för kursen (se nästa stycke) finns det information om hur du gör här: 
 
http://203.79.121.211/~keith/XcodeGLUT/ 

Att komma igång 
Det finns ett förberett XCode-projekt som du kan använda. I det projektet är alla 
relevanta frameworks och bibliotek specificerade, och det finns ett litet C-
skalprogram att utgå från. I skalprogrammet finns också de kodsnuttar som finns i 
dokumenten om RTG- och JPEG-formaten inkopierade (dokumenten bör du ha fått 
tillsammans med det här labbpeket). 
 
Skapa en ny mapp i din egen filarea. Du bör ha en länk till din filarea på skrivbordet. 
Öppna katalogen 
 
/afs/nada.kth.se/info/agi05/OpenGL/Xcode 
 
i Finder (vi använder samma filer som föregående år). Du bör ha en länk till afs på 
skrivbordet, annars kan du öppna ett terminalfönster och använda vanliga UNIX-
kommandon för att komma dit. Terminal-programmet finns i mappen  
 
[hårddisk]/Applications/Utilities 
 
Kopiera filerna i OpenGL-katalogen till den nya katalogen i din egen filarea. Du 
behöver c:a 20 Mb ledigt utrymme för att allt ska få plats. Om du inte har tillräckligt 
med plats i din filarea kan du använda mappen  
 
Lokal temporär filarea 
 
(som finns på skrivbordet) istället. Men kom ihåg att kopiera dina källkodsfiler, 
modeller och texturer till CD, USB-minne eller till din egen filarea innan du slutar 
labba, annars försvinner de när du loggar ut! Om du kommer tillbaka och fortsätter 
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arbeta med labben senare, kopiera upp projektet från kurskatalogen (på samma sätt 
som ovan) och ersätt källkodsfilerna med dina egna innan du startar XCode. 
 
Dubbelklicka på AGI-labb.xcode för att starta. 

Att arbeta med XCode 
Du kan lägga till fler källkodsfiler genom att välja ”File→New file...” och välja 
”Empty File in Project” i dialogrutan som dyker upp. 
 
För att kompilera, tryck ”Build”-ikonen, eller välj ”Build→Build” från menyn, eller 
tryck B. 
 
För att köra programmet, tryck ”Build and Go”-ikonen, eller välj ”Build→Build and 
Run” från menyn, eller tryck R. 
 
Om du vill kopiera ditt program någon annanstans finns det i mappen Build i din 
projektkatalog. 
 
Copy, paste, och undo funkar som vanligt på Mac, d.v.s. C, V, respektive Z. 
 
I C/C++ behövs en del speciella tecken, men det är inte alltid helt klart hur man 
kommer åt dem från Mac-tangentbordet: 
 
| Alt + 7 
[ Alt + 8 
] Alt + 9 
\ Alt + Shift + 7 
{ Alt + Shift + 8 
} Alt + Shift + 9 
 
Du kan få on-line-hjälp för XCode om du väljer ”Help→Documentation” från menyn. 
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Uppgift 1 – Importera och rita en Maya-modell 

Kolla din modell 
Se till att du har exporterat den Maya-modell du byggde i Maya-labben till RTG-
format på föreskrivet sätt. Pröva att den funkar att importera till OpenGL genom att 
göra följande. Gå till (eller kanske enklare hämta via kurspmsidan invid labblydelsen) 
  
/afs/nada.kth.se/info/agi05/OpenGL/modelviewer  
 
och starta applikationen Modelviewer1. Ange sökvägen till din egen modell. Ser 
den konstig ut, eller om programmet avslutas med ett felmeddelande, har du 
förmodligen inte exporterat den på rätt sätt, eller så är modellen i sig ”felkonstruerad”. 
Ett vanligt fel är att vissa av modellens normaler pekar inåt istället för utåt, vilket för 
att vissa ytor på modellen kan se ”mörka” ut. Om så är fallet, öppna modellen i Maya 
och välj ”Display→Polygon Components→Normals” i menyn. Markera de polygoner 
där normalerna pekar fel och välj ”Edit Polygons→Normals→Reverse” i menyn för 
att vända dem åt andra hållet. 
 
Om du inte får din modell att fungera kan du kopiera modellen brood.rtg som 
finns i katalogen 
 
/afs/nada.kth.se/info/agi05/OpenGL/modelviewer 
 
till din labbkatalog. Glöm inte att också kopiera texturen som hör till 
(broodWarrior.jpg). 

Skalprogrammet 
I skal.c finns en global variabel  
 
RTGFile *file; 
 
file är en pekare till den data som finns i 3D-filen. Variabeln är global eftersom den 
måste användas för att komma åt 3D-datat när modellen ritas ut i display()-
funktionen. 
 
Raden 
 
file = 
RTG_Parse("/afs/nada.kth.se/info/agi05/OpenGL/modelviewer
/brood.rtg", 1); 
 
i main-funktionen läser in filen. Ersätt brood.rtg med namnet på din modellfil. 
Glöm inte heller att ange rätt sökväg, annars kommer ditt program inte hitta filen. Om 
den sista parametern till RTG_Parse() är satt till 1 kommer parsern att skriva ut 
information om 3D-filen i ”Run Log”-fönstret när den läses (sätt till 0 om du inte vill 
se texten). 

                                                
1 Fungerar endast på Mac för tillfället 
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Läs nu i RTG-dokumentet hur du ska rita ut din modell! Glöm inte att sätta materialet 
(använd ljussättning i OpenGL och placera ut en ljuskälla på något lämpligt ställe), 
men vänta med texturer till nästa steg. 
 
Om allt verkar funka, lägg till texturer. Läs i JPEG-dokumentet hur det funkar (där 
finns också ett kodexempel som är inkopierat i skal.c). Kontrollera att dina texturer 
har dimensionerna 2n x 2m där n och m är heltal och att de är i RGB (inte grayscale). 
Fundera ut ett bra sätt att hantera OpenGLs texturobjekts-IDn (de du skapar med 
glGenTextures) och lägg till kod som utnyttjar de RTGMaterial som du 
kommer åt från file-pekaren för att ladda texturerna från disk. Tänk på att modellen 
du läser kan ha mer än en textur, och att du normalt inte vet vilket namn texturerna 
har. Kom också ihåg att du kan öppna din RTG-fil i en texteditor (som t.ex. Emacs) 
och ändra i den om det behövs. 
 
Du ska nu kunna se din modell i OpenGL med ljussättning och texturer! 
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Uppgift 2 - Spegelbilder 
Resten av labben handlar om hur man kan vara kreativ med OpenGL för att 
åstadkomma enkla specialeffekter. Vi börjar med en spegelbild. Det enklaste sättet är 
att använda OpenGLs stencilbuffert tillsammans med färgblandning (color blending). 
Bilderna nedan illustrerar hur det kan se ut. Du ska lägga till ett golvplan under din 
modell och modellen ska speglas i golvplanet. Det ska gå flytta kameran så att man 
kan se golvet från sidan; detta ska inte förstöra illusionen av spegling (därav behovet 
av stenciltest). Golvet ska ha en textur. 
 
 

   
 
För att åstadkomma spegelbildseffekten behöver du bygga upp bilden i flera lager: 
 

1. Rita in golvpolygonen i stencilbufferten. 
2. Rita ut spegelbilden, d.v.s. din modell upp-och-nervänd. 
3. Rita ut golvpolygonen med färgblandning. 
4. Rita ut modellen rättvänd. 

 
Tänk på att hantera djuptest och stenciltest rätt när du ritar ut dina lager, annars kan 
det hända att vissa lager inte syns. Ta en kopia av din källkod och den exekverbara 
filen för redovisning innan du fortsätter. 
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Uppgift 3 – Environment mapping 
I den här uppgiften ska du använda environment mapping för att få din modell att se 
spegelblank ut. Läs om environment mapping här: 
 

• http://www.debevec.org/ReflectionMapping/ 
• http://jerome.jouvie.free.fr/OpenGl/Tutorials/Tutori

al11.php2 
 
Det finns en environment map i filen 
 
/afs/nada.kth.se/info/agi05/OpenGL/modelviewer/envmap.jpg 
 
Börja med att aktivera OpenGLs texturkoordinatgenerering och konfigurera den för 
att skapa GL_SPHERE_MAP-koordinater för texturens s- och t-komponenter. Bind en 
environment map istället för din textur (eller texturer om du har mer än en) i 
modellen. Resultatet ska bli en spegelblank modell.  
 
Det vore ju bra om man kunde kombinera texturen från RTG-filen med speglingen – 
och det kan man! Ett alternativ är att rita om modellen två gånger och addera ihop 
resultaten med färgblandning, men ett bättre alternativ är att använda multitexturing. 
Multitexturing är en funktionalitet som tillåter att man ”kombinerar” data från mer än 
en textur då modeller ritas ut. I ”klassisk” OpenGL funkar texturering så här: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kombinationer som finns i ”klassisk” OpenGL är, som du säkert vet, 
GL_MODULATE, GL_REPLACE och GL_DECAL. Om man har tillgång till 
multitexturing (vilket alla moderna grafikkort har) så ser det istället ut så här: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ofta finns mer än 2 texturenheter, det är inte ovanligt med 8 eller 16 på modern 
hårdvara. Läs om multitexturing här. 

                                                
2 Koden är Java men kan enkelt översättas till C 

Fragment från 
rastreringen 

Färgvärde från 
textur 

Kombination 
(se glTexEnv) Fragment ut 

Fragment från 
rastreringen 

Färgvärde från 
textur 0 

Kombination 0 
(se glTexEnv) Fragment ut 

Färgvärde från 
textur 1 

Kombination 1 
(se glTexEnv) 
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• http://www.berkelium.com/OpenGL/GDC99/ 

multitexture.html 
 
Multitexturing är en extension, d.v.s. en utökning av OpenGLs standard-API. Från 
och med OpenGL 1.2 ska alltid multitexturing-utökningen finnas tillgänglig. En 
katalog över alla extensions (det finns inget grafikkort som implementerar alla!) finns 
på 
 
http://www.opengl.org/registry/ 
 
För denna labb kan extension 17, texture_env_combine, vara av särskilt intresse. Den 
ger utökade möjligheter att styra över färgblandningen i de olika texturenheterna. 
Notera att alla så kallade new tokens som finns beskrivna ska i källkoden föregås av 
GL_ för att fungera, exempelvis SOURCE0_RGB_ARB blir alltså 
GL_SOURCE0_RGB_ARB. 
 
Att komma åt extensions kan vara lite knepigt, men på vår labb räcker det om vi 
lägger till raden 
 
#define __ARB_ENABLE true 
 
först i programmet. (Det har redan gjorts i skal.c.) Sedan kan man använda 
kommandona glMulitTexCoord2fARB() och glActiveTextureARB() 
enligt dokumentationen ovan. 
 
Ändra nu ditt program så att texturenhet 0 multiplicerar din textur med resultatet från 
ljussättningen, och texturenhet 1 multiplicerar resultatet från enhet 0 med 
environment-texturen. Glöm inte att byta glTexCoord2f mot 
glMultiTexCoord2fARB i din kod. 
 

Redovisning: 
Redovisa vid handledningstillfälle för handledaren men skicka också kod och 
skärmdumpar till lassekj ’at’ csc.kth.se 


