
DH2413 Laboration 2 - OpenGL och Shaders Avancerad Gra�k och Interaktion

Introduktion

OpenGL är ett av två stora API som �nns för att rendera 2D och 3D gra�k i realtid (det andra är
Direct3D). Dessa API ger dock inte full tillgång till den kraft som �nns i moderna gra�kkort. Flera språk
har utvecklats för att ge utvecklare mer kontroll utan att behöva komma allt för nära hårdvaran. För
OpenGL �nns GLSL (OpenGL Shading Language) och för Direct3D �nns HLSL (High Level Shading
Language). Ett annat populärt språk är Cg (C for Graphics), som utvecklats av Nvidia och är väldigt
likt HLSL. Till skillnad från GLSL och HLSL som bara är kompatibla med OpenGL respektive Direct3D
så genererar Cg kod som är kompatibla med båda.

I tidigare kurser har ni fått lära er om de grundläggande funktionerna i OpenGL och fått en inblick i
shader-programmering. I denna labb får ni möjlighet att utöka era kunskaper och utnyttja det ni skapat
i Maya-labben!

Bakgrund

Tidigare år så har denna labb varit uppdelad i två delar; en OpenGL-labb och en shaderlabb. På grund
av omstruktureringar så har den tidigare kursen Datorgra�k och Interaktion (DH2323) tagit över stora
delar av shaderlabben från denna kurs. För att de som gått den tidigare kursen inte ska behöva göra
samma labb två gånger, samt för att modernisera OpenGL-labben, så ska vissa uppgifter göras med hjälp
av shader-program.

Då endast en del av förra årets OpenGL-labb har gjorts om går detta dokument huvudsakligen igenom
de ändringar som gjorts. I övrigt gäller den gamla labben, som �nns att tillgå på kurssidan.

OBS! Kodskelettet har uppdaterats, och tidigare års instruktioner för att komma igång med Visual
Studio kan avvika. För mer aktuell information, se kursens Social sida: https://www.kth.se/social/
course/DH2413/ (viss information syns bara om man är inloggad!)

Tips: Det är möjligt att utföra labben på egen dator under Windows, Linux, och Mac OS X, men det
kräver ett relativt nytt Nvidia eller AMD (ATI) gra�kkort och vettiga drivrutiner.

Uppgift 1

I denna uppgift ska ni ladda in eran modell som ni gjort i Maya-labben. Denna uppgift är i stort densamma
som förra året. Skillnaden i år är att textureringen ska göras med hjälp av shaders. Om ni inte
programmerat shaders innan rekommenderas att ni läser igenom förra årets shaderlabb och gör de första
två uppgifterna.

Applikationen Modelviewer som nämns i förra årets OpenGL-labb fungerar endast på Mac, och är
inte nödvändig. För att vara säkra på att eran modell inte ställer till problem kan ni istället ladda in
exempelmodellen brood.rtg som bör följa med kodskelettet. När ni vet att eran kod fungerar kan ni byta
ut modellen mot eran egna.

• För att textureringen ska fungera behöver ni skicka in texturkoodrinaterna till vertex-programmet,
via TEXCOORD<N>. Exempelvis TEXCOORD0 eller TEXCOORD1. Glöm inte att skicka vidare texturkoor-
dinaterna till fragment-programmet!

• För att debugga texturkoordinaterna kan man mappa dem till färger. Koordinaterna �nns sparade
som �yttal och kan plockas ut genom värdena s, t och u. Exempelvis: MyTexCoord.s, MyTexCoord.t,
MyTexCoord.u.

• Texturen skickas direkt till fragment-programmet och lagras i en uniform sample2D-variabel. Sidan
82-84 i Cg User's Manual beskriver ett program där texturer skickas från OpenGL till fragment-
programmet.

För att datan om modellens material ska kunna användas behövs denna också skickas till fragment-
programmet. Eftersom värdena som exporteras är speci�ka för programmet ni modellerat i, behöver
de inte vara passande för alla belysningsmodeller. Ni får själva välja om ni vill använda värdena från
modellen, eller hitta på egna.
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Tips: Om ni läste Datorgra�k och Interaktion VT 2011 så kan ni återanvända en hel del �boilerplate
kod� från shaderlabben.
Tips 2: Återanvänd eller implementera gärna en av belysningsmodellerna från förra shaderlabben och
lek runt med materialvärdena för att se hur de påverkar belysningsmodellen!

Uppgift 2

Många av de e�ekter man vill simulera i realtidsgra�k kräver ofta en hel del resurser. En stor del av de
tekniker som används går därför ut på att �fuska� för att på så sätt uppnå ett likvärdigt resultat utan att
använda allt för mycket resurser.

I denna uppgift ska ni, med hjälp av ett par trick, skapa ett golv som eran modell kan spegla sig i.
För denna uppgift bör ni följa förra årets labbspeci�kation helt, då uppgiften är identisk.
Tips: Glöm inte att använda Cg-funktioner för att sätta texturer!

Uppgift 3

Ibland vill man göra re�ektiva objekt som speglar sin miljö. Eftersom ray-tracing är för resurskrävande
i de �esta realtidssammanhang kan man använda sig av andra tekniker. En av dessa tekniker kallas
environment mapping. För denna teknik används en eller �era texturer som representerar miljön speglat
i ett objekt. Texturerna ser lite olika ut beroende på vilken metod som används, och kan skapas från
både foton och tidigare renderingar. Två populära metoder är sphere mapping och cube mapping, där
miljön mappas på en sfär respektive kub. För mer detaljerad information om hur teknikerna fungerar, se
exempelvis kapitel 8.4 (sid 297) i boken Real-Time Rendering (tredje upplagan).

I denna uppgift beskrivs sphere mapping, och kodskelettet bör inkludera en passande textur. För de
som vill är det dock fullt tillåtet att använda andra metoder, så som cube mapping.

För att få mappningen att fungera behöver ni räkna ut nya texturkoordinater. I förra årets labb
användes inbyggda OpenGL-funktioner för att generera koordinaterna, samt en OpenGL-extension för
att kombinera environment map-texturen med objektets textur. I denna labb behöver ni räkna ut

texturkoordinaterna själva.Kombinering av texturer i shader-program är däremot relativt trivialt.
Experimentera gärna när ni kombinerar texturerna! Ett vanligt sätt att blanda texturer är med

addition, men man kan även använda sig av subtraktion, division, multiplikation och mer avancerade
algoritmer.

Matten bakom sphere mapping är som följer:
P = Positionen i ögonkoordinater
N = Vertex-normalen i ögonkoordinater
R = Re�ekterade vektorn för P och N
s, t = mappade texturkoordinater

R = P − 2N(N · P )

m =
√
R2

x +R2
y + (Rz + 1.0)2

s = Rx

2m + 0.5

t =
Ry

2m + 0.5

Tips: Cg har en hel del funktioner som utför vanligt förekommande beräkningar. En beskrivning av dessa
�nns på sidorna 34-38 i Cg User's Manual.

Tips 2: Glöm inte att använda normalize där det behövs!
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