
Programová rozhraní pro grafické adaptéry  Návrh grafické knihovny MGL 

 - 32 -  

4 Návrh grafické knihovny MGL 

4.1 Zadání diplomové práce 
V zadání diplomové práce bylo navrhnout knihovnu 2D grafických funkcí, která by byla vyu�itelná v 

jednoduchých aplikacích. Při realizaci se mělo dbát na to, aby tato knihovna byla vyu�itelná i pod Windows. 

Vzhledem k současné situaci grafických rozhraní a výhod prostředků OpenGL, jsem pro vykreslování grafických 

objektů mé knihovny pou�il prostředků OpenGL. 

4.2 Současný stav 2D grafických rozhraní 
V�echny platformy a operační systémy, nebo překladače různých programovacích jazyků, samozřejmě  nabízejí 

vlastní rozhraní umo�ňující pou�ití dvourozměrné grafiky. Nevýhodou je ov�em rozdílnost nabízených funkcí. 

S přechodem z jedné platformy na druhou je nutno kód realizující grafické zobrazování obvykle napsat celý 

znovu. Mnohá tato rozhraní pro svou obecnost a �iroké mo�nosti pou�ití jsou pro programátora poměrně obtí�né 

nejen pro naučení a ovládnutí, ale i pro pou�ití. Toto se týká i samotné knihovny OpenGL, která nabízí 

prostředky pro 2D grafické operace.  

Není mi známá �ádná přenositelná grafická knihovna nebo nadstavba OpenGL určená výhradně pro 2D grafiku. 

Je to způsobeno pravděpodobně tím, �e teprve v nedávné době OpenGL přestává být bráno jako nástroj, 

pou�ívaný výhradně na velmi výkonných počítačích. 

4.3 Účel mnou navr�ené knihovny a motivace vývoje 

• Zjednodu�it vytváření aplikací pou�ívajících grafické výstupy 

V�echny standardy grafických rozhraní sice nabízejí �iroké mo�nosti, pro jejich obecnost ale bývá jejich 

pou�ívání slo�itěj�í. Navr�ená grafická knihovna by měla situaci zjednodu�it a umo�nit tak rychle, bez studia 

manuálů vytvořit jednoduché grafické aplikace, například pro studijní účely a demonstraci algoritmů. Příkladem 

mů�e být aplikace která počítá fraktály. Vývojář této aplikace mů�e fraktál počítat v systémové paměti a pomocí 

mé knihovny MGL jej potom bez znalosti problematiky grafických rozhraní snadno a na kterékoliv platformě 

zobrazit. 

• Zachování přenositelnosti 

Nespornou a velkou výhodou pou�ití OpenGL je právě přenositelnost aplikací, bez nutnosti zasahovat do 

zdrojových kódů aplikací pro zprovoznění na určitých platformách. Toto je mo�né vzhledem k tomu, �e 

knihovna MGL vystačí s voláním OpenGL a GLUT. 
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• Roz�íření mo�ností OpenGL 

Roz�íření je primárně určeno pro nejčastěji pou�ívané oblasti 2D grafiky, kterou je   

• práce s obrazovými mapami, 

• práce s fonty, 

• podpora bě�ných grafických formátů pro pou�ití s OpenGL. 

Tyto mo�nosti OpenGL pro svou obecnost nenabízí. Přesto v mnoha aplikacích jsou tyto mo�nosti potřeba. Vý-

vojáři jsou proto nuceni psát vlastní knihovny. 

• Výrazné usnadnění pou�ití  2D grafiky oproti OpenGL 

Pomocí volání standardních knihoven jazyka C, OpenGL, a jeho standardních nadstaveb GLU a GLUT, lze 

samozřejmě určitou konečnou sekvencí příkazů dosáhnout stejných výsledků jako při pou�ití knihovny MGL. 

Toto ov�em není mo�né bez poměrně dobré a �iroké znalosti tohoto rozhraní, co� není nejjednodu��í zále�itost. 

Knihovna OpenGL (bez roz�íření GLUT a extensí) toti� obsahuje přes 250 programových funkcí (!). Situ-

aci příli� nezachraňuje ani to, �e OpenGL je vzhledem k ostatním rozhraním dokumentován velmi dobře a je pro 

něj k dispozici mnoho ukázkových příkladů. Naproti tomu, s pou�itím knihovny MGL bude mo�né stejné vý-

sledky dosáhnout s minimálním úsilím a počty napsaných řádek zdrojových textů, a dokonce bez samotné zna-

losti jediného příkazu OpenGL. 

• Podpora vývoje u�ivatelského rozhraní �iroké rodiny 3D grafických aplikací 

Velká vět�ina těchto aplikací vy�aduje pro určitou interakci s u�ivatelem, předev�ím pro tvorbu u�ivatelského 

rozhraní, pou�ívat mnohé prvky z dvourozměrné graficky. Jsou to například texty, kurzory, ovládací prvky a 

nabídky menu (2D overlays). Pro tvorbu takovýchto aplikací je nutno obvykle vytvořit vlastní doplňující pro-

gramové funkce, proto�e OpenGL tyto mo�nosti neposkytuje. Motivem mé knihovny MGL je usnadnění vývoje 

těchto aplikací nabídnutím programových funkcí vykreslujících tyto prvky. Navr�ená knihovna bude podporovat 

společné pou�ití takovýchto aplikací a 2D grafických funkcí knihovny MGL. Přitom nebude nutné přizpůsobo-

vat zdrojové kódy takovýchto aplikací knihovně MGL. 

• Vysoký výkon 

Pro vytváření obrazu nabízí OpenGL různé funkce. Tyto funkce se ov�em li�í svými mo�nostmi a výkonem.  

Různé verze OpenGL (stávající 1.0, 1.1 a 1.2) se navzájem li�í svými mo�nostmi. Nověj�í verze jsou zpětně plně 

kompatibilní se star�ími. Je tedy garantováno, �e v�echny příkazy OpenGL z ni��ích verzí budou pracovat i s 

nověj�ími verzemi. Vyu�itím mo�ností nových verzí ov�em mů�eme znatelně zvý�it výkon. Knihovna MGL 

bude vycházet z mo�ností jednotlivých verzí, případně i extensí knihovny OpenGL pro zaji�tění co nejvy�-

�ího mo�ného výkon. Knihovna MGL na konkrétním systému zjistí verzi, případně mo�nosti nabízené na pou�i-

té implementaci OpenGL. Podle toho pou�ije co mo�ná nejefektivněj�í ře�ení. 

4.4 Typický u�ivatel knihovny MGL 
Pro pou�ívání knihovny budou potřeba základní znalosti obecné problematiky dvourozměrné grafiky a jazyka C. 

Znalost problematiky OpenGL a grafických adaptérů, předev�ím pro bě�né pou�ití knihovny MGL není nutná. 
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Knihovna je zaměřená na tento okruh u�ivatelů: 

• Programátory a u�ivatele, vyvíjející aplikace, které nejsou primárně zalo�eny na grafice. Spí�e potřebují 

grafické výstupy pouze pro rychlou demonstraci výsledků a výstupů svých programů. Raději dávají 

přednost striktnímu oddělení grafické části od svých algoritmů nebo programů a nechtějí ztrácet čas 

studováním problémům grafických rozhraní, proto�e realizace jejich ře�ení nele�í v oblasti grafických roz-

hraní. Příkladem jsou studenti vytvářející programy typu zobrazování funkcí, grafy. Vzhledem 

k implementační nezávislosti se zde nabízí mo�nost vyvíjet je na více platformách najednou, například na 

�kolním a domácím počítači. 

• Programátory uva�ující o tvorbě aplikací, bě�ících na více platformách (například multimediální apli-

kace). Ti potřebují rychle a efektivně zajistit grafické základy své aplikace, například pro menu, aplikační 

interface, animace). Nutno uznat, �e takovéto aplikace zatím prakticky neexistují. S rostoucím zájmem o Li-

nux, jako platformy pro pou�ití doma nebo v kanceláři (mnoho, dnes ji� kvalitního softwaru je pro tyto sys-

témy dnes nabízen zdarma), lze ale toto pou�ití v blízké budoucnosti očekávat. 

• Programátory, kteří přecházejí z  grafických prostředí ni��í úrovně a knihoven pro DOS do Windows, 

nebo uva�ující o rychlém přechodu z jiných grafických rozhraní do prostředí OpenGL. Filozofie 

knihovny MGL je právě zalo�ena na pokusu nabídnout přístup k vysokému výkonu dne�ních grafických 

adapterů (pomocí OpenGL) s průhledností pou�ití jednoduchých grafických knihoven. 

• Studenty a programátory seznamující se s mo�nostmi OpenGL. Těmto u�ivatelům mohou zdrojové 

kódů knihovny přinést velmi cenné zku�enosti, seznámit je s často pou�ívanými funkcemi OpenGL a pomo-

hou jim u�etřit spoustu času, který by museli věnovat implementaci vlastních podobných volání. Tato 

knihovna poslou�í jako alternativní úvod do OpenGL. Analýzou komentovaných zdrojových kódů, obsahu-

jících snadno pochopitelné funkce MGL, implementované pomocí funkcí OpenGL a GLUT, lze snadno po-

chopit princip práce a základní mo�nosti těchto skvělých knihoven. 

• Programátory vytvářející 3D aplikace a hry. Jak ji� bylo řečeno, vět�ina těchto aplikací se neobejde 

bez prvků 2D grafiky, předev�ím pro tvorbu u�ivatelského rozhraní. Dále na programátory, kterým chybí 

určité mo�nosti OpenGL, které realizuje knihovna MGL, zejména snadnou práci s obrazovými mapami a 

fonty. 

 

Tě�ko lze ov�em očekávat pou�ití této knihovny profesionálními vývojáři. Ti tvoří projekty pou�ívané rám-

cově stovkami tisíc u�ivatelů. Re�ie, investice a počty řádek zdrojových kódů pro takovéto projekty řádově ně-

kolikanásobně předčí moje úsilí věnované této práci. Tito u�ivatelé rovně� obvykle raději pou�ijí vlastní ře�ení 

na míru. Výhody, které nabízí knihovna MGL (přenositelnost, jednoduchost pou�ití) zde není vy�adována. Navíc 

očekávají zaji�těnost budoucí podpory produktu. 

4.5 Mo�nosti knihovny MGL 

• Funkce pro manipulaci s okny 

�ádná dne�ní aplikace se bez prostředků této práce neobejde. Proto tyto prostředky nabízí i knihovna MGL. 

• Práce s klávesnicí a my�í 
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K dispozici jsou bě�né funkce, jako je detekce sti�těných kláves, čtení polohy a tlačítek my�i a dále nastave-

ní vzhledu kurzoru my�i na kurzory nabízené operačním systémem. Kromě toho nabízí knihovna MGL 

mo�nost pou�ít vlastního kurzoru, například pomocí obrazové mapy s pou�itím průhlednosti. To se pou�ívá 

i v multimediálních aplikací a hrách. 

• Konstrukce základních grafických primitiv  

Knihovna MGL podporuje kreslení bodů, úseček, trojúhelníků a obdélníků. Dále je mo�né pou�ít vyplnění, 

barevnou interpolaci a průhledné vrstvy pro tato primitiva. 

• Práce s obrazovými výřezy 

Na tyto prvky, v oblasti 2D grafiky nejvíce pou�ívané, je kladen v této práci největ�í důraz. Prozkoumáním 

vět�iny skutečných aplikací pou�ívající 2D grafiku na v�ech platformách zjistíme, �e grafické výstupy těch-

to aplikací jsou sestaveny předev�ím z barevně vyplněných oblastí a obrazových map. Zobrazování obrazo-

vých map je v knihovně MGL realizováno mapováním textur. 

• Práce s rastrovými fonty 

Tato část úzce souvisí s předchozí. Opírá se o mo�nosti předchozí části, vzhledem k tomu, �e písmena fontů 

jsou realizována pomocí obrazových map. 

• Podpora grafických formátů 

OpenGL ani jeho standardní nadstavby nepodporují �ádné vstupní soubory zalo�ené na grafických standar-

dech. Knihovna MGL nabízí podporu formátu .BMP, .TGA, a .SGI. 

• Volitelné zvět�ení nebo zmen�ení v�ech vykreslovaných dat 

OpenGL obsahuje mnohé prostředky k zaji�tění zmen�ení nebo zvět�ení. Knihovna MGL umo�ňuje nadefi-

novat vlastní systém souřadnic, zlep�ující snadnost implementace aplikace a přenositelnosti. Bude mít mo�-

nost pou�ívat jedny souřadnice bez ohledu na velikost pou�itého okna. Dále je mo�né zvět�it nebo zmen�it 

v�echna vykreslená data. Knihovna také nabízí údaje o rozli�ení obrazovky. Z tohoto údaje je přizpůsobit 

velikost okna a nastavit systém souřadnic tak, aby okno aplikace bylo dobře viditelné na v�ech systémech a 

platformách. 

• Přenositelnost 

Knihovna pou�ívá jen standardní a přenositelné roz�íření OpenGL - knihovny GLU a GLUT. Pou�ívá jen 

standardních konstrukcí a knihoven jazyka ANSI C. Pro zaji�tění několika specifických po�adavků určitých 

systémů je vyu�ito podmíněného překladu (direktiva jazyka C #include). 

• Přehlednost a otevřenost 

Knihovna je modulární a je naprogramovaná tak, aby ji bylo mo�né snadno doplnit a roz�ířit o u�ivatelské 

po�adavky, například o dal�í vykreslovací funkce, mo�nosti apod. Roz�íření je mo�né přidáním samostat-

ných zdrojových souborů, s voláním OpenGL a jeho nadstaveb nebo přímým doplněním zdrojových kódů 

knihovny MGL.  
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Aby si mohl čtenář vytvořit určitou základní představu o mo�nostech knihovny MGL a o odpovídajících okru-

zích příkazů OpenGL, o které se knihovna opírá, je zde následující obrázek: 

 

Obrázek 26 �Přehled základních mo�ností knihovny MGL 

S pou�itím OpenGL a knihovny GLUT by byly tyto funkce zaji�těny voláním následujících okruhů příkazů: 

• Vytvoření okna na pracovní plo�e - glutInit, glutGet, glutSwapBuffers, 

glutInitWindowSize, glutInitWindowPosition, glutCreateWindow, 

glutFullScreen, glutReshapeFunc, glutDisplayFunc, glutIdleFunc, 

glutMainLoop, glutSetWindowTitle, glutReshapeWindow, glutInitDisplayMode 

• Nastavení parametrů uvnitř okna OpenGL - glClearColor, glClearScreen, glViewport, 

glClear, glFinish, glMatrixMode, glLoadIdentity, gluOrtho2D, 

glPixelStorei, glPushAttrib, glPushMatrix, glPopMatrix, glPopAttrib, 

glGetString 

• Body (Points), úsečky (Lines), trojúhelníky (Triangles), čtverce (Rectangles) - glBegin, glEnd, 

glVertex2i, glColor4f, glGetFloatv, glPointSize, glLineWidth, glEnable, 

glDisable, glHint, glGetError 

• Vyplňování (Filling) a míchání barev (Interpolation)- glPolygonMode, glShadeModel, 

glEnable, glDisable 
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• Míchání průhledných vrstev (Blending)- glAlphaFunc, glEnable, glDisable 

• Rotace (Rotation) � glTranslatef, glRotatef 

• Formáty obrázků (Image formats) � OpenGL nepodporuje nahrávání souborů s obrázky ulo�ených na 

disku 

• Textury (Textures) � glTexCoord2f, glBindTexture, glGenTextures, 

glDeleteTextures, glAreTexturesResident, glGenLists, glNewList, 

glCallList, glEndList, glTexImage2D, gluBuild2DMipmaps, glTexParameterf, 

glTexEnvf, glEnable, glDisable 

• Fonty (Fonts) � glutBitmapCharacter 

• Práce se vstupními zařízeními (More features) � glutSetCursor, glutGetModifiers, 

glutKeyboardFunc, glutSpecialFunc, glutMouseFunc, glutPassiveMotionFunc, 

glutMotionFunc, glutEntryFunc 

4.6 Po�adavky knihovny MGL 

• Kompilátor jazyka ANSI C pro 32-bitové aplikace. Zdrojové kódy a hlavičkové knihovny MGL jsou 

zapsány v tomto jazyce. Jazyk C, vzhledem k současné situaci na trhu je jediným standardním jazykem při-

padajícím pro tvorbu přenositelných aplikací. 

• Pro překlad a vytvoření knihovny je nutné mít nainstalované hlavičkové a knihovní soubory OpenGL verze 

1.1 nebo vy��í. Pro spu�tění aplikací pou�ívajících MGL postačí ovladač libovolné verze OpenGL (1.0 

nebo vy��í). Implementace ovladače ov�em musí být 100% kompatibilní se standardem OpenGL. 

• Nainstalované knihovny systému GLUT verze 3.7 nebo vy��í (pro platformu Windows není nutné 

instalovat). 

• Pro praktické pou�ití velmi doporučuji grafický akcelerátor s hardwarovou podporou OpenGL. Bez 

tohoto vybavení dosahuje knihovna MGL, stejně jako ostatní aplikace pou�ívající OpenGL velmi nízkého 

výkonu, a pro vět�ina těchto aplikací je téměř nepou�itelná. 
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5 Implementace knihovny MGL 
Celkem jsem se rozhodl implementovat přibli�ně 80 funkcí knihovny MGL. Jejich seznam s programátorským 

popisem uvádím v příloze Popis funkcí knihovny MGL. 

5.1 Struktura knihovny  
Knihovna je napsána, s ohledem na přehlednost a oddělení logicky nezávislých částí, do více modulů. 

 

Význam jednotlivých modulů je uveden v následující tabulce. 

 

Modul  Funkce 

Errors Zpracování a o�etření chyb 

Images Načítání rastrových obrázků z disků a jejich správa 

Textures Definice, ukládání obrazů do paměti grafického adaptéru, a jejich zobrazování 

Window Modul pro zaji�tění implementačně nezávislé práce s okny 

Input Modul pro zaji�tění implementačně nezávislých vstupů klávesnice a my�i a pro zaji�tě-

ní implementačně nezávislého časovače 

Mgl Modul zprostředkovávající inicializaci a obsahující funkce, které nepatří do ostatních 

kategorií 

Memory Modul pro zaji�tění alokace paměti. Od standardních funkcí jazyka C se li�í tím, �e 

monitoruje alokovanou paměť a o�etřuje situace, kdy paměť není k dispozici. 

Fonts Modul, zaji�ťující nahrávání fontů z disku a práci s nimi 

Draw Modul pro vykreslování základních grafických primitiv 

Tabulka 1 - Seznam modulů knihovny MGL 

 

Vykreslování knihovny se přímo opírá o funkce OpenGL. 

Moduly Window a  Input se opírají o mo�nosti GLUT a zále�í na u�ivateli knihovny MGL, zda je pou�ije. Pro 

čtení souborů vyu�ívá modul Images a Fonts funkce jazyka ANSI C fopen, fread, fwrite, fseek a 

fclose. 
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5.2 Postup implementace knihovny s diskusí mo�ných ře�ení 
Po prozkoumání celé �íře problematiky OpenGL, zvá�ení a prozkoumání nejvýhodněj�ích postupů, probíhala 

implementace přibli�ně v pořadí, v jakém je popsána v této kapitole. Ta obsahuje implementaci knihovny 

s vysvětlením a diskusí jednotlivých částí.  

5.2.1 Práce s okny 

Knihovna MGL zaji�ťuje funkce pro práce v okně, celé obrazovce, inicializace displeje a pro tyto účely 

GLUT pou�ívá, přičem� jsou vybrány funkce potřebné pro konkrétní potřeby knihovny. Vzhledem k po�adavku 

přenositelnosti zde ani �ádná jiná mo�nost nepřipadá v úvahu. Je ov�em mo�né práci s okny realizovat vlast-

ním způsobem, například s pomocí jednoho z popsaných ře�ení (např. GLX, GLW) a vyu�ít jen vykreslova-

cích funkcí MGL.  

5.2.2 Základní parametry obrazového re�imu 

• Pro obrazový re�im je pou�it re�im RGB. Jedná se o standardní re�im naprosto bě�ný pro v�echny adaptéry 

a aplikace pou�ívající OpenGL. Pou�itá barevná hloubka závisí na konkrétní platformě, obvykle na pou�ité 

barevné hloubce pracovní plochy 

• Je pou�ita technologie dvojité obrazového paměti. Vzhledem k tomu, �e pro práci s 2D grafikou není třeba 

pou�ívat paměti hloubky, je paměťová re�ie nutná k implementaci dvojité obrazové paměti přijatelná. Bez 

jejího pou�ití by byly při změně obrazu vidět ne�ádoucí efekty 

• Je nastavena ortogonální projekce souřadnic OpenGL. Ten umo�ňuje nastavení souřadného systému tak �e, 

levému hornímu rohu odpovídá bod (0,0) a pravému dolnímu (zvolená délka, zvolená �ířka). Zvolená délka 

a �ířka lze nastavit libovolně tak, aby bylo mo�né vykreslovat data bez ovlivnění velikostí pou�itého okna. 

Je ale samozřejmě mo�né nastavit tyto souřadnice podle fyzické velikosti v bodech pracovní plochy okna. 

Tento systém je pro 2D aplikací nejlep�í volbou. Je doporučovaný firmami Microsoft a SGI. Je také mo�né 

zjistit velikost pracovní plochy, a tím zajistit vhodnou odpovídající volbu velikosti okna a souřadnic.  

• Implementace vy�aduje vytvoření a vyplnění funkce, která je volána pro zaji�tění vykreslení obrazu a při 

změně velikosti okna (změna velikosti okna je indikována pomocí proměnné mglReshaped).  

5.2.3 Vstupy my�i a klávesnice 

U�ivatel knihovny MGL má mo�nost nastavit vlastní funkce, zaji�ťující o�etření událostí těchto vstupních zaří-

zení (keyboard and mouse handlers). Pro vstupy klávesnice a my�i je přitom pou�it GLUT. Opět se jedná o op-

timální ře�ení, vzhledem k přenositelnosti a mo�ností registrace těchto zařízení. Standardní funkce knihovny 

ANSI C toti� nabízí jen velmi základní funkce pro práci s klávesnicí. My� není podporována vůbec. Je mo�né 

zvolit mezi systémem nabízenými kurzory a mo�ností definovat vlastní, například pomocí obrazové mapy. Takto 

je umo�něno změnit velikost, tvar, přidat vrstvu průhlednosti a dal�í specifikace. Vstupně výstupní podsystém 

knihovny MGL ov�em není třeba vyu�ít a místo toho je mo�né vyu�ít volání zaji�ťující o�etření vstupních zaří-

zení. Je mo�né pou�ít plynulé stínování znaků barevnou interpolací, zadáním barev jednotlivých rohů.  
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5.2.4 Časovač 

Knihovna MGL periodicky zji�ťuje systémový čas pomocí standardních funkcí jazyka C. Ten lze potom pou�ít 

v aplikacích, pou�ívající knihovnu MGL pro synchronizaci rychlosti vykreslování. 

5.2.5 Konstrukce základních grafických primitiv  

Konstrukce těchto primitiv je v OpenGL poměrně snadná. Podmno�ina těchto mo�ností je pou�ita i v knihovně 

MGL. Je implementováno pomocí nejzákladněj�ích příkazů OpenGL, na základě definice hran objektů pomocí 

funkce glVertex2i. Dále je umo�něno vykreslované objekty vybarvit jednou barvou, nebo více barvami s 

pou�itím barevné interpolace. Vzhledem k tomu, �e zaměření knihovny na 2D grafiku neočekává vykreslování 

příli� slo�itých objektů z desítkami hran, implementace nepou�ívá OpenGL extense GL_VERTEX_ARRAY pro 

definice polí hran pro zrychlení vykreslování těchto objektů. Velkou výhodou je, �e knihovna MGL pro vykres-

lování primitiv pou�ívá optimalizací pro volání funkcí OpenGL. Sleduje, jaké funkce programátor volá, pamatu-

je si aktuální nastavení OpenGL (OpenGL state) a podle toho se sna�í minimalizovat volání příkazů tohoto roz-

hraní. Po přidání této vlastnosti bylo zaznamenáno značné zrychlení celé knihovny. 

5.2.6 Realizace obrazových map 

Obrazové mapy jsou realizovány na principu mapování textur. V�echny nové 3D akcelerátory nabízejí velmi 

rychlé zpracování textur, jejich ulo�ením do grafické paměti. Tím je velmi zredukován objem dat, vysílaných 

mezi systémovou sběrnicí a grafickým adaptérem. Tento postup je výhodněj�í, ne� zapisování obrazových bodů 

do přímo do obrazového rámce, který OpenGL také podporuje. Na stejné technologii je zalo�ena i knihovna 

MGL. K dispozici je také mo�nost vybarvování obrazových map a práce s jejich průhledností.  

Přesto�e �e existují knihovny, umo�ňující načtení různých grafických formátů, knihovna MGL pou�ívá vlastní 

ře�ení. Důvodem je jedna nebo více následujících nevýhod jednotlivých dostupných stávajících knihoven: 

• Knihovna podporuje jen jeden grafický formát, 

• Knihovna není dodávána se zdrojovými kódy, 

• Knihovna je zaměřena jen na jednu platformu.  Tento a předcházející důvod činí obtí�ný po�adavek přenosi-

telnosti, 

• Knihovna nepočítá s výhodami a mo�nostmi OpenGL a zaměřuje se proto na určitou reprezentaci grafic-

kých dat, danou souřadnicovou osou, a barevný model. OpenGL ov�em umo�ňuje podporu různých repre-

zentací (RGB, BGR, RGBA, BGRA) a otáčení os. Po�adujeme-li maximální efektivnost, je nutné přímo ji� 

při čtení formátu počítat nebo spolupracovat s OpenGL. 

 

Knihovna MGL podporuje na v�ech platformách následující formáty dat (tím je mo�né například pou�ívat for-

mát BMP i na počítačích SGI): 

 

• Microsoft .BMP � 24-bitové barevné RGB a 8-bitové černobílé obrázky. Jde o nejpou�ívaněj�í formát na 

platformě Windows. Lze vyu�ívat i na platformě Linux. Komprimované obrázky .BMP knihovna MGL ne-

podporuje. 
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• Targa .TGA � 8-bitové černobílé obrázky a 24-bitové RGB, 32-bitové RGBA barevné obrázky. Knihovna 

je schopná ve 24-bitovém  formátu grafická data i ukládat. Ta mohou být vytvořena buďto u�ivatelem, nebo 

přečtena z obrazového rámce OpenGL. Výhodou tohoto formátu je úplná podpora v�ech mo�ných barev-

ných hloubek a typů obrazů. Existuje řada programů, které jsou schopny převést jiné typy obrázků do těchto 

formátů. Tento formát vznikl na platformě IBM-PC, ale je mo�né s ním pracovat i na platformách Unix. 

V současné době jde o nejpou�ívaněj�í formát, které pou�ívají aplikace zalo�ené na OpenGL. Komprimova-

né obrázky .TGA knihovna MGL nepodporuje. 

• Silicon Graphics .SGI a .BW � obrazy s 24-bitovými RGB obrazy a 8-bitové průhledné vrstvy. Jde o nej-

častěj�í formáty na pracovních stanicích firmy SGI. 

 

Volitelně nabízí knihovna MGL při načítání obrazů přidat nebo odebrat vrstvu, definující průhlednost. 

Díky mo�nostem OpenGL lze jednotlivé obrazové mapy různých barevných hloubek, v jedné aplikaci kombino-

vat. Při pou�ití obrazů s otočenou reprezentací barev (RGB � BGR) je pou�ita extense GL_EXT_BGRA na v�ech 

platformách, kde je k dispozici. Dal�í formáty dat je mo�né přidáním vlastních zdrojových souborů bez nutnosti 

modifikace zdrojových kódů knihovny MGL.  

Různé verze OpenGL jsou vybaveny různými prostředky pro práci s texturami. Pro zaji�tění maximální mo�né 

efektivity proto MGL zkoumá verze OpenGL a vybírá nejefektivněj�í postup. 

 

• Pro verze 1.0 jsou zalo�eny na mo�nosti předkompilovaných příkazů (glCallList v OpenGL). 

• Pro verze 1.1 a vy��í nebo při dostupnosti OpenGL extense EXT_TEXTURED_OBJECTS je pou�ito efek-

tivněj�ího způsobu zalo�eného na mo�nosti OpenGL lépe spravovat textur, bez nutnosti jejich opětovné 

konverze a vytváření které je nutné. Jde o techniku objektů textur (texture objects). 

 

Při pou�ití textur je knihovna schopná automaticky vytvořit mipmapy. Tuto mo�nost si volí u�ivatel knihovny 

MGL před pou�itím ka�dé textury. 

5.2.7 Realizace fontů 

OpenGL práci s fonty nepodporuje vůbec. Realizace fontů je mo�ná vytvářením znaků pomocí bitových map, 

map textur a vytváření znaků pomocí spojených čar a polygonů.  

 

• Nevýhodou bitových map je, �e současný hardware obvykle nepodporuje jejich rychlé a efektivní pou�ití. 

Navíc u bitových mapy nelze měnit velikost, nebo provést rotace. Takto realizované fonty pou�ívá i GLUT. 

Tento postup je sice velmi jednoduchý, ov�em se stávajícím hardwarem velmi neefektivní. I kdyby zobrazo-

vací hardware podporoval zpracování bitových map, co� vůbec není obvyklé, je nutné bitové mapy v�dy 

znovu poslat po systémové sběrnici do grafického adaptéru. Rozhraní OpenGL, toti� nepodporuje, aby bito-

vé mapy byly ulo�eny v paměti grafického adaptéru. Realizace pak obvykle spočívá v tom, �e procesor pře-

vede bitové hodnoty na barevné hodnoty RGB, a potom je po�le po systémové sběrnici do zobrazovacího 

hardwaru.  
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• Mapování textur se hodí dobře pro vytváření textů, proto�e k jejich pou�ití lze snadno pou�ít podporu gra-

fického hardwaru. Lze vyu�ít i změnu velikosti a barev písmen, případně vypisovaný text rotovat. 

• Vektorové fonty nejsou tak rychlé, proto�e k jejich vytvoření je nutno pou�ít více grafických operací, zatím-

co pro fonty zalo�ené na mapování textur stačí vykreslit jeden čtverec pota�ený texturou. Práce s texturami 

je pro současné grafické adaptéry velmi rychlá. Fonty lze nakreslit v libovolném grafickém programu, který 

pracuje s obrazovými mapami. 

 

Knihovna MGL pou�ívá mapované textury, který je se stávajícím hardwarem efektivní, zalo�ený na  mapování 

textur na čtverce. V�echny znaky daného fontu jsou ulo�eny v jednom obrázku. Obrázek je poté ulo�en do lokál-

ní  paměti zobrazovacího adaptéru, jako textura. Jednotlivé znaky jsou vypisovány do obrazového rámce, zobra-

zením výřezu textury. Tento postup je výrazně výhodněj�í a efektivněj�í, ne� samostatné textury pro ka�dý znak. 

Hardware, který mapuje textury toti� obvykle potřebuje určitý čas k přepnutí na jinou textury. Pro obrazové 

mapy, obsahující znaky fontů jsou obvykle pou�ity 8-bitové černobílé obrázky, lze ale pou�ít i 24-bitové nebo 

32-bitové barevné obrázky. Při pou�ití 8-bitových černobílých obrázků je pou�it formát textur 

GL_INTENSITY, který nastavuje průhlednost a jas barevných bodů podle hodnoty 0 � 255. Hodnota průhled-

nosti a jasu je přitom pro ka�dý bod stejná. To umo�ňuje, aby písmena fontu byla mimo svých okrajů průhledná. 

Musí být zapnuto míchání průhledných vrstev systémem OpenGL, proto�e bez něho by vznikly efekty zřejmé 

z následujících obrázků:  

   

Obrázek 27 � Ne�ádoucí černé okraje písmen, které vznikají bez zapnutého míchání průhledných vrstev (vlevo) 

Obrázek 28 �Při zapnutém míchání průhledných vrstvách je mo�né přirozené splynutí písmen s pozadím (vpra-

vo) 

Formát textur GL_INTENSITY je dispozici pouze v OpenGL verze 1.1 a vy��í. Pro verzi 1.0 je proto pou�it 

formát GL_LUMINANCE_ALPHA, kterým lze docílit stejného výsledku, pro textury ov�em potřebuje dvojná-

sobné mno�ství paměti. 
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Souřadnice jednotlivých znaků v souboru jsou ulo�eny v samostatném textovém souboru. Pro ulo�ení obrazové 

části jsou pou�ity formáty souborů popsané v předchozí podkapitole. Struktura textového souboru se souřadni-

cemi znaků je následující: 

• Na prvním řádku je ulo�eno jméno fontu, implicitní délka a �ířka znaku, a délky mezer mezi jednotlivými 

znaky a řádky. 

• V dal�ích řádcích je pro ka�dý znak obsa�ený v souboru ulo�ena pozice X a Y odpovídající pozici znaku 

v obrazové mapě, jeho délka a �ířka (jsou-li tyto údaje nulové, pou�ije se implicitní), a ASCII znak daného 

znaku. Je mo�né místo konkrétního znaku uvést znak �?� a do závorky uvést v desítkové soustavě číslo zna-

ku, odpovídající číslu znaku v ASCII tabulce. 

5.2.8 O�etření chyb 

Modul Errors obsahuje funkci mglError, která je volána s řetězcem popisujícím chybu, která se vyskytla. 

Standardně je na konzole operačního systému vypsána chybová zpráva (na systémech Windows se objeví okno 

s popisem chyby). K těmto chybám obvykle ov�em dochází ve velké vět�ině případů �patným pou�itím knihov-

ny aplikačním programátorem. Je ale mo�né zajistit o�etření chyby vlastními prostředky. Proto lze očekávat, �e 

tyto změny často potřeba nebudou. Tohoto lze dosáhnout zavoláním funkce mglSetErrorHandler 

s parametrem příslu�né u�ivatelské funkce, která provede o�etření chyby. Takto je mo�né změny provést bez 

nutnosti zásahu do zdrojových kódů MGL. 

5.2.9 Práci s vrstvami, které ře�í problém překrývání grafických objektů 

Pracujeme-li s 3D grafikou, problém překrývání objektů snadno vyře�íme pou�itím paměti hloubky. Tento po-

stup ale obvykle vy�aduje od grafického adaptéru dal�í paměť, která by jinak mohla být pou�ita pro jiná grafická 

data (v na�em případě předev�ím pro textury). Při práci s 2D grafikou postačí jednodu��í metody. Stačí aby apli-

kace, pou�ívající MGL vykreslovala objekty v pořadí nejvíce vzdálených objektů k nejbli��ím. Tento postup je 

mo�ný vzhledem k tomu, �e k vysokému výkonu bě�ných grafických adaptérů je mo�né celou grafickou scénu 

vykreslovat znovu. Při pou�ití dvojitého obrazového rámce ani jiný jednoduchý způsob ře�ení není mo�ný. 

5.2.10 Spolupráce s ostatními příkazy OpenGL 

Pro ty, kteří chtějí doplnit mo�nosti knihovny MGL vlastními zobrazovacími příkazy OpenGL (například pro ji� 

zmiňovanou 3D grafiku), je umo�něno zcela oddělit volání MGL od ostatních příkazů OpenGL. To se provede 

tak, �e na začátku a konci bloku příkazů ve funkci zaji�ťující obnovu obrazu se pou�ijí příkazy mglBegin a 

mglEnd. Tyto příkazy ukládají aktuální charakteristiky a stavové proměnné OpenGL na zásobník a nastavují je 

na hodnoty pou�ívané knihovnou MGL. Po ukončení bloku jsou původní hodnoty obnoveny. Mimo tento blok 

příkazů mů�e u�ivatel pou�ít vlastních libovolných příkazů OpenGL, pou�ít libovolných projekcí, transformací 

apod. K dispozici je i velikost otevřeného okna a dal�í charakteristiky.  
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6 Instalace knihovny MGL 

6.1 Obecná platforma 
Pro instalaci a pou�ití knihovny MGL na obecné platformě je třeba: 

• Nainstalovat po�adované knihovny OpenGL a GLUT. 

• Zkopírovat hlavičkové soubory OpenGL a GLUT  do adresáře, odkud jsou přístupné pou�itému překladači 

jazyka C. 

• V�echny hlavičky funkcí, proměnných a definovaných typů knihovny jsou ulo�eny hlavičkovém v souboru 

/include/mgl.h knihovny. Tento soubor je nutné zpřístupnit pomocí standardní direktivy jazyka C 

#include <mgl.h>. Adresář /include/ je nutné zahrnout do adresářů, které kompilátor prohledává na 

výskyt hlavičkových souborů. Ty jsou obvykle ulo�eny v systémové proměnné INCLUDE. 

• Zkompilovat zdrojové soubory modulů knihovny MGL (draw.c, errors.c, fonts.c, images.c, input.c, me-

mory.c, mgl.c, textures.c a window.c). Programem pro tvorbu knihoven (na některých platformách pro-

gramem pro tvorbu archívů) na dané platformě vytvořit knihovnu obsahující v�echny tyto moduly. V�echny 

tyto zdrojové soubory jsou v adresáři /lib/ souborů knihovny. 

• Přelo�it po�adovanou aplikaci (například demonstrační aplikaci DEMO), pou�ívající knihovnu MGL. 

• Sestavovacím programem (linker) spojit vytvořenou knihovnu a aplikaci. 

 

V�echny potřebné soubory knihovny MGL (včetně zdrojových souborů, testovacích dat a obrázků,  předkompi-

lovaných knihoven a spustitelných souborů) jsou k dispozici v komprimované podobě ve formátu .zip na přilo-

�ených disketách. Diskety jsou naformátované pro počítače IBM PC a kompatibilní. Obsah disket je podrobněji 

popsán v kapitole Obsah přilo�ených disket v příloze. 

6.2 Platforma Windows 
Knihovna MGL byla vytvořena s pou�itím nástroje Microsoft Visual C++ verze 6.0. Pro tuto platformu jsou 

k dispozici soubory .dsw a .dsp (Microsoft Visual C++ Workspace, Microsoft Visual C++ Project). Po otevření 

souboru mgl.dsw systémem Microsoft Development Studio je mo�né velmi snadno přelo�it, spustit a ladit 

knihovnu MGL, včetně v�ech demonstračních programů a příkladů v kapitole Popis funkcí knihovny MGL,  

přílohy. To lze provést příkazem Batch build z menu Build. Pro jiné kompilátory je nutné pou�ít postup pro 

obecnou platformu, který je popsán vý�e. Pro tuto platformu jsou navíc k dispozici v adresáři /bin/ předkompilo-

vané spustitelné soubory (včetně aplikace DEMO) a soubor mgl.lib, obsahující jádro knihovny. V tomto adresáři 

je navíc ulo�en soubor glut32.dll. Díky tomu není pro tuto platformu nutné instalovat po�adovanou knihovnu 

GLUT. 
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6.3 Platforma Linux 
Pro tuto platformu je k  dispozici soubor makefile, pro automatické vytvoření knihovny a aplikací ze zdrojových 

souborů. Po vypsání příkazu make v adresáři /bin/ souborů knihovny systém vytvoří v�echny demonstrační 

a testovací soubory knihovny MGL. Modifikací nebo doplněním tohoto souboru lze snadno vytvářet vlastní 

aplikace pou�ívající knihovnu MGL. Pro tuto platformu jsou k  dispozici navíc knihovní soubor mgl.a a před-

kompilované spustitelné soubory (včetně testovací a demonstrační aplikace DEMO).  

 



Programová rozhraní pro grafické adaptéry  Srovnání knihovny MGL s prostředky OpenGL 

 - 46 -  

7 Srovnání knihovny MGL s prostředky OpenGL 
Jedním z cílů pro tvorbu knihovny, jak ji� bylo uvedeno, bylo poskytnout programátorovi nástroj umo�ňující 

snaz�í tvorbu 2D grafických objektů, ne� za pomoci přímého volání OpenGL. Srovnání je demonstrováno na 

třech men�ích aplikacích. Ka�dá z nich existuje ve dvou variantách � první je napsaná pomocí OpenGL a druhá 

pomocí knihovny MGL. V�echny zdrojové soubory lze nalézt v adresáři  /versus/ souborů knihovny. Kompletní 

popis a vysvětlení funkcí knihovny MGL, včetně těch, které jsou pou�ity v této kapitole, je uveden v kapitole 

Popis funkcí knihovny MGL přílohy. 

7.1 Srovnávací příklad alpha 
Jedná se o velmi jednoduchou aplikaci, která vytvoří na pracovní plo�e okno, uvnitř kterého zobrazí dva trojú-

helníky s průhlednými vrstvami. Tato aplikace byla vytvořena firmou SGI jako demonstrace ke knize [1]. Tento 

případ ukazuje, �e knihovna MGL umo�ňuje vykreslit objekty s men�ím úsilím. Navíc umo�ňuje snadněj-

�í vytvoření a inicializaci okna, ne� při pou�ití okenního systému GLUT. Pro získání stejného výsledku 

bylo bez pou�ití knihovny MGL je za potřebí dvakrát více řádek kódu. Výstupy obou programů jsou uvede-

ny na následujícím obrázku. Zdrojové soubory obou verzí (alpha.c pou�ívající přímé volání OpenGL a al-

pha_m.c  pou�ívající volání knihovny MGL jsou v uvedeny v příloze). 

 

Obrázek 29 �Společný výstup programů alpha a alpha_c 

Tento příklad je pou�it i pro demonstraci skutečnosti, �e knihovna MGL, stejně jako OpenGL, není závislá 

na pou�itém okenním systému. Místo funkcí modulu knihovny MGL Window je mo�né pou�ít vlastních 

funkcí okenního systému. Toto je demonstrováno na příkladu wgl.c v adresáři /wgl/,  který vykresluje stejnou 

scénu jako příklady alpha.c a alpha_m.c. Místo okenního systému knihovny MGL, který je zalo�en na knihov-

ně GLUT  se opírá o prostředky knihovny WGL, okenního systému na platformě Windows. Z tohoto důvodu je 
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samozřejmě mo�né jej zkompilovat a spustit pouze na platformě Microsoft Windows. Tento příklad je uveden 

v příloze. 

 

7.2 Srovnávací příklad checker 
Tento příklad srovnává knihovny OpenGL a MGL vzhledem ke způsobu práce s texturami. Práce s texturami 

patří k největ�ímu přínosu knihovny MGL. Ta, na rozdíl od OpenGL, podporuje nahrávání obrazových 

map pro textury z disku. Bez jejího pou�ití je nucen programátor nahrát textury do paměti vlastními 

prostředky. Navíc knihovna MGL pro práci s texturami pou�ije nejefektivněj�í metody, detekcí pou�ité verze 

OpenGL. I program checker.c slou�il jako dal�í demonstrační program pro knihu [1]. Modifikací vznikl soubor 

checkr_m.c pou�ívající funkce knihovny MGL a přímé volání OpenGL. Narozdíl od původního souboru chec-

ker.c není textura vytvářena pomocí cyklu, ale je nahrána ze souboru chess.tga. Textura v pravé části okna ne-

byla vytvořena voláním MGL ale přímým voláním OpenGL, vzhledem k tomu �e MGL umo�ňuje vytváření 

pouze dvourozměrných objektů. Tento příklad tedy i demonstruje velkou výhodu knihovny MGL, kterou je 

mo�nost pro vytváření obrazu pou�ít nejen volání jejich funkcí, ale i přímého volání OpenGL. Výstup 

obou programů je na následujícím obrázku. S pou�itím knihovny MGL bylo mo�no zapsat příklad opět 

s polovičním počtem řádků kódu. 

 

Obrázek 30 � Společný výstup programů checker.c a checkr_m.c  

7.3 Srovnávací příklad tunnel 
Jako součást ukázkových příkladů ke knihovně GLUT jsou demonstrační programy, které napsal italský 

programátor David Bucciarelli (jeho email je tech.hmw@plus.it). Jeden z nich, program tunnel.c simuluje pohyb 

v tunelu. Pro textové výstupy (nápověda, výpis počtu rámců za sekundu) program pou�ívá bitové fonty nabízené 

knihovnou GLUT. Pro účely demonstrace mo�ností knihovny MGL jsem zdrojový kód roz�ířil o volání funkcí 

MGL a nahradil vypisování fontů pomocí fontů zalo�ených mapování textur knihovny MGL. Voláním funkcí 
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knihovny MGL místo funkcí GLUT do�lo k výraznému urychlení celé aplikace, kdy počet rámců vykres-

lených za sekundu na grafických adaptérech s hardwarovou akcelerací OpenGL (při zapnuté nápovědě) 

stoupnul na více ne� dvojnásobek. Pou�ité volání příkazů knihovny MGL pro potřebné vykreslení jsou 

srovnatelné slo�itosti jako prostředky knihovny GLUT. Navíc při pou�ití fontů knihovny MGL lze libovolně 

měnit velikost textových výstupů nebo měnit jejich barvu (s vyu�itím barevné interpolace). Zjednodu�il jsem i 

způsob nahrávání textur podlahy a zdí scény, které byly v původní verzi ře�eny voláním samotného modulu.  

Původní zdrojový kód je ulo�en v souboru tunnel.c. Modifikovaná verze vyu�ívající knihovnu MGL je 

v souboru tunnel_m.c. Tento příklad opět názorně demonstruje jednu z mo�ností knihovny MGL: snadné 

roz�íření 3D aplikací o jednoduché u�ivatelské rozhraní zalo�ené na 2D prvcích, se zachováním vysokého 

výkonu takovýchto aplikací). Fragmenty obou kódů jsou opět uvedeny v příloze. Obrazovky vytvořené oběma 

kódy jsou pro srovnání zobrazeny na následujících obrázcích.  

 
Obrázek 31 � Nápověda aplikace tunnel_m vykreslená pomocí fontů zalo�ených bitových mapách 
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Obrázek 32 � Nápověda aplikace tunnel_m vykreslená pomocí fontů zalo�ených na mapování textur knihovny 

MGL 
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8 Testování navr�ené knihovny 

8.1 Metodika testování 
Testování je zalo�eno na rozsáhlé demonstrační a testovací aplikaci (DEMO). Její jednotlivé části jsou zaměřené 

v�dy na určitou podmno�inu funkcí, které knihovna MGL nabízí. Tyto části odpovídají samostatným zdrojovým 

kódům zapsaném v jazyce C. Demo se sna�í funkce otestovat ve v�ech mo�ných variantách, s různými typy 

vstupních dat a souřadnic. Jiný efektivněj�í způsob testování v tomto případě tě�ko připadá v úvahu. Knihovna 

MGL po ka�dém provedeném příkazu OpenGL testuje chybový stav OpenGL a tak se sna�í omezit nekorektní 

pou�ití tohoto rozhraní. Vzhledem k tomu, �e knihovna se silně opírá o prostředky knihoven OpenGL a GLUT, 

rizika chyb nejsou kritická. Navíc byly chyby obvykle vizuálně dobře zjistitelné. Rozsah této testovací aplikace 

je přibli�ně 2700 řádek kódu. Samotné jádro knihovny je přitom zapsáno přibli�ně v 4400 řádcích kódu. Zdrojo-

vé kódy této aplikace jsou ulo�eny v adresáři /demo/.  

 

Aplikace DEMO demonstruje a testuje úplný okruh funkcí knihovny MGL: 

• Vytváření oken, změny jeho velikosti, nastavení obsluhy funkce vykreslující obrazovku, práce s časovačem, 

výpis rychlosti v rámcích za sekundu. Nabízí mo�nost ulo�it obsah okna na disk do formátu obrázku TGA. 

Jde o základ celé aplikace, spou�tějící dal�í testy (zdrojový kód této části je ulo�en v souboru de-

mo/demo.c).  

• Detekce kláves, událostí my�i, kurzorů my�i a dal�ích (soubor demo/config.c). Ukázka jedné z obrazovek 

aplikace DEMO,  která umo�ňuje testy provádět, je zobrazena na následujícím obrázku. 

• Testy vykreslování v�ech grafických primitiv knihovny MGL a načítání obrazových map a fontů z disku 

(v�ech formátů a typů) a jejich vykreslování, s volitelnou barevnou interpolací a průsvitností. (soubor de-

mo/tests.c) 

• Demonstrace a testy pou�ití různých re�imů pro změnu velikosti textur (nejbli��í soused, mipmapping, bili-

neární a trilineární filtrování (soubor demo/mipmap.c) 

• Několik různých jednoduchých příkladů, s nimi� jsem vykreslil některé obrázky této diplomové práce (sou-

bor demo/figures.c) 

 

Testovací aplikaci DEMO je mo�né spustit se dvěma parametry, délkou a �ířkou, které nastavují velikost okna. 

Pokud nejsou zadány, je velikost okna nastavena na velikost 800 x 600. 

Podrobněj�í informace je mo�no získat v nápovědě aplikace DEMO po jejím spu�tění, která komentuje v�echny 

prováděné testy. Tu lze získat kdykoliv sti�těním klávesy F1. Autor velmi doporučuje tuto aplikaci vyzkou�et, 

proto�e umo�ňuje snadno získat představu o mo�nostech a knihovny MGL, lépe ne� dlouhé popisy. Apli-

kace také měří výkon knihovny výpisem změřených počtů obrazových rámců vypočtených za sekundu. 
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Ten se na počítačích vybavených bě�ným 3D akcelerátorem i na nejslo�itěj�ích obrazovkách pohybuje 

rámcově v desítkách za sekundu. Tyto počty jsou srovnatelné s rychlostmi jiných aplikací zalo�ených na 

OpenGL a vypovídají o efektivní implementaci knihovny MGL. 

 

 
Obrázek 33 � Jedna z obrazovek testovací aplikace DEMO, umo�ňující otestovat okruh funkcí knihovny MGL, 

umo�ňující práci se vstupními zařízeními. I tato obrazovka, včetně prvků jednoduchého u�ivatelského rozhraní, 

byla vykreslena pomocí knihovny MGL. 

Knihovna byla také odzkou�ena implementováním men�ích demonstračních programů. Ty slou�í pro ilustraci 

podkapitoly Popis funkcí knihovny MGL, uvedené v příloze. Dále byla odzkou�ena programy slou�ící pro její 

srovnání s OpenGL, uvedené kapitole Srovnání knihovny MGL s prostředky OpenGL. Celkem byla knihovna 

odzkou�ena na 15 aplikacích o celkovém rozsahu přibli�ně 5500 řádek kódu. Také vět�ina obrázků v této 

knize byla vytvořena voláním funkcí knihovny MGL. Mno�ství zdrojových kódů, vytvořených pro testování 

odpovídají rozsahu knihovny. Obdobně odpovídá i doba vytváření knihovny času, kterým byla knihovna podro-

bována testům a dolaďování. Testování aplikace umo�nilo nejen detekci a následné odstranění chyb, ale i přidání 

některých dal�ích u�itečných mo�ností a rysů. 
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8.2 Lidé, kteří prováděli testování 
Kromě autora práce, byla knihovnu testovali studenti Emil Aubrecht (jeho email je aubrece@cslab.felk.cvut.cz) 

a Davidem Vilímek (jeho email je d.vilimek@sh.cvut.cz). Oba studenti se testování zúčastnili v rámci seminár-

ních prácí předmětu Periferní zařízení (36PZ, vyučovaný na katedře počítačů), vedeném docentem �norkem, 

který je současně vedoucím práce. Emil Aubrecht navíc v prostředí Borland C++ Builder 3.0 v jazyce ANSI C++ 

vytvořil jednoduchý editor MGLDRAW, umo�ňující kreslení grafických primitiv pomocí volání knihovny 

MGL. Editor je navíc schopen nakreslená primitiva přímo exportovat do příkazů jazyka C volající funkce 

knihovny MGL. Motivem je usnadnění vytváření grafických aplikací pou�ívajících MGL. Pomocí tohoto editoru 

byla vytvořeny některé části úvodní obrazovky aplikace DEMO (viz Obrázek 26). Zdrojové kódy jeho editoru 

jsou k dispozici v adresáři /mgldraw/ knihovny. Hlavním cílem úsilí při vyvíjení tohoto editoru bylo ověřit, zda 

knihovna MGL je dostatečně dobře dokumentovaná, přehledná a bez chyb, tak, �e ji mohou pou�ívat bez hlub-

�ích znalostí i problémů ostatní programátoři. Oběma studentům děkuji. 

 

 

Obrázek 34 � Okno grafického editoru MGLDraw 
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8.3 Seznam vybavení a platforem, na kterých byly prováděny testy 

Pro zaji�tění a ověření maximální spolehlivosti a funkčnosti vyvíjené knihovny byly testy provedeny na 

následujícím vybavení a platformách (tam kde není uvedeno, kdo testování provedl, testoval autor). 

1. Microsoft Windows 95, softwarová implementace OpenGL verze 1.2 od firmy Microsoft 

2. Microsoft Windows 98, softwarová implementace OpenGL verze 1.1 od firmy SGI (Silicon Graphics 

OpenGL for Windows) 

3. Microsoft Windows 98, hardwarová implementace OpenGL verze 1.1 grafického akcelerátoru S3 Savage4 s 

8 MB grafické paměti. 

4. Microsoft Windows 98, hardwarová implementace OpenGL verze 1.1 grafického akcelerátoru nVidia Riva 

TNT2 s 32 MB grafické paměti (testoval David Vilímek). 

5. Microsoft Windows 98, hardwarová implementace OpenGL verze 1.1 s grafickým akcelerátorem Riva 128 s 

8 MB grafické paměti (testoval Emil Aubrecht). 

6. Microsoft Windows 98, implementace emulující OpenGL voláním funkcí rozhraní Direct3D od firmy Alt-

Software, vyzkou�ené na grafickém akcelerátoru S3 Savage4 s 8 MB paměti. 

7. Microsoft Windows 98, implementace Scitech GL Direct 1.0 emulující OpenGL voláním funkcí rozhraní 

Direct3D od firmy Scitech Software, vyzkou�ené na grafickém akcelerátoru S3 Savage4 s 8 MB paměti. 

8. Microsoft Windows 98, softwarová implementace MESA verze 1.2 (testoval Marek Gayer a David Vilímek) 

9. Microsoft Windows 98, hardwarová implementace OpenGL verze 1.1 s přídavným grafickým akcelerátorem 

Voodoo Graphics se 4 MB grafické paměti (testoval Emil Aubrecht). 

10. Microsoft Windows NT 4.0, hardwarová implementace OpenGL verze 1.1 grafického akcelerátoru Matrox 

Millenium G400 s 8 MB grafické paměti. (jednalo se o počítače v Modré učebně katedry počítačů). 

11. Microsoft Windows NT 4.0, softwarová implementace OpenGL verze 1.1 firmy Microsoft 

12. Microsoft Windows NT 4.0 � hardwarová implementace ATI Rage Pro s 8 MB paměti. 

13. WinLinux 2000, softwarová implementace OpenGL verze 1.2 MESA 

14. Red Hat Linux 6.0, hardwarová implementace OpenGL verze 1.2 grafického akcelerátoru Matrox Milleni-

um (Utah GLX) s 8 MB paměti (jednalo se o počítače v Modré učebně katedry počítačů).  

 

Při testování a následném odlaďování se na některých platformách nepodařilo vyře�it určité problémy. 

Vzhledem k tomu, �e se vyskytovaly pouze na jednotlivých platformách, kde byly zji�těny, jsou potí�e 

zřejmě způsobeny nekompatibilitou stávajících ovladačů, nikoli chybnou implementací knihovny MGL. 

Problémy se vyskytly v těchto případech: 

• Platforma 3 � nové ovladače OpenGL Performance ICD 1.00.18 beta mají potí�e při pou�ívání knihovny 

GLUT. Potí�e se objevují i v jiných aplikacích OpenGL. Je nutné pou�ít oficiální star�í ovladače 8.10.23. 

Nabízejí sice men�í výkon, ale zato jsou spolehlivé. 

• Platforma 6 a 7 - na grafickém akcelerátoru S3 Savage4 tyto implementace nepodporují standardní formát 

textur GL_LUMINANCE a GL_INTENSITY. I tento problém se vyskytuje také v ostatních aplikacích. 

• Platforma 12 - občas se zde setkáváme s nesprávně obarvenými grafickými objekty a texturami. Pou�itá 

implementace zřejmě není 100% kompatibilní. 
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• Platforma 14 - náhodné zhroucení aplikace DEMO při změně velikostí oken. Přitom dojde k zhroucení celé-

ho prostředí X-Window s nutností se znovu přihlásit do systému. Problémy jsou zřejmě způsobené nekom-

patibilitou ovladačů s okenním systémem OpenGL GLUT. Zde bych doporučil vyzkou�et nové ovladače. 

8.4 Výsledky testování 
Mnou provedené testy i výsledky testů mých kolegů potvrdily funkčnost a pou�itelnost vyvinuté knihovny 

v plné �iří. Díky �iroké bázi implementací OpenGL, na kterých byla knihovna odlaďována a odzkou�ena, je 

velmi malá pravděpodobnost výskytu vá�ných chyb. Testování a ladění navíc přispělo k optimálnímu doladění 

výkonu. Testování nebylo omezeno jen na vyzkou�ení jedné aplikace, ale v�ech příkladů dodávaných 

s knihovnou MGL. V�echny zmiňované aplikace napsané pro testování a demonstraci (včetně grafického editoru 

MGLDRAW) byly úspě�ně přelo�eny a odzkou�eny pod operačními systémy Windows i Linux. Tím bylo ově-

řeno, �e knihovna není závislá na pou�itém překladači jazyka C. 

Vzhledem k vý�e popsaným problémům je ov�em nutné pro stabilní a bezchybný provoz knihovny MGL pou�ít 

100% kompatibilní ovladače OpenGL. 
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9 Stav implementace knihovny MGL 
Přes časovou náročnost testování se podařilo realizovat naplánované mo�nosti knihovny MGL, popsané 

v kapitole Implementace knihovny, v plném rozsahu. Knihovna je odladěná a odzkou�ená na řadě systémů 

s různými ovladači OpenGL. U�ivatelé knihovny nejsou nuceni knihovnu roz�ířit přímou modifikací jejích zdro-

jových kódů. Místo toho mohou doplnit vlastní funkce přidáním samostatných zdrojových kódů nebo programo-

vých knihoven. Roz�íření mohou být zalo�ena nejen na příkazech knihovny MGL, ale i na přímém volání 

OpenGL. 
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10 Závěr 
První částí práce bylo vytvořit re�er�i moderních grafických adaptérů a jejich rozhraní. Tento cíl byl splněn 

vytvořením zhruba 25 stránkové re�er�e uspokojivě pokrývající danou tématiku. 

Druhou částí práce bylo vytvořit jednoduchou grafickou knihovnu 2D grafických funkcí. Výsledkem této práce 

je přenositelná knihovna MGL zalo�ená na OpenGL. Shrňme si nyní stručně její nejvýrazněj�í výhody a přínos 

výsledků, které nabízí její konečná verze: 

• Velmi snadná tvorba aplikací zalo�ených na nejčastěji pou�ívaných prvcích dvourozměrné grafiky, 

zejména těch, které jsou zalo�eny na obrazových mapách a fontech. Tvorba 2D aplikací je výrazně 

snaz�í ne� při přímém pou�ití OpenGL. 

• Mo�nost doplnění funkcí navr�ené knihovny 2D/3D funkcemi OpenGL nebo vlastními grafickými 

funkcemi. Mo�nost doplnění ji� hotových aplikací zalo�ených na OpenGL o prostředky knihovny 

MGL (například o u�ivatelské rozhraní). 

• Snadná přenositelnost navr�ené knihovny na �irokou bázi platforem díky pou�ití OpenGL a jazyka 

ANSI C.  

• Stejně jako OpenGL není knihovna MGL závislá na konkrétním, platformově závislém prostředku 

pro  práci s okny. Standardně se opírá o prostředky systému GLUT, ale je mo�né pou�ít i jiný systém. 

• Knihovna byla vyvinuta s pou�itím nejpou�ívaněj�ího vývojového nástroje na nejroz�ířeněj�í 

platformě - v moderním prostředí Microsoft Visual C++ 6.0 pod Windows 9x. 

• Optimalizovaný výkon díky optimálnímu vyu�ití prostředků nabízených různými verzemi OpenGL. 

Na počítačích vybavených 3D akcelerátorem se při bě�ných aplikacích rychlost zobrazování pohybuje 

řádově v desítkách počtů rámců za sekundu. Výkon tak při srovnání s jinými bě�nými aplikacemi 

zalo�enými na OpenGL vypovídá o optimální implementaci. 

• Spolehlivost a stabilita knihovny díky testování několika aplikací, které vyu�ívají její mo�nosti, na 

řadě počítačů s různými ovladači OpenGL. Knihovna byla odladěna a odzkou�ena na platformách 

Windows 9x/NT a Linux.  

• K dispozici je řada ukázkových příkladů, které demonstrující její mo�nosti, ilustrují pou�ití jejích 

funkcí a umo�ňují její srovnání s prostředky OpenGL. 

 

Kromě autora práce provedli testování dva studenti předmětu Periferní zařízení, kteří potvrdili pou�itelnost, 

funkčnost a spolehlivost knihovny. Jeden z  nich navíc vyvinul jednoduchý grafický editor vyu�ívající pro 

zobrazování vykreslených objektů knihovny MGL. Tento editor je vedlej�ím produktem této diplomové práce. 

 

Úspě�ným návrhem, implementací a testováním  knihovny byla i druhá část zadání splněna. 
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Dokončením a obhajobou diplomové práce na Katedře počítačů Elektrotechnické fakulty ČVUT knihovna MGL 

nekončí. Autor knihovny plánuje dal�í vylep�ování a optimalizaci produktu, a vytvoření anglické dokumentace s 

popisem funkcí knihovny. Poté bude knihovna uvolněna, aby zdarma slou�ila programátorům OpenGL na celém 

světě. 

 

Práce ukázala pou�itelnost rozhraní OpenGL nejen jako ideálního nástroje pro aplikace zalo�ené na 3D grafice, 

ale i jako vhodný nástroj pro tvorbu 2D aplikací nebo u�ivatelského rozhraní 2D/3D aplikací. Pro tyto účely je 

pro programátora vhodné vytvořit určitou knihovnu funkcí. Přitom vhodnou volbou je výsledek této diplomové 

práce, knihovna MGL. Zejména proto, �e obdobný produkt, vyu�ívající OpenGL jako primárního prostředku pro 

realizaci 2D knihovny grafických funkcí, zatím nebyl k dispozici. 
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13 Příloha 

13.1 Obsah přilo�ených disket 
Součástí diplomové práce jsou dvě diskety, obsahující soubory knihovny MGL. Jsou určené primárně pro 

platformu Windows. Jsou naformátované pro souborový systémem FAT16. Obsahuje soubory archivované ve 

formátu .zip 

Pro zpřístupnění jejich obsahu je nutné: 

• Vytvořit na pevném nebo síťovém disku adresář, kam bude jejich obsah dekomprimován (např. mkdir 

c:\mgl) 

• Programem pro dekomprimování archivů .zip dekomprimovat obsah v�ech archivů na obou disketách 

(mglsrc.zip, mgldata.zip, binlinux.zip a binwin32.zip) do připraveného adresáře, například pou�itím 

programu WinZip nebo PKUNZIP pro DOS. V�echny soubory pou�ívají pro snadnou přenositelnost 

konvenci jmen systémů DOS souborů 8.3. (například pkunzip a:*.zip c:\mgl\ -d) 

• Pro jiné platformy, které nepodporují souborový systém disket (FAT16) nebo formát .ZIP dodaných disket 

je nutné obsahy archívů disket dekomprimovat na platformě Windows a obsah vytvořených adresářových 

struktur a souborů přenést na cílovou platformu (například pomocí slu�by FTP). 

• Po těchto krocích by ji� měla být vytvořena kompletní struktura souborů knihovny MGL. Pro rychlé 

otestování funkčnosti knihovny, případně ovladačů OpenGL na pou�itém systému doporučuji nejprve 

spustit aplikaci DEMO z adresáře /bin/.  

Obsah vytvořených souborů a adresářů je shrnut v následujícím popisu: 

mgl.dsw  - pracovní plocha knihovny MGL pro vývojové prostředí Microsoft Visual C++ 6.0. Otevřením 

tohoto souboru v tomto prostředí je mo�ná snadná práce se v�emi částmi knihovny. 

/bin/   - předkompilované testovací a demonstrační aplikace a v�echny příklady pro platformy Windows 

a  Linux. Verze pro Windows mají příponu .exe, verze pro Linux příponu nemají (například demonstrační 

a testovací aplikaci DEMO lze spustit ve Windows vypsáním příkazu demo.exe, v operačním systému 

Linux vypsáním ./demo). Pro platformu Windows je zde soubor glut32.dll knihovny GLUT. 

/bin/mgl.lib - předkompilovaný knihovní soubor knihovny MGL pro platformy Microsoft Windows 32. 

Takto není pro tuto platformu není nutné instalovat knihovnu GLUT, po�adovanou knihovnou MGL. 

/bin/mgllib.a - předkompilovaný knihovní soubor knihovny MGL pro platformy Linux. 

/bin/makefile -  soubor makefile pro vytvoření demonstračních a testovacích aplikací a příkladů v operačním 

systému Linux pomocí příkazu make. 

/data/  - data pro testovací a demonstrační aplikace. Jedná se předev�ím o obrazové mapy. 
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/demo/ - zdrojové soubory testovací a demonstrační aplikace DEMO. Součástí zdrojových souborů, 

v tomto i dal�ích adresářích se zdrojovými kódy, je i projekt pro vývojové prostředí Microsoft Visual 

C++ (.dsp). 

/examples/ - zdrojové soubory v�ech příkladů určené pro demonstraci funkcí API knihovny MGL. Jedná se o 

příklady popsané v kapitole Popis funkcí MGL. 

/grid/  - obsahuje soubor grid.c umo�ňující snadno vytvořit soubor se souřadnicemi znaků pro fonty 

knihovny MGL. 

/include/mgl.h - hlavičkový soubor zpřístupňující v�echny funkce a proměnné knihovny MGL. 

/lib/  - adresář se zdrojovými soubory jádra knihovny MGL. 

/mgldraw/ - adresář se zdrojovými souboru editoru MGLDraw 

/sphere/ - adresář obsahuje zdrojové kódy vykreslující kouli vystínovanou za pomoci konstantního a 

Gouradova stínování. 

/versus/ - adresář obsahuje zdrojové kódy příkladů slou�ící pro účel demonstrace výhod volání funkcí API 

knihovny MGL namísto přímého knihovny OpenGL. 

/wgl/  - adresář obsahuje zdrojový kód souboru wgl.c, který demonstruje mo�nost spolupráce knihovny i 

s jinými okenními systémy, ne� je GLUT. Tento příklad je zalo�en na okenním systému WGL. Proto je 

mo�né jej pou�ívat jen na systémech Windows. 

13.2 Popis funkcí knihovny MGL 
Následuje programátorský popis jednotlivých funkcí a proměnných knihovny. V�echny proměnné a funkce zde 

popsané jsou definované v souboru /include/mgl.h knihovny. Funkce jsou popsány v pořadí, v jakém se 

vyskytují v jednotlivých modulech. Na konci ka�dého modulu je uveden názorný příklad a obrázek 

demonstrující pou�ití vybraných funkcí. Obrázky byly získány na platformě Windows 98 s grafickým adaptérem 

S3 Savage4, podporujícím hardwarovou akceleraci OpenGL. V�echny tyto příklady lze nalézt v adresáři 

/examples/ knihovny MGL. 

13.2.1 Modul Window 

Knihovna MGL nabízí funkce pro práci s okny, které se opírají o funkce GLUT, jak bylo popsáno vý�e. U�ivatel 

knihovny si ov�em mů�e vybrat, zda tyto funkce pou�ije nebo si zobrazování oken zajistí vlastními prostředky. 

Před pou�itím příkazů MGL je ov�em nutné mít otevřené okno a pou�ité příkazy knihovny MGL uzavřít mezi 

příkazy mglBegin a mglEnd. Rozhodne-li se práci s okny ponechat knihovně MGL jsou mu k dispozici funkce 

a proměnné, popsané v následujícím textu. 

 

extern int mglOpenWindow (char *title, int x, int y, int width,  

                          int height); 

Funkce vytvoří na pracovní plo�e okno, ve kterém je vytvářen obraz pomocí příkazů knihovny MGL a OpenGL. 

Okno je umístěno na pozici (x, y). Bod (0,0) odpovídá hornímu levému rohu obrazovky. Délka okna je dána 

parametrem width a �ířka parametrem height. Jako popisek okna je pou�it řetězec title. Barevná hloub-
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ka je určená současným rozli�ením obrazovky. Skutečná velikost otevřeného okna ov�em mů�e být obecně jiná, 

a je udána v proměnných mglWindowWidth a mglWindowWidth 

 

extern int mglOpenFullscreen (char *title); 

Tato funkce je analogická předchozí, s tím, �e je vytvořeno okno o co mo�ná největ�í velikosti vzhledem 

k současnému rozli�ení obrazovky. Tuto nebo předchozí funkcí je nutné pou�ít před dal�ími příkazy modulu 

Window. Bez vytvořeného okna těmito funkcemi (případně funkcemi jiného okenního systému) nelze dal�í 

funkce a proměnné knihovny MGL pou�ít. 

 

extern int mglScreenWidth; 

Proměnná udává délku plochy obrazovky. Je dána současným pou�itým rozli�ením operačního systému 

(například 1024). U�ivatel mů�e pou�ít tuto hodnotu například pro nastavení vhodné velikosti okna. 

 

extern int mglScreenHeight; 

Proměnná udává analogicky �ířku plochy obrazovky (například 768) 

 

extern int mglWindowWidth; 

Proměnná udává skutečnou �ířku vnitřku okna otevřeného pomocí funkcí mglOpenWindow nebo 

mglOpenFullScreen. 

 

extern int mglWindowHeight; 

Proměnná udává skutečnou �ířku vnitřku okna otevřeného pomocí funkcí mglOpenWindow nebo 

mglOpenFullScreen. 

 
typedef void (*mglHandlerType) (void); 

extern void mglSetDisplayHandler (mglHandlerType displayHandler); 

Funkce nastavuje funkci pro obnovení obrazu, která je volána, kdykoliv je MGL připravena obnovit obraz 

vytvořením dal�ího rámce. U�ivatelem definovaná funkce displayHandler musí zajistit vykreslení v�ech 

po�adovaných objektů obrazu. Tuto funkci je nezbytně nutné nastavit. 

 

extern void mglSetIdleHandler (mglHandlerType idleHandler); 

Podobně jako je nastavena funkce pro obnovení obrazu, je mo�né nastavit funkci idleHandler, která je 

volána v�dy, kdy� knihovna MGL nepotřebuje čas procesoru, a řízení mů�e být předáno u�ivatelské aplikaci. 

 

extern int mglReshaped; 

Proměnná je nastavena knihovnou MGL předtím, ne� je zavolána u�ivatelem definovaná funkce daná voláním 

funkce mglSetDisplayHandler. Pokud je proměnná nastavena na 1, indikuje, �e byla změněna velikost 

okna. 

 

extern int mglFrames; 
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Proměnná indikuje, kolik obrazových rámců ji� bylo vytvořeno. Je dána počtem volání funkce pro obnovení 

obrazu. 

 

extern void mglRun (void); 

Tato funkce předá řízení programu rutinám knihovny MGL. Knihovna MGL volá funkce nastavené pomocí 

mglSetDisplayHandler a mglSetIdleHandler. I tuto funkci je nutné zavolat, pokud pou�ijeme 

okenní systém nabízený knihovnou MGL. 

13.2.1.1 Příklad 

Následující zdrojový kód (soubor e_window.c) vytvoří okno délky 320 a �ířce 240, které umístí pozici 

obrazovky (100, 100). Vnitřek okna je vyplněn světle modrou barvou. Na titulku okna vypí�e skutečnou velikost 

a velikost rozli�ení obrazovky.Výsledek je uveden na obrázku. 

 

#include <stdio.h> 

#include <mgl.h> 

 

void display (void) 

{ 

  char s [333]; 

 

  mglClearScreen (mglCeleste); 

  sprintf (s, "Window %i x %i (screen %i x %i)", mglWindowWidth,  

           mglWindowHeight, mglScreenWidth, mglScreenHeight); 

  mglSetWindowTitle (s); 

} 

 

void main (void) 

{ 

  mglOpenWindow ("Demonstrace modulu Window", 100, 100, 320, 120); 

  mglSetDisplayHandler (display); 

  mglRun (); 

} 

 

Obrázek 35 � Okno nakreslené kódem e_window.c 
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13.2.2 Modul Mgl 

V tomto modulu jsou ulo�eny funkce a proměnné uvedené v následujícím textu. 

 

extern void mglBegin (void); 

extern void mglEnd (void); 

Tyto funkce umo�ňují oddělit příkazy knihovny MGL od příkazů OpenGL. Po�aduje-li u�ivatel kromě funkcí 

knihovny MGL pou�ít i čistého OpenGL, musí uzavřít blok příkazů MGL vlo�it mezi volání funkcí mglBegin 

a mglEnd. Funkce mglBegin zajistí nastavení proměnných a charakteristik OpenGL pou�ívané knihovnou 

MGL. Naopak mglEnd obnoví původní nastavení, před voláním mglBegin. 

 

extern int mglVirtualWidth; 

extern int mglVirtualHeight; 

Tyto proměnné slou�í pro nastavení po�adovaného souřadný systém pro kreslené objekty. Souřadnice nejsou 

nijak závislé na velikosti otevřeného okna. Místo toho má u�ivatel knihovny mo�nost nastavit vlastní systém 

souřadnic. Vykreslování pomocí knihovny MGL je tedy takto nezávislé na velikosti okna. V�dy ale platí, �e levý 

horní roh je určen souřadnicemi (0,0) a souřadnice v pravém dolním rohu je určena souřadnicemi 

(mglVirtualWidth,mglVirtualHeight). Tyto proměnné je nutné nastavit před pou�itím funkcí 

mglSetWindowSize, mglOpenWindow nebo mglOpenFullScreen. Dokud jedna z těchto funkcí 

není zavolána, jsou pou�ity souřadnice, dané stávajícím obsahem těchto proměnných. V�echny vykreslovací 

funkce knihovny MGL provádí automatické ořezávání grafických primitiv. Je tedy mo�né kreslit i mimo zvolené 

souřadnice. 

 

Následující proměnné mají pouze informační význam a není nutné je pou�ít. Slou�í pro získaní informací o 

konkrétní implementaci OpenGL. 

 

extern char *mglVendor; 

Řetězec identifikuje výrobce, který dodal ovladač OpenGL. 

 

extern char *mglRenderer; 

Řetězec identifikuje grafický podsystém vytvářející obraz OpenGL. 

 

extern char *mglVersion; 

Řetězec obsahuje číslo verze OpenGL. 

 

extern char *mglExtensions; 

Řetězec obsahuje OpenGL extense, podporované grafickým podsystémem 

 

extern int mglMaxTextureSize; 
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Proměnná obsahuje délku a �ířku určující maximální podporovanou velikost textur. Typická současná hodnota je 

256, 512, 1024 nebo 2048. 

 

extern int mglBitsPerPixel; 

Číslo udává počet bitů, které jsou potřeba pro specifikaci jednoho obrazového bodu. Hodnota je obvykle určená 

pou�itou barevnou hloubkou na pracovní plo�e obrazovky. Hodnoty jsou 8, 16, 24 nebo 32. 

13.2.2.1 Příklad 

Následující zdrojový kód (soubor e_mgl.c) vypisuje obsahy proměnných modulu Mgl.  

 

#include <stdio.h> 

#include <mgl.h> 

 

int main (void) 

{ 

  char s [333]; 

 

  mglVirtualWidth =  800; 

  mglVirtualHeight = 600; 

  mglOpenWindow ("Demonstrace modulu Mgl", 100, 100, 256, 256); 

 

  printf ("mglVendor: %s\n", mglVendor); 

  printf ("mglRenderer: %s\n", mglRenderer); 

  printf ("mglVersion: %s\n", mglVersion); 

  printf ("mglExtensions: %s\n", mglExtensions); 

  printf ("\n"); 

  printf ("Screen resulution is %i x %i x %i-bit\n",  

          mglScreenWidth,mglScreenHeight, mglBitsPerPixel); 

  printf ("Virtual window size is %i x %i\n", mglVirtualWidth,  

          mglVirtualHeight); 

  printf ("Maximum texture size is %i x %i\n", mglMaxTextureSize,  

          mglMaxTextureSize); 

  printf ("\n"); 

  printf ("Press Enter to continue ...\n"); 

   

  gets (s); 

  return 0; 

} 

 



Programová rozhraní pro grafické adaptéry  Doporučené stránky 

 - 72 -  

Následuje příklad výstupu, který byl získán po přelo�ení a spu�tění na grafickém adaptéru S3 Savage 4 

s nainstalovanými referenčními ovladači OpenGL: 

mglVendor: S3 

mglRenderer: Savage4 

mglVersion: 1.1 8.10.23 

mglExtensions: GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_clip_volume_hint 

GL_EXT_compiled_vertex_array GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_stencil_wrap 

GL_EXT_vertex_array GL_KTX_Buffer_region GL_S3_s3tc GL_SGI_cull_vertex 

GL_SGI_index_array_formats GL_SGI_index_func GL_SGI_index_material 

GL_SGI_index_texture GL_WIN_swap_hint 

 

Screen resulution is 1024 x 768 x 16-bit 

Virtual window size is 800 x 600 

Maximum texture size is 2048 x 2048 

 

Press Enter to continue ... 

13.2.3 Modul Draw 

Tento modul zaji�ťuje vykreslování základních grafických primitiv � bodů, čar, trojúhelníků a čtverců, které 

mohou být kresleny zvolenými barvami, volitelně pak vyplněné trojúhelníky a čtverce, s průhlednou vrstvou a 

interpolací. 

 

typedef struct { 

  float r; 

  float g; 

  float b; 

  float a; 

} mglColor; 

Tato struktura definuje barvu pro kreslení grafických primitiv. Polo�ky definují barvu pro barevné slo�ky 

červená (r), zelená (g), modrá (b) a alfa vrstvu (a). Povolené hodnoty reálná čísla od 0 do 1. 

 

extern mglColor mglBlack; 

extern mglColor mglRed; 

extern mglColor mglGreen; 

extern mglColor mglBlue; 

extern mglColor mglYellow; 

extern mglColor mglCyan; 

extern mglColor mglMagenta; 

extern mglColor mglWhite; 

extern mglColor mglBlank; 
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extern mglColor mglPink; 

extern mglColor mglCeleste; 

 

Jedná se o předdefinované barvy. Barvy jsou uvedeny v následující tabulce: 

 

Identifikátor proměnné Barva 

mglBlack Černá 

mglRed červená 

mglGreen zelená 

mglBlue modrá 

mglYellow �lutá 

mglCyan modrozelená 

mglMagenta fialová 

mglWhite bílá 

mglBlank neviditelná 

mglPink rů�ová 

mglCeleste blankytná modř 

Tabulka 2 � předdefinované barvy knihovny MGL 

extern void mglClearScreen (mglColor clearColor); 

Tato funkce vyma�e celý obrazový rámec barvou clearColor 

 

extern void mglAlphaOn (void); 

Povoluje pou�ití průhledných vrstev při kreslení grafických primitiv. Pokud je tato funkce zavolána, jsou 

průhledné slo�ky pou�ity pro zaji�tění průhlednosti vykreslovaných objektů. Standardně jsou objekty knihovny 

MGL  kresleny s průhlednými vrstvami alfa. 

 

extern void mglAlphaOff (void); 

Po zavolání této funkce jsou průhledné slo�ky vykreslovaných primitiv ignorovány. Objekty jsou kresleny tak, 

jako by byla průhledná slo�ka nastavena na 1. 

 

extern void mglSmoothOn (void); 

Po zavolání této funkce jsou vykreslovaná grafická primitiva vyhlazována. Standardně jsou ov�em grafická 

primitiva knihovny MGL, vzhledem k mo�nostem nabízených současnými grafickými adaptéry vytvářena bez 

vyhlazování, proto�e tím by docházelo ke značnému zpomalení vykreslování.  

 

extern void mglSmoothOff (void); 

Po zavolání této funkce nejsou vykreslovaná grafická primitiva vyhlazována.  
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extern float mglRotationAngle; 

Tato proměnná určuje úhel, podle kterého jsou grafické objekty otáčeny při vykreslování podle své osy. Tato 

hodnota je standardně nastavena na 0, která určuje, �e objekty rotovány nejsou. 

 

extern mglColor mglPointColor; 

Tato proměnná určuje barvu, kterou jsou kresleny body pomocí funkce mglDrawPoint. 

 

extern float mglMaxPointSize; 

Proměnná obsahuje maximální povolenou hodnotu, která mů�e být pou�ita pro nastavení velikosti bodu pomocí 

funkce mglSetPointSize. 

 

extern void mglSetPointSize (float size); 

Nastaví velikost bodů (v obrazových bodech), které jsou na obrazovce kresleny pomocí funkce 

mglDrawPoint. 

 

extern void mglDrawPoint (int x, int y); 

Na pozici (x,y) vykreslí obrazový bod. 

 

extern void mglInterpolationOn (void); 

Povolí pou�ití barevné interpolace při kreslení grafických primitiv knihovny MGL. Barevná interpolace je 

standardně povolena. 

 

extern void mglInterpolationOff (void); 

Zaká�e pou�ití barevné interpolace. Místo plynulých barevných přechodů jsou primitiva obarvena jen jednou 

barvou, danou barvou prvního bodu nebo posledního bodu primitiva (zále�í na implementaci OpenGL).  

 

extern mglColor mglLineColor [2]; 

Proměnná určuje barvy vrcholů kreslených úseček pomocí funkce mglDrawLine. 

 

extern void mglSetLineColors (mglColor color); 

Nastaví obě barvy pole mglLineColor na hodnotu parametru color. 

 

extern float mglMaxLineSize; 

Proměnná obsahuje maximální povolenou hodnotu, která mů�e být pou�ita pro nastavení tlou�ťky čar pomocí 

funkce mglSetPointSize 

 

extern void mglSetLineSize (float size); 

Nastaví tlou�ťku čar (v obrazových bodech), které jsou na obrazovce kresleny pomocí funkce mglDrawLine, 

mglDrawTriangle a mglDrawRectangle. 
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extern void mglDrawLine (int x1, int y1, int x2, int y2); 

Vykreslí úsečku danou souřadnicemi (x1, y1) a (x2, y2). 

 

extern mglColor mglTriangleColor [3]; 

Proměnná určuje barvy vrcholů kreslených trojúhelníků. Při kreslení vyplněných trojúhelníků jsou tyto barvy 

určeny pro barvu výplně. 

 

extern void mglSetTriangleColors (mglColor color); 

Nastavuje v�echny tři barvy pole mglTriangleColor na hodnotu danou parametrem color. 

 

extern void mglDrawTriangle (int x1, int y1, int x2, int y2, int x3, int 

y3); 

Vykreslí trojúhelník daný vrcholy o souřadnicích (x1,y1), (x2,y2), (x3,y3). 

 

extern void mglDrawFilledTriangle (int x1, int y1, int x2, int y2, int x3, 

int y3); 

Vykreslí vyplněný trojúhelník daný vrcholy o souřadnicích (x1,y1), (x2,y2), (x3,y3). 

 

extern mglColor mglRectangleColor [4]; 

Proměnná určuje barvy vrcholů kreslených obdélníků. Při kreslení vyplněných obdélníků jsou tyto barvy určeny 

pro barvu výplně.  

 

extern void mglSetRectangleColors (mglColor color); 

Nastavuje v�echny čtyři barvy pole mglTriangleColor na hodnotu parametru color. 

 

extern void mglDrawRectangle (int x, int y, int width, int height); 

Vykreslí obdélník, jeho� levá horní hrana je dána vrcholem o souřadnicích (x,y). Jeho délka je dána 

parametrem width, �ířka je dána parametrem height. 

 

extern void mglDrawFilledRectangle (int x, int y, int width, int height); 

Vykreslí vyplněný obdélník, jeho� levá horní hrana je dána vrcholem o souřadnicích (x,y). Jeho délka je dána 

parametrem width, �ířka je dána parametrem height. 

13.2.3.1 Příklad 

Následující zdrojový kód (e_draw.c) pou�ívá vykreslovacích funkcí pro demonstraci modulu Draw. Výstup 

příkladu je na následujícím obrázku. 

 

#include <mgl.h> 
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void display (void) 

{ 

  mglColor c; 

  int size; 

 

  mglSmoothOn (); 

  mglInterpolationOn (); 

 

  size = mglMaxPointSize; 

  if (size > 10) 

    size = 10; 

  mglSetLineSize (size / 2); 

 

  mglRectangleColor [0] = mglRectangleColor [1] = mglCeleste; 

  mglRectangleColor [2] = mglRectangleColor [3] = mglWhite; 

  mglDrawFilledRectangle (0, 0, 999, 999); 

 

  mglInterpolationOff (); 

  mglRectangleColor [0] = mglRed; 

  mglRectangleColor [1] = mglGreen; 

  mglRectangleColor [2] = mglWhite; 

  mglRectangleColor [3] = mglYellow; 

  mglDrawRectangle (100, 100, 800, 800); 

 

  mglSetLineColors (mglGreen); 

  mglDrawLine (500, 200, 500, 800); 

  mglRotationAngle = 90; 

  mglDrawLine (500, 200, 500, 800); 

  mglRotationAngle = 0; 

 

  c = mglPink; 

  c.a = 0.5; 

  mglSetTriangleColors (c); 

  mglDrawFilledTriangle (500, 200, 800, 800, 200, 800); 

 

  c = mglRed; 

  c.a = 0.5; 

  mglPointColor = c; 

  mglSetPointSize (size); 

  mglDrawPoint (300, 300); 

  mglDrawPoint (300, 700); 
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  mglDrawPoint (700, 300); 

  mglDrawPoint (700, 700); 

} 

 

int main (void) 

{ 

  mglVirtualWidth = mglVirtualHeight = 999; 

  mglOpenWindow ("Demonstrace modulu Draw", 100, 100, 256, 256); 

  mglSetDisplayHandler (display); 

  mglRun (); 

  return 0; 

} 

 

Obrázek 36 �Grafická primitiva vykreslená zdrojovým kódem e_draw.c 

13.2.4 Modul Images 

Funkce modulu Images slou�í pro definici obrazových map pro a jejich načítání a ukládání do diskových 

souborů. 

 

typedef struct { 

  int w; 

  int h; 

  int d;  

  int type; 

  int xrev; 

  int yrev; 
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  unsigned char *data; 

  unsigned char **mipmap; 

} mglImage; 

Struktura mglImage je základním typem pro definici obrazových map. V polo�ce w je délka mapy, v polo�ce h 

je �ířka mapy. Polo�ka d nabývá hodnot od 1 do 4 a indikuje počet bytů na jeden obrazový bod mapy. V polo�ce 

type je typ, kterým je obrázek reprezentován pro OpenGL. Mo�né hodnoty jsou GL_LUMINANCE, 

GL_INTENSITY, GL_LUMINANCE_ALPHA, GL_RGB, GL_RGBA, GL_BGRA_EXT, GL_BGR_EXT. Polo�ka 

xrev a yrev indikuje, �e obrazová data mají být otočena podle osy x, respektive y. Není-li yrev rovno 0, jsou 

v paměti obrazových bodů, na které ukazuje polo�ka data ulo�eny nejdříve řádky s dolní části obrázku. Není-li 

xrev rovno 0, jsou v ka�dém řádku umístěny nejprve obrazové body z pravé části řádku. Polo�ka data 

obsahuje obrazové body mapy. Za sebou v paměti je ulo�eno postupně d bytů reprezentujících bod. Těchto bodů 

je v paměti data ulo�eno w*d. 

• Typ GL_LUMINANCE představuje černobílé obrazy. Hodnota d pro tento typ je 1. Ka�dý bod mapy nabývá 

hodnoty od 0 do 255. 0 reprezentuje černou barvu, 255 bílou. 

• GL_LUMINANCE_ALPHA je pro černobílé obrazy s průhlednou vrstvou. První byte má význam jako u typu 

GL_LUMINANCE. Hodnota druhého bytu určuje hodnotu s průhledné slo�ky bodu. Hodnota 0 značí, �e bod 

je plně průsvitný (není vůbec viditelný a nepřekrývá pozadí), 127 poloviční průsvitnost a 255 označuje �e 

bod není průsvitný vůbec (plně překrývá pozadí). Pokud jsou v�echny byty průhledné vrstvy nastaveny na 

255, obrazová mapa je ekvivalentní typu GL_LUMINANCE. 

• GL_RGB je pro barevné body v re�imu RGB. První byte reprezentuje červenou slo�ku, druhý zelenou, třetí 

modrou. Povolený rozsah hodnot pro v�echny slo�ky je od 0 do 255. Hodnota d pro tento typ je 3. 

• GL_RGBA je shodný s typem GL_RGB, s tím, �e za prvními třemi byty pro barevné slo�ky je ulo�en byte 

definující průhlednou vrstvu. Hodnota d pro tento typ je 4. 

• GL_BGR_EXT je shodný s typem GL_RGB, s tím, �e barevné slo�ky jsou ulo�eny v obráceném pořadí. 

• GL_BGRA_EXT je shodný s typem GL_RGBA, s tím �e, barevné slo�ky jsou ulo�eny v obráceném pořadí. 

 

Při pou�ití typů GL_INTENSITY, GL_BGRA_EXT a GL_BGR_EXT je nucen u�ivatel knihovny voláním funkcí 

OpenGL zjistit, zda jsou tyto typy OpenGL podporovány. Pokud je ale obrázek načten z diskového souboru 

pomocí funkcí mglLoadImage nebo mglLoadTexture, knihovna MGL zjistí sama, které typy jsou 

podporovány. Následně vybere nejvhodněj�í typ, provede případnou konverzi obrazu a vyplní v�echny polo�ky 

struktury sama. 

 

extern mglImage *mglNewImage (void); 

Vytvoří novou strukturu mglImage, vynuluje v�echny její polo�ky a vrátí její ukazatel. Funkci lze pou�ít, 

po�aduje-li u�ivatel tvorbu vlastních obrazových map, bez nutnosti jejich načítání z diskových souborů. Je nucen 

následně vyplnit v�echny polo�ky struktury vytvořené touto funkcí. 

 

extern mglImage *mglCreateImage (int width, int height, int depth); 
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Funkce vytvoří obrazovou mapu o délce width a �ířce height. Počet bytů na obrazový bod je depth. Vypl-

ní polo�ky w, h a d struktury. Dále alokuje paměť pro obrazové body, kterou přiřadí polo�ce data. Ostatní 

polo�ky vyma�e a vrátí ukazatel na vzniklou strukturu. 

 

extern mglImage *mglLoadImage (char* fileName, int alpha); 

Z diskového souboru, jeho� jméno je dáno parametrem fileName načte obrazovou mapu. Pokud je 

parametr alpha 0, obrázek je načten bez průhledné vrstvy. Pokud je hodnota parametru alpha 1, obrázek je načten 

s průhlednou vrstvou. Neobsahuje-li obrázek na disku průhlednou vrstvu, je vytvořena průhledná vrstva 

s hodnotou 0 pro v�echny body. Tuto hodnotu je poté mo�né změnit, pro ka�dý obrazový bod zvlá�ť, přístupem 

do polo�ky data vniklé obrazové mapy.  

Hodnota 2 je slou�í pro automatické vytvoření průhledné vrstvy. Pokud obrázek ji� průhlednou vrstvu 

obsahuje, je beze změn načten. Pro 8-bitové černobílé obrázky, je-li v implementaci OpenGL podporován typ 

GL_INTENSITY, je obrázek bez konverzí načten a je mu přiřazen typ GL_INTENSITY. Není-li podporován, 

je přidána průhledná vrstva, její� hodnota je shodná s hodnotami jednotlivých bodů obrazové mapy. Poté je mu 

přiřazen typ GL_LUMINANCE_ALPHA. Pro barevné obrázky 24-bitové obrázky jsou body průhledné vrstvy 

vytvořeny přiřazením průměru barevných slo�ek jednotlivých bodů. Tuto hodnotu lze pou�ít například pro 

tvorbu fontů. Podporované formáty souborů jsou .BMP, .TGA a .SGI. 

 

extern mglImage *mglGetRGBImage (int x, int y, int w, int h); 

Vytvoří obrázek s polo�kou type nastavebou na GL_RGB o délce w a �ířce h.  Alokuje paměť o velikosti 

3*w*h  bytů. Z obrazového rámce, z pozice (x,y) je do alokované paměti načtena obrazová mapa 

po�adovaných rozměrů. Funkce vrátí ukazatel na takto vytvořenou strukturu obrazové mapy. 

 

extern void mglSaveImage (char* fileName, mglImage *image); 

Funkce ulo�í obrazovou mapu danou strukturou image do diskového souboru, formátu .TGA. Tento obrázek je 

později mo�né načíst pomocí funkce mglLoadImage. 

 

extern void mglDeleteImage (mglImage *image); 

Funkce zru�í strukturu obrazové mapy dané parametrem image. Pokud byly přiřazeny obrazové body do 

polo�ky data, jsou tato uvolněna. Poté je uvolněna i paměť struktury image. 

13.2.4.1 Příklad 

Zdrojový kód e_images.c vytvoří černobílou obrazovou mapu o velikosti 256 na 256. Mapu vyplní algoritmem 

pro tvorbu �achovnice. Výsledek ulo�í na disk do obrázku chess.tga. Vygenerovaná �achovnice je uvedena na 

následujícím obrázku. 

 

#include <mgl.h> 

 

void mainMakeCheckImage (unsigned char *map, int size, int segs) 
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{ 

  int i,j; 

 

  for (j = 0; j < size; j++)  

  { 

    for (i = 0; i < size; i++)  

    { 

      if ((i ^ j) & segs) 

        *map = 0; 

      else 

        *map = 255; 

      map++; 

    } 

  } 

} 

 

int main (void) 

{ 

  mglImage *image; 

 

  mglOpenWindow ("Demonstrace modulu Images", 100, 100, 256, 256); 

 

  image = mglCreateImage (256, 256, 1); 

  image->type = GL_LUMINANCE; 

  mainMakeCheckImage (image->data, 256, 64); 

  mglSaveImage ("chess.tga", image); 

  mglDeleteImage (image); 

 

  mglMessage ("Note", "Created image has been saved to file chess.tga"); 

  return 0; 

} 
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Obrázek 37 � Obrazová mapa �achovnice vygenerovaná zdrojovým kódem e_images.c a ulo�ená v souboru 

chess.tga 

13.2.5 Modul Textures 

Modul slou�í pro kreslení obrazových map do obrazového rámce.. Zobrazování je implementováno pomocí 

textur. Funkce podporují vytvoření textur z obrazové mapy, přímé nahrání textur z diskového souboru, nastavení 

velikosti a barev. 

 

typedef struct { 

  mglImage image; 

  int name; 

} mglTexture; 

Jedná se o základní typ struktury textury. Obě její polo�ky jsou nastaveny pou�itím funkce mglMakeTexture 

nebo mglLoadTexture. V polo�ce image je zkopírována hlavička ze struktury obrazové mapy, z které byla 

textura vytvořena. Polo�ka name obsahuje identifikátor textury, umo�ňující jednoznačné rozli�ení od ostatních 

pou�itých textur.  

 

extern mglTexture *mglMakeTexture (mglImage *image, int mode); 

Z obrazové mapy dané parametrem image vytvoří texturu. Textura je vytvořena v re�imu daném parametrem 

mode. Délka i �ířka textury musí být dělitelná dvěmi. 

Re�im mů�e nabývat jednu z následujících hodnot, které vybírají metodu pro zmen�ení a zvět�ení obrazových 

dat: 

• GL_NEAREST (nejbli��í souseda) 

• GL_LINEAR (bilineární filtrování) 

• GL_NEAREST_MIPMAP_NEAREST (nejbli��í soused s pou�itím technologie mipmapping) 

• GL_NEAREST_MIPMAP_LINEAR (bilineární filtrování s pou�itím technologie mipmapping) 
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• GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST (trilineární filtrování s mipmappingem) 

• GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR (trilineární filtrování s mipmappingem) 

Libovolné změny obrazové mapy po zavolání tohoto příkazu nemají vliv na vytvořenou texturu. Obrazovou 

mapu a její strukturu je proto mo�né uvolnit pomocí volání funkce mglDeleteImage. 

 

extern mglTexture *mglLoadTexture (char *fileName, int imageMode,  

                                   int textureMode); 

Tato funkce nejdříve zavolá funkci mglLoadImage, která načte z diskového souboru obrázek daný 

parametrem fileName v re�imu daným parametrem imageMode. Tím vytvoří obrazovou mapu, kterou předá 

jako parametr funkci mglMakeTexture. Výsledkem je textura vytvořená v re�imu daném parametrem 

textureMode. Struktura obrazové mapy je odstraněna voláním funkce mglDeleteImage.  

Zápis mglLoadTexture (fileName, imageMode, textureMode)  je tedy funkčně ekvivalentní 

zápisu mglMakeTexture (mglLoadImage (imageMode), textureMode); 

 

extern mglColor mglTextureColor [4]; 

Jedná se o pole barev, které určují obarvení v�ech kreslených objektů, pokrytých texturami. 

 

extern void mglSetTextureColors (mglColor color); 

Vyplní pole v�echny čtyři polo�ky pole mglTextureColor barvou danou parametrem mglColor. 

 

extern float mglTextureZoomX; 

extern float mglTextureZoomY; 

Proměnné umo�ňují nastavit volitelné zvět�ení a zmen�ení kreslených textur ve směru osy x a osy y. Standardně 

je hodnota obou proměnných nastavena na hodnotu 1. 

 

extern void mglSetTextureZoom (float zoom); 

Funkce nastavuje hodnotu proměnných mglTextureZoomX a mglTextureZoomY na hodnotu parametru 

zoom. 

 

extern void mglDrawTexture (mglTexture *texture, int x, int y); 

Vykreslí texturu do obrazového rámce na pozici (x,y). Velikost textury je dána jednak polo�kami 

image.width a image.height textury a volitelným zvět�ením nebo zmen�ením, dané parametry 

mglTextureZoomX a mglTextureZoomY. 

 

extern void mglDrawSubTexture (mglTexture *texture, int x, int y, int 

fromX, int fromY,int width, int height); 

Na pozici (x,y) vykreslí výřez z textury dané parametrem texture. Výřez je definován bodem (fromX, 

fromY), který určuje levý horní bod výřezu textury, parametry width a height určují velikost výřezu.  
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extern void mglDrawTexturedRectangle (mglTexture *texture, int x, int y, 

int width, int height); 

Vykreslí obdélník pokrytý texturou danou parametrem texture. Obdélník je vykreslen na pozici (x,y), jeho 

délka a �ířka je dána parametrem width a height. Velikost textur, které vyplňují jeho vnitřek je dán 

volitelným zvět�ením a zmen�ením. Pokud textura nevyplní celý prostor obdélníku, je pou�ito dla�dicovitého 

vyplnění.  

extern void mglChangeTexture (mglTexture *texture); 

Tato funkce slou�í pro nastavení aktuální textury systému OpenGL. Funkce lze pou�ít pro pou�ití textur načtené 

knihovnou MGL jinými příkazy OpenGL.  

 

extern void mglDeleteTexture (mglTexture *texture); 

Vyma�e texturu, která byla vytvořena pomocí funkcí mglMakeTexture nebo mglLoadTexture. Uvolní 

texturu z paměti grafického podsystému a paměť struktury texture. 

13.2.5.1 Příklad 

Zdrojový kód e_textur.c demonstruje pou�ití a zobrazení textur, změn jejich velikosti, rotace a barvy na textuře 

�achovnice vygenerované v minulém případě. Výsledek je zobrazen na následujícím obrázku. 

 

#include <mgl.h> 

 

mglTexture *texture; 

 

void display (void) 

{ 

  mglColor c; 

  int x, y; 

 

  mglRotationAngle = 45; 

  mglSetTextureColors (mglWhite); 

  mglSetTextureZoom (0.333); 

  mglDrawTexturedRectangle (texture, -2000, -2000, 4000, 4000); 

 

  mglRotationAngle = 0; 

  c = mglBlue; 

  c.a = 0.5; 

  mglTextureColor [0] = mglTextureColor [1] = c; 

  mglSetTextureZoom (2.5); 

  x = (mglVirtualWidth  - mglTextureZoomX * texture->image.w) / 2; 

  y = (mglVirtualHeight  - mglTextureZoomY * texture->image.h) / 2; 

  mglDrawTexture (texture, x, y); 
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} 

 

int main (void) 

{ 

  mglVirtualWidth = 1000; 

  mglVirtualHeight = 1000; 

  mglOpenWindow ("Demonstrace modulu Textures", 100, 100, 256, 256); 

 

  texture = mglLoadTexture ("../data/examples/chess.tga", 0, GL_LINEAR); 

 

  mglSetDisplayHandler (display); 

  mglRun (); 

  return 0; 

} 

 

Obrázek 38 � Textury zobrazené kódem e_textur.c 

13.2.6 Modul Fonts 

Modul implementuje funkce pro práci s fonty knihovny MGL, zalo�enými na mapování textur. 

 

typedef struct 

{ 

  int x; 

  int y; 

  int width; 

  int height; 
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} mglXY; 

typedef struct 

{ 

  mglTexture *texture; 

  int w; 

  int h; 

  int spacingX; 

  int spacingY; 

  mglXY chars [256]; 

} mglFont; 

Typ mglFont je strukturou pro definici fontů knihovny MGL. Polo�ka texture je ukazatelem na vytvořenou 

texturu, v které jsou zobrazeny v�echna písmena fontu. Polo�ka w a h určuje implicitní velikost znaku. Polo�ky 

spacingX a spacingY určují počet obrazových bodů mezi jednotlivými písmeny a řádky. Pole chars slou�í 

pro definici souřadnic výřezů v�ech písmen, které jsou zobrazeny v obrazové mapě textury. Polo�ky x a y určují 

souřadnici levého horního rohu výřezu. Délka výřezu je dána polo�kou width, �ířka polo�kou height. Pokud 

je délka nebo �ířka nulová, dané písmeno není ve fontu obsa�eno. 

 

extern mglFont *mglNewFont (void); 

Vytvoří novou strukturu mglFont. Alokuje pro ni paměť a vynuluje v�echny polo�ky. Funkci lze pou�ít, pokud 

u�ivatel chce vytvořit font bez jeho nutnosti jej načítat z disku funkcemi popsanými dále. 

 

extern void mglLoadFontDefinitionTextFile (mglFont *font, char 

*textFileName); 

Načte definice znaků s textového souboru daným jménem parametru textFileName a přiřadí je do fontu 

daném parametrem font. Formát textového souboru je následující: 

• Na prvním řádku je postupně ulo�eno jméno fontu, implicitní délka znaku, implicitní �ířka znaku a mezery 

v obrazových bodech mezi jednotlivými znaky a řádky. V�ech pět údajů je odděleno znakem mezera. 

• Na dal�ích řádcích jsou postupně uvedeny údaje definující jednotlivé znaky. Ka�dý řádek určuje jeden znak. 

První údaj je souřadnice x, druhý je souřadnice y. Bod daný (x,y) označuje levý horní roh obrazového 

výřezu znaku. Dal�í dva údaje jsou délka a �ířka znaku. Jsou-li tyto údaje nulové, pou�ije se implicitní délka 

a �ířka znaku. Dal�ím údajem je ASCII znak, přiřazující daný výřez konkrétnímu písmenu. Pokud je tento 

znak �?� musí být v závorce uveden poslední údaj, kterým je číselná hodnota znaku. 

 

extern mglFont *mglLoadFont (char *textFileName, char *imageFileName); 

Tato funkce vytvoří font z obrázku ulo�eném na disku pod jménem daném parametrem imageFileName a 

definic znaků v textovém souboru daném jménem textFileName. Textový soubor je zpracován funkcí 

mglLoadTextFontData. 

 

extern int mglPutc (mglFont *font, char c, int x, int y); 

Vypí�e písmeno dané c z fontu font do obrazového rámce na pozici (x,y). 
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extern void mglPuts (mglFont *font, char *s, int x, int y); 

Vypisuje řetězec znaků dané c z fontu font do obrazového rámce na pozici (x,y). Řetězec mů�e obsahovat 

znaky konce řádku �\n�. Znak konce řádku způsobí, �e dal�í písmena jsou tisknuta na dal�ím řádku. 

 

extern int mglFontWrap; 

Tímto parametrem lze nastavit počet znaků, které jsou funkcí mglPuts ti�těny na jednom řádku. Dal�í znaky jsou 

potom vypisovány na dal�ím řádku. 

 

extern int mglFontWordWrap; 

Pokud je tato hodnota a současně hodnota proměnné mglFontWrap nenulové, jsou řetězce vypisované při 

volání funkce mglPuts rozděleny na slova. Ty jsou v�dy vypisována tak dlouho, aby počet vypsaných znaků 

v řádku nepřekročil délku danou obsahem proměnné mglFontWrap. Při překročení této hodnoty jsou dal�í 

slova ti�těna na novém řádku. Délka ka�dého slova musí být men�í ne� hodnota mglFontWrap. 

 

extern void mglDeleteFont (mglFont *font); 

Uvolní alokovanou paměť datové struktury fontu daného parametrem font. 

13.2.6.1 Příklad 

Zdrojový kód e_fonts.c demonstruje pou�ití fontů knihovny MGL. Ukázáno je nahrávání fontu, význam 

proměnných mglFontWrap, mglWordAutoWrap, tisk řetězců a změna barev a velikosti. Výstup programu 

a obrázek default.bmp, v kterém jsou ulo�eny jednotlivé znaky fontu jsou uvedeny na následujících obrázcích. 

#include <mgl.h> 

 

mglFont *font; 

 

void display (void) 

{ 

  mglClearScreen (mglWhite); 

 

  mglSetTextureZoom (1); 

  mglSetTextureColors (mglBlack); 

  mglFontWrap = 0; 

  mglFontWordWrap = 0; 

   

  mglPuts (font, "This is very, very long text string", 0, 0); 

  

  mglSetTextureColors (mglRed); 

  mglFontWrap = mglVirtualWidth / font->w; 

  mglPuts (font, "This is very, very long text string", 0, font->h); 
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  mglSetTextureColors (mglPink); 

  mglFontWordWrap = 1; 

  mglPuts (font, "This is very, very long text string", 0, 4*font->h); 

 

  mglSetTextureColors (mglCeleste); 

  mglFontWrap = 0; 

  mglTextureZoomX = 1.3; 

  mglTextureZoomY = 3; 

  mglPuts (font, "Zoomed text", 0, 7 * font->h); 

} 

int main (void) 

{ 

  mglVirtualWidth = 256; 

  mglVirtualHeight = 256; 

  mglOpenWindow ("Demonstrace modulu Fonts", 100, 100, 256, 256); 

 

font = mglLoadFont ("../data/fonts/default.txt", 

                    "../data/fonts/default.bmp"); 

 

  mglSetDisplayHandler (display); 

  mglRun (); 

  return 0; 

} 

   

Obrázek 39 � Výstup demonstračního příkladu e_fonts.c (vlevo) 

Obrázek 40 � Obrázek data/fonts/default.bmp (vpravo) 
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Prvních zhruba dvacet řádků souboru /data/fonts/default.txt, které definují souřadnice znaků fontu je následují-

cích: 

Default 16 24 0 0 

 

0 24 0 0 1 

16 24 0 0 2 

32 24 0 0 3 

48 24 0 0 4 

64 24 0 0 5 

80 24 0 0 6 

96 24 0 0 7 

112 24 0 0 8 

128 24 0 0 9 

144 24 0 0 : 

160 24 0 0 ; 

176 24 0 0 < 

192 24 0 0 = 

208 24 0 0 > 

224 24 0 0 ? (63) 

240 24 0 0 @ 

 

Strukturu tohoto souboru pro obecné velikosti fontů lze automaticky vytvořit pou�itím programu grid. Zdrojový 

kód ulo�en v souboru  /grid/grid.c souborů knihovny MGL. 

13.2.7 Modul Input 

Modul slou�í pro o�etření vstupů klávesnice, my�i a získání hodnot časovače. Modul lze pou�ít jen tehdy, pokud 

je pou�ito okenního systému knihovny MGL v modulu Window. Funkce o�etřující vstupní zařízení jsou volány 

a� po zavolání funkce mglRun. Po zavolání této funkce je mo�né číst obsah v�ech proměnných tohoto modulu. 

 

extern int mglTime; 

Proměnná obsahuje počet milisekund, které uběhly od inicializace modulu zavoláním funkce mglRun 

 

extern int mglSystemTime; 

Proměnná obsahuje počet milisekund, které proběhly od poslední půlnoci. 

 

#define mglHours(ticks) (ticks/1000/3600) 

#define mglMinutes(ticks) ((ticks/1000/60)%60) 

#define mglSecs(ticks) ((ticks/1000)%60) 

Tyto makra slou�í pro převedení hodnot proměnných mglTime a mglSystemTime na hodiny, minuty a se-

kundy. 
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extern float mglFps; 

Proměnná udává současný počet obrazových rámců, které byly vytvořeny knihovnou MGL za jednu sekundu. 

 

extern void mglShowFPS (mglFont *font, int x, int y); 

Funkce zobrazí hodnotu proměnné mglFps v obrazovém rámci na pozici (x,y). Číslo je zobrazeno s přesností 

na dvě desetinná místa. 

 

typedef void (*mglKeyboardHandlerType) (int key); 

extern void mglSetKeyboardHandler (mglKeyboardHandlerType handler); 

Funkce nastaví funkci danou parametrem handler, která bude volána po ka�dém stisknutí klávesy. Klávesa 

bude ulo�ena do proměnné key a předána volané funkci handler. Hodnota proměnné key má tento význam: 

• Pokud je men�í ne� 256, udává přímo ASCII hodnotu znaku, který byl generován sti�těním klávesy 

• Pokud je vět�í ne� 256, proměnná key obsahuje jednu z následujících hodnot, indikujících sti�tění 

speciálních kláves, které negenerují ASCII znaky:  

MGL_KEY_F1, MGL_KEY_F2, MGL_KEY_F3, MGL_KEY_F4, MGL_KEY_F5, MGL_KEY_F6, 

MGL_KEY_F7, MGL_KEY_F8, MGL_KEY_F9, MGL_KEY_F10, MGL_KEY_F11, MGL_KEY_F12, 

MGL_KEY_LEFT, MGL_KEY_UP, MGL_KEY_RIGHT, MGL_KEY_DOWN, MGL_KEY_PAGE_UP, 

MGL_KEY_PAGE_DOWN, MGL_KEY_HOME, MGL_KEY_END, MGL_KEY_INSERT 

• Klávesy Enter (�\r�), Escape (�\27�) , Tab (�\t�) a Backspace (�\b�) jsou generovány jako standardní ASCII 

znaky. 

 

extern int mglLastKey; 

Proměnná obsahuje hodnotu, která byla naposled předána jako parametr key u�ivatelem definované funkci 

nastavené pomocí mglSetKeyboardHandler. 

 

extern int mglShift; 

extern int mglCtrl; 

extern int mglAlt; 

Tyto proměnné jsou nastavovány při u�ivatelem definované funkci nastavené pomocí 

mglSetKeyboardHandler a indikují, zda během stisku klávesy byly sti�těny klávesy Shift, Ctrl a Alt. 

 

extern int mglMouseIn; 

Pokud je ukazatel my�i uvnitř okna, ve kterém je tvořen obraz knihovnou MGL, je tato proměnná nastavena na 

hodnotu 1. Jinak je nastavena na 0. 

 

extern int mglMouseX; 

extern int mglMouseY; 

Proměnná obsahuje aktuální pozici ukazatele my�i (mglMouseX, mglMouseY) v okně vytvořeném knihovnou 

MGL. Pozice ukazatele je vzta�ena vzhledem ke zvoleným u�ivatelským souřadnicím, daných obsahem pro-
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měnných mglVirtualX, mglVirtualY modulu Mgl. Proměnná mglMouseX nabývá hodnoty od 0 do 

mglVirtualX, proměnná mglMouseY hodnoty od 0 do mglVirtualY. Pokud je my� umístěna v levém 

horním rohu, jsou obě proměnné nastaveny na 0. 

 

extern int mglMouseLeft; 

extern int mglMouseRight; 

extern int mglMouseMiddle; 

Pokud je sti�těné levé (left), pravé (right) nebo prostřední (middle) tlačítko my�i, jsou odpovídající proměnné 

nastaveny na hodnotu 1. 

 

typedef void (*mglMouseHandlerType) (int event); 

extern void mglSetMouseHandler (mglMouseHandlerType handler); 

Nastaví funkci handler, která je volána v�dy, kdy� dojde ke sti�tění nebo uvolnění tlačítek my�i. V parametru 

event je předávána jedna z následujících hodnot, které popisují událost, která vyvolala zavolání funkce dané 

parametrem handler:  

• MGL_LEFT_BUTTON_DOWN � indikuje sti�tění levého tlačítka my�i 

• MGL_LEFT_BUTTON_UP � indikuje uvolnění levého tlačítka my�i 

• MGL_RIGHT_BUTTON_DOWN � indikuje sti�tění pravého tlačítka my�i 

• MGL_RIGHT_BUTTON_UP - indikuje uvolnění pravého tlačítka my�i 

• MGL_MIDDLE_BUTTON_DOWN - indikuje sti�tění prostředního tlačítka my�i 

• MGL_MIDDLE_BUTTON_UP - indikuje uvolnění prostředního tlačítka my�i 

 

extern void mglSetMouseCursor (int cursor); 

Nastaví kurzor my�i, který je zobrazen operačním systémem, pokud je my� uvnitř okna, kde je obraz vytvářen 

knihovnou MGL. Mo�ná hodnoty předávané parametrem cursor je jedna z následujících: 

• MGL_CURSOR_INHERIT  

• MGL_CURSOR_NONE  

• MGL_CURSOR_FULL_CROSSHAIR 

• MGL_CURSOR_RIGHT_ARROW  

• MGL_CURSOR_LEFT_ARROW  

• MGL_CURSOR_INFO  

• MGL_CURSOR_DESTROY  

• MGL_CURSOR_HELP  

• MGL_CURSOR_CYCLE  

• MGL_CURSOR_SPRAY 

• MGL_CURSOR_WAIT  

• MGL_CURSOR_TEXT  

• MGL_CURSOR_CROSSHAIR  
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• MGL_CURSOR_UP_DOWN  

• MGL_CURSOR_LEFT_RIGHT  

• MGL_CURSOR_TOP_SIDE  

• MGL_CURSOR_BOTTOM_SIDE  

• MGL_CURSOR_LEFT_SIDE  

• MGL_CURSOR_RIGHT_SIDE 

• MGL_CURSOR_TOP_LEFT_CORNER  

• MGL_CURSOR_TOP_RIGHT_CORNER 

• MGL_CURSOR_BOTTOM_RIGHT_CORNER  

• MGL_CURSOR_BOTTOM_LEFT_CORNER  

Konkrétní vzhled ka�dého kurzoru je závislý na pou�itém operačním systému. Nastavením parametru cursor 

na MGL_CURSOR_NONE, způsobí �e operační systém �ádný kurzor nezobrazuje, a u�ivatel mů�e pou�ít pro 

zobrazení kurzoru vlastní prostředky, například funkci mglDrawTexture. V�echny kurzory jsou předvedeny 

demonstrační aplikací DEMO knihovny MGL, po sti�tění klávesy F3. 

13.2.7.1 Příklad 

Následující zdrojový kód detekuje události my�i a klávesnice. Obsluha klávesnice a my�i je nestavena na 

u�ivatelské funkce. Stisknuté klávesy, tlačítka my�i a pozice my�i uvnitř okna jsou vypisovány na systémové 

konzole. Program lze ukončit stiskem klávesy Escape. Klávesa T vypí�e čas a počet rámců okna vykreslených za 

sekundu. 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

#include <mgl.h> 

 

void display (void) 

{ 

  mglClearScreen (mglBlack); 

  mglSetRectangleColors (mglCeleste); 

  mglDrawFilledRectangle (0, 0, mglVirtualWidth, mglVirtualHeight); 

} 

 

void keyboard (int key) 

{ 

  switch (key) 

  { 

    case 't': 

    case 'T': 
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      printf ("mglTime is %02i:%02i:%02i\n", mglHours (mglTime), 

              mglMinutes(mglTime), mglSecs (mglTime)); 

      printf ("mglSystemTime is %02i:%02i:%02i\n", 

              mglHours (mglSystemTime), mglMinutes (mglSystemTime),  

              mglSecs (mglSystemTime)); 

      printf ("Frames per second: %6.2f\n", mglFps); 

      break; 

    case 27: // Escape 

      exit (0); 

      break; 

    default: 

      if (key < 256) 

        printf ("Typed character %c (ascii value %i)\n", key, key); 

      else 

        printf ("Pressed special key with value %i\n", key); 

      if (mglShift) 

        printf ("Shift key pressed.\n"); 

      if (mglCtrl) 

        printf ("Ctrl key pressed.\n"); 

      if (mglAlt) 

        printf ("Alt key pressed.\n"); 

  } 

} 

 

void mouse (int event) 

{ 

  switch (event) 

  { 

    case MGL_LEFT_BUTTON_DOWN: 

      printf ("Left button pressed.\n"); 

      break; 

    case MGL_LEFT_BUTTON_UP: 

      printf ("Left button released.\n"); 

      break; 

    case MGL_RIGHT_BUTTON_DOWN: 

      printf ("Right button pressed.\n"); 

      break; 

    case MGL_RIGHT_BUTTON_UP: 

      printf ("Right button released.\n"); 

      break; 

  } 
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  if (mglMouseIn) 

  { 

    printf ("Mouse is located inside the window on position (%i,%i)\n", 

            mglMouseX, mglMouseY); 

  } 

  else 

    printf ("Mouse is not located in the window.\n"); 

 

} 

 

int main (void) 

{ 

  mglVirtualWidth = mglVirtualHeight = 1000; 

  mglOpenWindow ("Demonstrace modulu Input", 100, 100, 256, 128); 

 

  mglSetDisplayHandler (display); 

  mglSetKeyboardHandler (keyboard); 

  mglSetMouseHandler (mouse); 

  mglSetMouseCursor (MGL_CURSOR_CROSSHAIR); 

 

  mglRun (); 

  return 0; 

} 

13.2.8 Modul Errors 

Modul zaji�ťuje o�etření chyb, vzniklých nesprávným pou�itím funkcí knihovny MGL, nedostatkem paměti, 

selháním operačního systému, ovladače OpenGL a dal�ími. 

 

typedef void (*mglErrorHandlerType) (int errorNumber, char *errorMessage); 

extern void mglSetErrorHandler (mglErrorHandlerType errorHandler); 

Funkce nastaví u�ivatelem definovanou funkci danou parametrem errorHandler, která je volána při vzniku 

chyby. Parametr errorNumber obsahuje kód chyby. Parametr errorMessage obsahuje řetězec popisující 

vzniklou chybu. Po návratu z funkce dané parametrem errorHandler je aplikace ukončena voláním 

standardní funkce knihovny ANSI C exit. 

 

extern void mglDefaultErrorHandler (int errorNumber, char *errorMessage); 

Pokud nebyla nastavena u�ivatelem definovaná funkce pro o�etření chyb, je zavolána tato implicitně nastavená 

funkce. Ta na systémech Windows zobrazí dialogový box s kódem a popisem chyby. Na ostatních systémech 

jsou tyto údaje vypsány na konzole.. 
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extern void mglError (int errorNumber, char *errorMessage); 

Tato funkce je pou�ívána k vygenerování chyby dané číslem chyby errorNumber a řetězcem popisujícím 

chybu daným parametrem errorMessage. Tato funkce je pou�ívaná rutinami knihovny MGL. 

 

extern char *mglErrorType; 

Obsahuje textový popis posledně vzniklé chyby. Je-li například kód chyby MGL_ERROR_UNKNOWN, obsahuje 

řetězec „MGL_ERROR_UNKNOWN“. 

   

extern void mglMessage (char *title, char *message); 

Na systémech Windows zobrazí dialogové okno s titulkem daným parametrem title. Uvnitř okna potom 

zobrazí zprávu danou parametrem message. Na ostatních systémech zobrazí zprávu danou parametrem 

message na konzoli. 

13.2.8.1 Kódy chyb 

MGL_ERROR_UNKNOWN 

Neznámá chyba. 

 

MGL_ERROR_COMPILER_OPTIONS 

Knihovna MGL nebyla zkompilována po�adovaným 32-bitovým překladačem. Je nutné změnit parametry 

překladu, případně pou�ít jiný překladač.  

 

MGL_ERROR_NOT_ENOUGH_MEMORY 

Nedostatek paměti pro alokaci datových struktur knihovny MGL. 

 

MGL_ERRORS_OPENGL_CALLS 

Při volání funkcí knihovny OpenGL do�lo k chybě. 

 

MGL_ERROR_USER 

U�ivatelem vygenerovaná chyba. 

 

MGL_ERROR_NO_OPENGL_DRIVERS 

V pou�itém systému nebyly nalezeny ovladače OpenGL. 

 

MGL_ERROR_NO_GLU_DRIVERS  

V systému nebyly nalezeny ovladače knihovny GLU. GLU je součástí jádra OpenGL. 

 

MGL_ERROR_UNKNOWN_OPENGL_VERSION 
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Implementace OpenGL má nesprávně vyplněnou řetězec obsahující verzi OpenGL, tak�e nebylo mo�né zjistit 

číslo implementace. 

 

MGL_ERROR_SUBTEXTURE_COORDINATES 

Souřadnice zobrazovaného výřezu textury jsou neplatné. 

 

MGL_ERROR_UNKNOWN_TEXTURE_MODE 

Funkci mglMakeTexture byl předán neplatný parametr re�imu zpracování textur. 

 

MGL_ERROR_TOO_BIG_TEXTURE 

Pokus o práci s texturou, která je vět�í ne� je podporováno pou�itou implementací OpenGL. 

 

MGL_ERROR_TEXTURE_SIZE 

Délka i �ířka textury musí být mocninou dvou. 

 

MGL_ERROR_MISSING_MIPMAP 

Byl zadán neúplný soubor mipmap při vytváření textury pomocí funkce mglMakeTexture. 

 

MGL_ERROR_OPENING_FILE 

Chyba při otevírání souboru. Soubor pravděpodobně nebyl v systému nalezen. 

 

MGL_ERROR_CREATING_FILE 

Chyba při vytváření nového souboru. 

 

MGL_ERROR_WRITING_FILE 

Chyba při zápisu do souboru. 

 

MGL_ERROR_READING_IMAGE_DATA 

Chyba při čtení dat z obrazového souboru. Soubor je pravděpodobně po�kozený. 

 

MGL_ERROR_READING_TGA_HEADER 

Chyba při čtení hlavičky souboru TGA. Soubor je pravděpodobně po�kozený. 

 

MGL_ERROR_READING_BMP_HEADER 

Chyba při čtení hlavičky souboru BMP. Soubor je pravděpodobně po�kozený. 

 

MGL_ERROR_READING_TGA_HEADER 

Chyba při čtení hlavičky souboru TGA. Soubor je pravděpodobně po�kozený. 

 

MGL_ERROR_UNSUPPORTED_IMAGE 
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Formát souboru není podporován knihovnou MGL. Knihovna MGL podporuje formáty .BMP, .TGA, .SGI, a 

.BW. 

 

MGL_ERROR_UNSUPPORTED_TGA_IMAGE 

Soubor není platný obrazový soubor formátu TGA podporovaný knihovnou MGL. 

 

MGL_ERROR_UNSUPPORTED_BMP_IMAGE 

Soubor není platný obrazový soubor formátu BMP podporovaný knihovnou MGL. 

 

MGL_ERROR_UNSUPPORTED_SGI_IMAGE 

Soubor není platný obrazový soubor formátu SGI podporovaný knihovnou MGL. 

 

MGL_ERROR_FONT_DEFINITION_FILE 

Chyba při čtení souboru, obsahujícího definice, souřadnice a velikosti písmen fontů. 

13.2.8.2 Příklad 

Následující příklad nastaví obsluhu chyb, které mohou vzniknout při běhu knihovny MGL. Poté je otevřen 

neexistující soubor, který přinutí knihovnu MGL k vygenerování chyby. Při vzniku chyby je zobrazeno 

dialogové okno na následujícím obrázku. 

 

#include <stdio.h> 

#include <mgl.h> 

 

void myErrorHandler (int type, char *errorStr) 

{ 

  char s [333]; 

 

  sprintf (s, "Number : %i\n" 

              "Type : %s\n" 

              "Description : %s\n", type, mglErrorType, errorStr); 

 

  mglMessage ("Error detected", s); 

} 

 

int main (void) 

{ 

  mglOpenWindow ("Demonstrace modulu Errors", 100, 100, 256, 256); 

 

  mglSetErrorHandler (myErrorHandler); 
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  mglLoadImage ("this_file_surely_does_not_exists.image", 0); 

 

  return 0; 

} 

 

 

Obrázek 41 � Dialogové okno oznamující výskyt chyby 

13.2.9 Modul Memory 

Funkce modulu memory nejsou dokumentovány. Modul je určen pouze pro interní pou�ití knihovnou MGL, pro 

alokaci a uvolňování paměťových struktur. 

13.3 Výpisy vybraných zdrojových souborů a částí kódu 
V této podkapitole jsou vypsány soubory zdrojových kódů, na které je odkazováno v předchozích kapitolách 

diplomové práce. 

13.3.1 Výpis souboru alpha.c 

/* 

 *  alpha.c 

 *  This program draws several overlapping filled polygons 

 *  to demonstrate the effect order has on Alpha Blending results. 

 *  Use the 't' key to toggle the order of drawing polygons. 

 */ 

#include <GL/glut.h> 

#include <stdlib.h> 

 

static int leftFirst = GL_TRUE; 

 

/*  Initialize Alpha Blending function. 

 */ 

static void init(void) 

{ 

   glEnable (GL_BLEND); 
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   glBlendFunc (GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA); 

   glShadeModel (GL_FLAT); 

   glClearColor (0.0, 0.0, 0.0, 0.0); 

} 

 

static void drawLeftTriangle(void) 

{ 

   /* draw yellow triangle on LHS of screen */ 

 

   glBegin (GL_TRIANGLES); 

      glColor4f(1.0, 1.0, 0.0, 0.75); 

      glVertex3f(0.1, 0.9, 0.0);  

      glVertex3f(0.1, 0.1, 0.0);  

      glVertex3f(0.7, 0.5, 0.0);  

   glEnd(); 

} 

 

static void drawRightTriangle(void) 

{ 

   /* draw cyan triangle on RHS of screen */ 

 

   glBegin (GL_TRIANGLES); 

      glColor4f(0.0, 1.0, 1.0, 0.75); 

      glVertex3f(0.9, 0.9, 0.0);  

      glVertex3f(0.3, 0.5, 0.0);  

      glVertex3f(0.9, 0.1, 0.0);  

   glEnd(); 

} 

 

void display(void) 

{ 

   glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT); 

 

   if (leftFirst) { 

      drawLeftTriangle(); 

      drawRightTriangle(); 

   } 

   else { 

      drawRightTriangle(); 

      drawLeftTriangle(); 

   } 
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   glFlush(); 

} 

 

void reshape(int w, int h) 

{ 

   glViewport(0, 0, (GLsizei) w, (GLsizei) h); 

   glMatrixMode(GL_PROJECTION); 

   glLoadIdentity(); 

   if (w <= h)  

      gluOrtho2D (0.0, 1.0, 0.0, 1.0*(GLfloat)h/(GLfloat)w); 

   else  

      gluOrtho2D (0.0, 1.0*(GLfloat)w/(GLfloat)h, 0.0, 1.0); 

} 

 

void keyboard(unsigned char key, int x, int y) 

{ 

   switch (key) { 

      case 't': 

      case 'T': 

         leftFirst = !leftFirst; 

         glutPostRedisplay();  

         break; 

      case 27:  /*  Escape key  */ 

         exit(0); 

         break; 

      default: 

         break; 

   } 

} 

 

/*  Main Loop 

 *  Open window with initial window size, title bar,  

 *  RGBA display mode, and handle input events. 

 */ 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

   glutInit(&argc, argv); 

   glutInitDisplayMode (GLUT_SINGLE | GLUT_RGB); 

   glutInitWindowSize (200, 200); 

   glutCreateWindow (argv[0]); 
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   init(); 

   glutReshapeFunc (reshape); 

   glutKeyboardFunc (keyboard); 

   glutDisplayFunc (display); 

   glutMainLoop(); 

   return 0; 

} 

13.3.2 Výpis souboru alpha_m.c 

 
#include <mgl.h> 

#include <stdlib.h> 

 

int leftFirst; 

 

void display_mgl (void) 

{ 

  mglColor leftColor = {1.0, 1.0, 0.0, 0.75}; 

  mglColor rightColor = {0.0, 1.0, 1.0, 0.75}; 

   

  mglClearScreen (mglBlack); 

 

 if (leftFirst) 

 { 

   mglSetTriangleColors (rightColor); 

   mglDrawFilledTriangle (100, 900, 100, 100, 700, 500); 

   mglSetTriangleColors (leftColor); 

   mglDrawFilledTriangle (900, 900, 300, 500, 900, 100); 

 } 

 else  

 { 

   mglSetTriangleColors (leftColor); 

   mglDrawFilledTriangle (900, 900, 300, 500, 900, 100); 

   mglSetTriangleColors (rightColor); 

   mglDrawFilledTriangle (100, 900, 100, 100, 700, 500); 

 } 

} 

 

void keyboard_mgl (int key) 

{ 
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  switch (key) 

  { 

    case 't': 

    case 'T': 

      leftFirst = !leftFirst; 

      break; 

    case 27:  /*  Escape key  */ 

      exit(0); 

      break; 

    default: 

       break; 

   } 

} 

 

int main (int argc, char **argv) 

{ 

  mglVirtualWidth = mglVirtualHeight = 1000; 

  mglOpenWindow (argv [0], 100, 100, 200, 200); 

 

  mglSetKeyboardHandler (keyboard_mgl); 

  mglSetDisplayHandler (display_mgl); 

 

  mglRun (); 

 

  return 0; 

} 

13.3.3 Výpis programu checker.c 

/*  checker.c 

 *  This program texture maps a checkerboard image onto 

 *  two rectangles. 

 * 

 *  If running this program on OpenGL 1.0, texture objects are 

 *  not used. 

 */ 

#include <GL/glut.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <stdio.h> 

 

/* Create checkerboard texture */ 
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#define checkImageWidth 64 

#define checkImageHeight 64 

static GLubyte checkImage[checkImageHeight][checkImageWidth][4]; 

 

#ifdef GL_VERSION_1_1 

static GLuint texName; 

#endif 

 

void makeCheckImage(void) 

{ 

   int i, j, c; 

     

   for (i = 0; i < checkImageHeight; i++) { 

      for (j = 0; j < checkImageWidth; j++) { 

         c = ((((i&0x8)==0)^((j&0x8))==0))*255; 

         checkImage[i][j][0] = (GLubyte) c; 

         checkImage[i][j][1] = (GLubyte) c; 

         checkImage[i][j][2] = (GLubyte) c; 

         checkImage[i][j][3] = (GLubyte) 255; 

      } 

   } 

} 

 

void init(void) 

{     

   glClearColor (0.0, 0.0, 0.0, 0.0); 

   glShadeModel(GL_FLAT); 

   glEnable(GL_DEPTH_TEST); 

 

   makeCheckImage(); 

   glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT, 1); 

 

#ifdef GL_VERSION_1_1 

   glGenTextures(1, &texName); 

   glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texName); 

#endif 

 

   glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_REPEAT); 

   glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_REPEAT); 

   glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_NEAREST); 

   glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_NEAREST); 
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#ifdef GL_VERSION_1_1 

   glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGBA, checkImageWidth,  

     checkImageHeight, 0, GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, checkImage); 

#else 

   glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, 4, checkImageWidth,  

     checkImageHeight, 0, GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, checkImage); 

#endif 

} 

 

void display(void) 

{ 

   glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT); 

   glEnable(GL_TEXTURE_2D); 

   glTexEnvf(GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_DECAL); 

#ifdef GL_VERSION_1_1 

   glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texName); 

#endif 

 

   glBegin(GL_QUADS); 

   glTexCoord2f(0.0, 0.0); glVertex3f(-2.0, -1.0, 0.0); 

   glTexCoord2f(0.0, 1.0); glVertex3f(-2.0, 1.0, 0.0); 

   glTexCoord2f(1.0, 1.0); glVertex3f(0.0, 1.0, 0.0); 

   glTexCoord2f(1.0, 0.0); glVertex3f(0.0, -1.0, 0.0); 

 

   glTexCoord2f(0.0, 0.0); glVertex3f(1.0, -1.0, 0.0); 

   glTexCoord2f(0.0, 1.0); glVertex3f(1.0, 1.0, 0.0); 

   glTexCoord2f(1.0, 1.0); glVertex3f(2.41421, 1.0, -1.41421); 

   glTexCoord2f(1.0, 0.0); glVertex3f(2.41421, -1.0, -1.41421); 

   glEnd(); 

   glFlush(); 

   glDisable(GL_TEXTURE_2D); 

} 

 

void reshape(int w, int h) 

{ 

   glViewport(0, 0, (GLsizei) w, (GLsizei) h); 

   glMatrixMode(GL_PROJECTION); 

   glLoadIdentity(); 

   gluPerspective(60.0, (GLfloat) w/(GLfloat) h, 1.0, 30.0); 

   glMatrixMode(GL_MODELVIEW); 

   glLoadIdentity(); 
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   glTranslatef(0.0, 0.0, -3.6); 

} 

 

void keyboard (unsigned char key, int x, int y) 

{ 

   switch (key) { 

      case 27: 

         exit(0); 

         break; 

      default: 

         break; 

   } 

} 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

   glutInit(&argc, argv); 

   glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE | GLUT_RGB | GLUT_DEPTH); 

   glutInitWindowSize(250, 250); 

   glutInitWindowPosition(100, 100); 

   glutCreateWindow(argv[0]); 

   init(); 

   glutDisplayFunc(display); 

   glutReshapeFunc(reshape); 

   glutKeyboardFunc(keyboard); 

   glutMainLoop(); 

   return 0;  

} 

13.3.4 Výpis programu checkr_m.c 

 

#include <mgl.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <stdio.h> 

 

mglTexture *chessTexture; 

 

void display_mgl (void) 

{ 

  mglBegin (); 
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  mglClearScreen (mglBlack); 

  mglSetTextureZoom (8); 

  mglDrawTexture (chessTexture, 25, 250); 

  mglEnd (); 

 

  glEnable(GL_DEPTH_TEST); 

 

  glMatrixMode(GL_PROJECTION); 

  glLoadIdentity(); 

  gluPerspective(60.0, 1.0, 1.0, 30.0); 

  glMatrixMode(GL_MODELVIEW); 

  glLoadIdentity(); 

  glTranslatef(0.0, 0.0, -3.6); 

 

  mglChangeTexture (chessTexture); 

 

  glEnable (GL_TEXTURE_2D); 

  glBegin(GL_QUADS); 

  glTexCoord2f(0.0, 0.0); glVertex3f(1.0, -1.0, 0.0); 

  glTexCoord2f(0.0, 1.0); glVertex3f(1.0, 1.0, 0.0); 

  glTexCoord2f(1.0, 1.0); glVertex3f(2.41421, 1.0, -1.41421); 

  glTexCoord2f(1.0, 0.0); glVertex3f(2.41421, -1.0, -1.41421); 

  glEnd(); 

} 

 

 

void keyboard_mgl (int key) 

{ 

   switch (key) { 

      case 27: 

         exit(0); 

         break; 

      default: 

         break; 

   } 

} 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

  mglVirtualWidth = mglVirtualHeight = 1000; 

  mglOpenWindow (argv [0], 100, 100, 250, 250); 
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  chessTexture = mglLoadTexture ("../data/examples/checker.tga", 0, 

GL_NEAREST); 

 

  mglSetDisplayHandler (display_mgl); 

  mglSetKeyboardHandler (keyboard_mgl); 

 

  mglRun (); 

 

  return 0;  

} 

13.3.5 Fragmenty kódů srovnávacího příkladu tunnel 

Fragment kódu vykreslující nápovědu pomocí volání GLUT a OpenGL je následující: 
static void printstring(void *font, char *string) 

{ 

  int len,i; 

 

  len=(int)strlen(string); 

  for(i=0;i<len;i++) 

    glutBitmapCharacter(font,string[i]); 

} 

 

 

static void helpopengl (char *rate, char *about) 

{ 

  glEnable(GL_BLEND); 

  glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA,GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA); 

  glColor4f(0.0,0.0,0.0,0.5); 

  glRecti(40,40,600,440); 

  glDisable(GL_BLEND); 

 

  glColor3f(1.0,1.0,1.0); 

  glRasterPos2i(300,420); 

  printstring(GLUT_BITMAP_TIMES_ROMAN_24,"Help"); 

 

  glRasterPos2i(60,390); 

  printstring(GLUT_BITMAP_TIMES_ROMAN_24,"h - Togle Help"); 

  glRasterPos2i(60,360); 
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  printstring(GLUT_BITMAP_TIMES_ROMAN_24,"t - Togle Textures"); 

  glRasterPos2i(60,330); 

  printstring(GLUT_BITMAP_TIMES_ROMAN_24,"f - Togle Fog"); 

  glRasterPos2i(60,300); 

  printstring(GLUT_BITMAP_TIMES_ROMAN_24,"m - Togle strips"); 

  glRasterPos2i(60,270); 

  printstring(GLUT_BITMAP_TIMES_ROMAN_24,"b - Togle Back face culling"); 

  glRasterPos2i(60,240); 

  printstring(GLUT_BITMAP_TIMES_ROMAN_24,"Arrow Keys - Rotate"); 

  glRasterPos2i(60,210); 

  printstring(GLUT_BITMAP_TIMES_ROMAN_24,"a - Increase velocity"); 

  glRasterPos2i(60,180); 

  printstring(GLUT_BITMAP_TIMES_ROMAN_24,"z - Decrease velocity"); 

 

  glRasterPos2i(60,150); 

  if(joyavailable) 

    printstring(GLUT_BITMAP_TIMES_ROMAN_24,"j - Togle jostick control 

(Joystick control available)"); 

  else 

    printstring(GLUT_BITMAP_TIMES_ROMAN_24,"(No Joystick control 

available)"); 

 

  glColor3f(1.0,0.0,0.0); 

  glRasterPos2i(10,10); 

  printstring(GLUT_BITMAP_HELVETICA_18,rate); 

  glRasterPos2i(300,470); 

  printstring(GLUT_BITMAP_HELVETICA_10,about); 

} 

Fragment kódu vykreslující nápovědu pomocí volání funkcí MGL je následující: 
static void helpmgl (char *rate, char *about) 

{ 

  mglColor c; 

 

  mglBegin (); 

 

  c = mglBlack; 

  c.a = 0.5; 

   

  mglSetRectangleColors (c); 

  mglDrawFilledRectangle (40, 40, 560, 400); 
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  mglSetTextureColors (mglBlue); 

  mglSetTextureZoom (0.5333); 

  mglPuts (font, about, 133, 10); 

 

  mglSetTextureZoom (0.7); 

  mglPuts (font, rate, 10, 450); 

 

  mglSetTextureZoom (1); 

 

  mglSetTextureColors (mglWhite); 

  mglPuts (font, "MGL Help", 300, 60); 

  mglPuts (font, "h - Togle Help", 60, 90); 

  mglPuts (font, "t - Togle Textures", 60, 120); 

  mglPuts (font, "f - Togle Fog", 60, 150); 

  mglPuts (font, "m - Togle strips", 60, 180); 

  mglPuts (font, "b - Togle Back face culling", 60, 210); 

  mglPuts (font, "Arrow Keys - Rotate", 60, 240); 

  mglPuts (font, "a - Increase velocity", 60, 270); 

  mglPuts (font, "z - Decrease velocity", 60, 300); 

  if(joyavailable) 

    mglPuts (font, "j - Togle jostick control (Joystick control avai-

lable)", 60, 330); 

  else 

    mglPuts (font, "(No Joystick control available)", 60, 330); 

 

  mglEnd (); 
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