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A számítógépes grafika története 

II. rész 
 

Az OpenGL rendszer 

Az OpenGL primitívei 
Amint az előző lapszámunkban is láttuk, az OpenGL geometriai primitíveket rajzol, 

ezek a számítógépes grafika alapelemei. Az OpenGL geometriai primitívei a pontok, sza-
kaszok és sokszögek. A geometriai primitíveken kívül az OpenGL a raszterprimitíveket is 
kezelni tudja. Raszterprimitívek a pixelnégyszögek és a bittérképek. 

A két típusú primitívet az OpenGL két külön rendszerben tárolja – más-más adat-
struktúrák segítségével, más típusú műveleteket tud velük végezni, más koordinátarend-
szerben ábrázolja őket. A geometriai- illetve a raszterprimitíves rendszereket a követke-
ző ábra foglalja össze: 

 
Pixelek kicsomagolása 

Vertexek kicsomagolása Vertexműveletek Ábraraszterizálás

Display 
listák 

Textúra-
memória

Részlet-
műveletek

Megjele-
nítés 

Pixelműveletek Képraszterizálás

 
 
A geometriai primitíveket vertexek (csúcspontok) definiálják. Egy vertex definiálhat 

egy pontot, egy szakasz végpontját, vagy egy sokszög csúcspontját – minden OpenGL 
geometriai primitívet meg tudunk határozni a vertexeivel, minden geometriai primitívet 
vertexek rendezett sorozataként tudunk specifikálni.  

Adatábrázolásukat tekintve a vertexek struktúrák, melyek tartalmazzák az illető 
csúcspont térbeli koordinátáit, színét és egyéb adatait. 

 

Az OpenGL koordinátarendszerei 
Az OpenGL különböző koordinátarendszereket használ a geometriai objektumok 

megjelenítésekor, a raszteres objektumok megjelenítésekor, valamint a számítások el-
végzése alatt. 

A megjelenítéskor az OpenGL a 3 dimenziós Descartes-féle koordinátarendszert 
használja, tehát a bázis olyan vektorokból áll, melyek mindegyike merőleges a többire. A 
koordinátákat a megszokott x, y, z hármassal jelöljük. Az OpenGL jobbsodrású koordi-
nátarendszert használ, vagyis a (0, 0, 0) pontban van az origó, az x, y tengely pozitív ré-
sze az origótól jobbra illetve fölfelé található, a z tengely pozitív része a képernyőből ki-
felé mutat. 

Raszteres objektumok megjelenítésekor az OpenGL az ablak-koordinátarendszert 
használja, vagyis a rendszer 2 dimenziós, az origó az ablak bal-felső sarka, az x tengely 
jobbra nő, az y tengely pedig lefelé nő. 

A számítások elvégzésekor az OpenGL a homogén koordinátákat használja. 
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A homogén koordináták az n dimenziós tér egy pontjának helyzetét n+1 koordináta 
segítségével írják le, oly módon, hogy egy tetszőleges nullától eltérő értékkel az eredeti n 
dimenziós térben értelmezett koordinátákat megszorozzuk és ezt a konstanst tekintjük 
az n+1-dik koordinátának. 

Az n dimenziós tér egy pontja (x1, x2, x3, ..., xn) homogén koordinátákkal kifejezve 
(xh1, xh2, xh3, ..., xhn, w). Az eredeti n dimenziós és a homogén koordináták közötti kap-
csolatot az xhi = xi × w összefüggés fejezi ki, így egy n dimenziós térben értelmezett 
pontnak végtelen számú homogén koordinátás megfelelője létezik. 

Homogén koordinátákat használni célszerű, mert: 
− A geometriai transzformációkat a mátrix műveletek segítségével hajthatjuk 

végre. 
− Több egymás után végrehajtandó transzformáció eredőjét egy transzformációs 

mátrixba foglalhatjuk össze. 
− Használatuk és az alkalmazott módszerek könnyen általánosíthatók az n dimen-

ziós térre. 
− Végtelenben levő pontokat véges koordinátákkal fejezhetünk ki, pl. melyik 2D-s 

pont homogén koordinátás felírása a következő: (2, 7, 0)? 
− Könnyebben meg tudjuk oldani segítségükkel a vágási feladatokat. 

 

Az OpenGL minden vertexet olyan 3 dimenziós vertexként tárol, melynek 4 koor-
dinátája van: (x, y, z, w). Amikor a vertexeket meg kívánjuk adni, a következő lehetősé-
geink vannak: glVertex2d, glVertex2f, glVertex2i, glVertex2s, glVertex3d, glVertex3f, 
glVertex3i, glVertex3s, glVertex4d, glVertex4f, glVertex4i, glVertex4s, glVertex2dv, 
glVertex2fv, glVertex2iv, glVertex2sv, glVertex3dv, glVertex3fv, glVertex3iv, glVertex3sv, 
glVertex4dv, glVertex4fv, glVertex4iv, valamint glVertex4sv. A glVertex a parancs neve; a 2, 
3, 4 azt jelenti, hogy 2 dimenziós, 3, dimenziós, vagy homogén koordinátákkal ábrázolt 
vertexet kívánunk-e megadni (ha a z vagy a w hiányzik, akkor a z-t implicit 0-nak, a w-t 
implicit 1-nek veszi); a d, f, i, s azt jelenti, hogy a paramétereket double, float, integer vagy 
short formátumban adjuk meg; a v pedig azt, hogy a paramétereket nem értékenként kü-
lön, hanem egy vektorként adjuk meg. 

 

Az OpenGL színmódjai 
Az OpenGL kétféle szín módot használ: az RGBA szín módot, illetve a szín index 

módot. 
Az RGBA szín módban minden színt négy komponens definiál, a vörös (Red), zöld 

(Green), kék (Blue), illetve az alpha (Alpha) komponens. Minél nagyobb a komponens 
értéke, annál intenzívebben vesz részt a létrejövő színben. Az RGB színmód az additív 
színkeveréssel jön létre, amely egy pszichofizikai jelenség: a színkomponensek a szem-
ben összeadódnak. Például zöldből és vörösből sárga lesz, vörösből és kékből lila, kék-
ből és zöldből türkiz. Ha mind a három komponens 100%-osan van jelen, akkor fehéret 
kapunk. Így ebből a három alapkomponensből előállítható minden szín érzete. Az 
Alpha komponens az átlátszóságot határozza meg: minél nagyobb ez a komponens, an-
nál transzparensebb (átlátszóbb) a szín. 

Az OpenGL-ben, RGBA színmódban egy vertex színét a glColor3b, glColor3d, 
glColor3f, glColor3i, glColor3s, glColor3ub, glColor3ui, glColor3us, glColor4b, glColor4d, glColor4f, 
glColor4i, glColor4s, glColor4ub, glColor4ui, glColor4us, glColor3bv, glColor3dv, glColor3fv, 
glColor3iv, glColor3sv, glColor3ubv, glColor3uiv, glColor3usv, glColor4bv, glColor4dv, glColor4fv, 
glColor4iv, glColor4sv, glColor4ubv, glColor4uiv, glColor4usv parancsokkal lehet megadni, ahol 
glColor a parancs neve; 3 vagy 4 azt jelenti, hogy RGB vagy RGBA – 3 vagy 4 értéket so-
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rolunk fel, vagy tömbben adjuk át ezeket (v); a b, d, f, i, s, ub, ui, us pedig a paraméterek 
típusát jelentik. Ha double vagy float a típus, akkor egy színkomponens intenzitását a 0.0 
– 1.0 skálán kell megadni, ha byte, akkor 0 – 255 között, ha integer, akkor 0 és MaxInt 
között. 

Szín index módban minden színt egy lebegőpontos érték ír le, és minden ilyen lebe-
gőpontos értékhez hozzá van rendelve három 8 bites érték a memóriában, rendre a há-
rom szín intenzitása. 

Index módban a glIndexd, glIndexf, glIndexi, glIndexs, glIndexub, glIndexdv, glIndexfv, 
glIndexiv, glIndexsv, glIndexubv parancsokkal adhatjuk meg, hogy egy vertex milyen színt 
vegyen fel az adott palettából (meg kell adni a palettaelem indexét). 

A kép részletességét, valósághűségét befolyásolja a képernyő felbontásának finom-
sága valamint a megjeleníthető színek száma. A színmélység azt jelenti, hogy a pixelek szí-
nét hány biten ábrázoljuk. 8-bites színmélység esetén 256 különböző szín megjelenítésé-
re van lehetőségünk. 24-bites színmélység esetén egy pixel színét 24 bittel írjuk le, még-
pedig úgy, hogy mindhárom színkomponens intenzitását 8 biten ábrázoljuk. Egyes vi-
deokártyák rendelkeznek továbbá 32 bites, vagy true color színmóddal. A 32 bites szín-
módban nem tudunk több színt kikeverni, mint a 24 bites színmódban, de teljesítmény 
szempontjából itt gyorsabb a memóriahozzáférés (viszont van 8 elvesztegetett bit). 

 

Az OpenGL megjelenítési transzformációi 
A koordinátákat az OpenGL transzformálja, mielőtt azokat felhasználná egy kép 

megalkotásában. A vertex transzformációkat (forgatás, eltolás, skálázás, nyírás) 4×4-es 
mátrixként reprezentáljuk. Ha v egy homogén vertexet reprezentál, M pedig egy 4×4-es 
transzformációmátrix, akkor M*v a v vertex képe az M transzformáció után.  

A vertex koordinátákat (amelyeket megadjuk a glVertex paranccsal és amelyek a va-
lód tárgy koordinátái) tárgykoordinátáknak nevezzük. 

A tárgykoordinátákat a modell-nézet (ModelView) mátrix transzformálja szemkoordi-
nátákká. A szemkoordinátákból a vetítési mátrix (Projection) által lesznek a vágási koor-
dináták (clip). Ez a transzformáció egy látóteret (viewing volume) definiál (amely párhu-
zamos vetítés esetén egy téglalap, perspektivikus vetítés esetén pedig egy csonkagúla), 
úgy, hogy az ezen kívül eső objektumokból vágott objektumok lesznek, így azok a vég-
ső képen nem fognak látszani. Ezután a homogén osztás (perspective division) következik, 
és a clip koordináták normalizált eszköz koordinátákká (normalized device coordinates) 
transzformálódnak. Az utolsó lépés egy nézeti transzformáció (viewport), és létrejönnek az 
ablak koordináták. 

Az OpenGL megjelenítési transzformációit a következő ábra foglalja össze: 
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Az OpenGL mint állapotautomata 
Az OpenGL-t állapotautomataként is fel lehet fogni, mivel rendelkezik egy ún. state-

tel (állapot). Ezen state tartalmazza azokat az érvényes adatokat, amelyek szükségesek a 
specifikált objektumok leképezéséhez. Tárolja, hogy pl. a világítás, azon belül mely fény-
források, az élsimítás, az árnyalás, stb. engedélyezve van-e, vagy le van tiltva. Ezeket az 
információkat általában egyetlen bit tárolja, ha a bit 1, akkor engedélyezett, ha 0 akkor 
nem. Az OpenGL-ben minden felhasznált paraméter rendelkezik egy iniciális vagy alap-
értelmezett (default ) értékkel, pl: az alapértelmezett RGBA szín az (1.0, 1.0, 1.0, 1.0); az 
alapértelmezett transzformáció és vetítési mátrix pedig az egységmátrix. 

 

Az OpenGL-parancsok szintaxisa 
Egy OpenGL parancs eljárás vagy függvény lehet. Minden OpenGL parancs a gl 

prefixszel kezdődik. Egy parancsnak általában több változata is lehet, amelyek az argu-
mentumok átadásában különböznek, így egy OpenGL parancs egy névből áll, amelyet 
maximum 4 karakter követ. Az első karakter az argumentumok számát jelöli. A máso-
dik karakter vagy karakterpár az argumentumok típusát jelzi: 8 bites egész, 16 bites 
egész, 32 bites egész, egyszeres pontosságú lebegőpontos, vagy duplapontosságú lebe-
gőpontos szám. Az utolsó karakter, ha van, akkor ez v, és azt jelzi, hogy az argumentum 
egy vektorra mutató pointer. 

A fentiek alapján egy OpenGL parancs általános alakja:  
VisszatérésiÉrtékTípusa Név{# 1 2 3 4} 

{# b s i f d ub us ui}{# v}(# T arg1, ..., T argn); 

A # az üres karaktert jelenti (semmi). Ha a parancs nevének utolsó karaktere v, ak-
kor csak az arg1 van jelen, és az egy n darab, adott típusú értéket tartalmazó vektorra 
mutató pointer. 

 

Az OpenGL adattípusai 
Az OpenGL a jobb hordozhatóság (platformfüggetlenség) érdekében saját adattípu-

sokkal rendelkezik, amelyeket a következő táblázat foglal össze: 
 
OpenGL adattípus Belső ábrázolás C megfelelő Szuffix 

GLbyte 8 bites egész signed char b 

GLshort 16 bites egész short s 

GLint, GLsize 32 bites egész long l 

GLfloat, GLclampf 32 bites lebegőpontos float f 

GLdouble, GLclampd 64 bites lebegőpontos double d 

GLubyte, GLboolean 8 bites előjel nélküli egész unsigned char ub 

GLushort 16 bites előjel nélküli egész unsigned short us 

GLuint, GLenum, GLbitfield 32 bites előjel nélküli egész unsigned long ui 
 

Kovács Lehel 
 

 


