Bartosz Bazyluk

OpenGL
Programowalny potok renderowania,
buforowanie geometrii (VBO, IBO, VAO).

Algorytmy grafiki komputerowej czasu rzeczywistego, Informatyka S2

POTOK

RENDEROWANIA

●

Potok renderowania geometrii stosowany w grafice
czasu rzeczywistego
SCENA 3D
Wierzchołki

wierzchołki

Przetwarzanie wierzchołków
Łączenie w prymitywy

prymitywy
Rasteryzacja prymitywów

fragmenty

Operacje na fragmentach
Operacje na pikselach

piksele

Bufor klatki
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POTOK

●

Wierzchołki i operacje na wierzchołkach

RENDEROWANIA
Wierzchołki

●

Geometria sceny opisana jest za pomocą wierzchołków

●

Atrybuty (np. położenie) są poddawane przekształceniom
–

Transformacje geometryczne

–

Vertex shaders: np. Morphing, symulacja ruchu itp.

Przetwarzanie wierzchołków
Łączenie w prymitywy

v1

v2

Rasteryzacja prymitywów
Operacje na fragmentach

v0

v3
v4

Operacje na pikselach

v5

Bufor klatki
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POTOK

●

Łączenie wierzchołków w prymitywy

RENDEROWANIA

●

Grupy wierzchołków łączone są w prymitywy,
w sposób określony przez twórcę
–

Np. trójkąty, czworokąty, linie itp.

Wierzchołki
Przetwarzanie wierzchołków
Łączenie w prymitywy
Rasteryzacja prymitywów
Operacje na fragmentach
Operacje na pikselach
Bufor klatki
Źródło obrazu:
GPU Design
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POTOK

●

Rasteryzacja prymitywów

RENDEROWANIA

●

Etap na którym generowane są fragmenty

●

Próbkowanie prymitywów w przestrzeni ekranu

●

Wierzchołki

Fragment to próbka powierzchni prymitywu,
odpowiadająca jednemu pikselowi z bufora klatki
–

Przetwarzanie wierzchołków
●

Łączenie w prymitywy

Czyli wycinek powierzchni obiektu na scenie, który przyczyni
się do obliczenia wyjściowej wartości piksela w buforze klatki

Z fragmentem związane są interpolowane wartości
atrybutów wierzchołków

Rasteryzacja prymitywów
Operacje na fragmentach
Operacje na pikselach
Bufor klatki
Źródło obrazu:
GPU Design
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POTOK

●

Operacje na fragmentach

RENDEROWANIA

●

●

Wierzchołki
Przetwarzanie wierzchołków

Wyznaczenie wartości fragmentu, która zostanie wzięta
pod uwagę podczas wypełniania bufora klatki
Oblicza się go na podstawie np.:
–

Koloru wierzchołków

–

Oświetlenia

–

Tekstury

Łączenie w prymitywy
Rasteryzacja prymitywów
Operacje na fragmentach
Operacje na pikselach
Bufor klatki
Źródło obrazu:
GPU Design
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POTOK

●

Operacje na pikselach

RENDEROWANIA

●

●

Wierzchołki
Przetwarzanie wierzchołków

Wypełnienie bufora klatki na podstawie wyliczonych
wartości fragmentów dla wszystkich prymitywów
Operacje takie jak np.:
–

Test głębokości (algorytm bufora Z)

–

Alpha blending (przezroczystość)

–

Anti-aliasing

Łączenie w prymitywy
Rasteryzacja prymitywów
Operacje na fragmentach
Operacje na pikselach
Bufor klatki
Źródło obrazu:
GPU Design
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ŻĄDANIE

●

Tzw. Render call

RENDEROWANIA

●

Jest to pojedyncze "zlecenie" wyrenderowania danego
zbioru geometrii z użyciem danego prymitywu
–

Wykonanie żądania renderowania objemuje przejście
wszystkich etapów potoku dla danego zbioru wejściowego

–

Żądanie zwykle nie jest wykonywane natychmiast,
najczęściej żądania są buforowane

Wierzchołki
Przetwarzanie wierzchołków
●

Łączenie w prymitywy
Rasteryzacja prymitywów
Operacje na fragmentach

Przykłady funkcji których wywołanie skutkuje żądaniem:
–

Dla starego immediate mode: glEnd()

–

glDrawArrays(), glDrawElements()

–

glMultiDrawArrays(), glMultiDrawElements(),
glDrawElementsBaseVertex()

–

Instancing

–

Transform Feedback rendering,
Indirect rendering,
Conditional rendering

Operacje na pikselach
●

Bufor klatki

Im mniej render calls, tym lepiej (są kosztowne)
–

23.10.16

Efektywne wykorzystanie prymitywów,
grupowanie żądań, instancing

Bartosz Bazyluk
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POTOK

RENDEROWANIA

●

Jaki programista ma wpływ na to, co dzieje się
podczas poszczególnych etapów potoku?

Wierzchołki

Potok renderowania

Przetwarzanie wierzchołków
Łączenie w prymitywy

Nieprogramowalny

Programowalny

Rasteryzacja prymitywów

Fixed pipeline

Programmable pipeline

Operacje na fragmentach

Dostępny do OpenGL 3.2
(rok 2009)

Dostępny od OpenGL 1.5
(rok 2003)

Później wyłącznie
w compatibility profile

Część standardu
od OpenGL 2.0

Operacje na pikselach
Bufor klatki

23.10.16
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NIEPROGRAMOWALNY
POTOK RENDEROWANIA

●

●

Podejście pochodzące z początków istnienia OpenGL
OpenGL jako wyraźna, wysokopoziomowa
warstwa abstrakcji
●

Korzystanie ze starego,
nieprogramowalnego potoku
nie jest złe. Jednak daje dużo
mniej możliwości i często prowadzi
do nieefektywnego wykorzystania
dostępnych zasobów.
●

Z drugiej strony pozwala
na uzyskanie prostych rezultatów
w dużo krótszym czasie.

23.10.16

Ukrycie przed programistą tego co faktycznie dzieje się
w karcie graficznej
–

Mała konfigurowalność

–

Ograniczone możliwości

–

Trudna optymalizacja

Łatwy w zrozumieniu, nie wymaga wiedzy o sposobie
działania całego potoku

Bartosz Bazyluk
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NIEPROGRAMOWALNY
POTOK RENDEROWANIA

Wierzchołki
Operacje na wierzchołkach

OpenGL 1.0

Łączenie w prymitywy

Klasyczne podejście gdzie każdy
z etapów posiada stałą,
aczkolwiek najczęściej
konfigurowalną funkcjonalność.

Rasteryzacja prymitywów
Operacje na fragmentach
Operacje na pikselach
Bufor klatki
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PROGRAMOWALNY

Wierzchołki

POTOK RENDEROWANIA

Vertex Shader

OpenGL 1.5+

Łączenie w prymitywy

(standard od: 2.0)

Podczas gdy praktycznie każdy
element potoku jest
konfigurowalny, niektóre z nich
są także programowalne.

Rasteryzacja prymitywów
Fragment Shader

Konieczne jest użycie
własnego Vertex Shadera
oraz Fragment Shadera.

Operacje na pikselach
Bufor klatki

23.10.16
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PROGRAMOWALNY

Wierzchołki

POTOK RENDEROWANIA

Vertex Shader

OpenGL 3.2+

Geometry Shader

Dodatkowy, opcjonalny etap:
Geometry Shader pozwalający
na utworzenie nowej geometrii
już po stronie karty graficznej.

Łączenie w prymitywy
Rasteryzacja prymitywów
Fragment Shader
Operacje na pikselach
Bufor klatki

23.10.16

Bartosz Bazyluk

13

PROGRAMOWALNY

Wierzchołki

POTOK RENDEROWANIA

Vertex Shader

OpenGL 4.0+
Dodatkowy etap związany
z teselacją, pozwalający
zwiększyć szczegółowość (liczbę
wierzchołków) geometrii już po
stronie karty graficznej.

Tessellation
Control
Shader

Tessellator

Tessellation
Evaluation
Shader

Geometry Shader
Transform
Feedback

Nowy, dwuetapowy
Tessellation Shader.

Łączenie w prymitywy
Rasteryzacja prymitywów

Dodatkowo możliwość
zwrócenia rezultatu
i zakończenia potoku przed
rasteryzacją z użyciem
Transform Feedback.

Fragment Shader
Operacje na pikselach
Bufor klatki

23.10.16
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PROGRAMOWALNY

POTOK RENDEROWANIA

Program cieniujący
Każdy z shaderów definiuje
zachowanie tylko jednego etapu
potoku i nie może funkcjonować
samodzielnie.

Vertex
Shader

Fragment
Shader

Dopiero połączenie Vertex
Shadera z Fragment Shaderem
może stanowić program
cieniujący, który może zostać
wykonany przez kartę graficzną.

23.10.16
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PROGRAMOWALNY

POTOK RENDEROWANIA
Vertex
Shader

Program cieniujący
Opcjonalnie program może
dodatkowo składać się
z Geometry Shadera lub/oraz
Tessellation Control Shadera
wraz z Tessellation Evaluation
Shaderem.

Fragment
Shader

Geometry
Shader

W wersji OpenGL 4.1 dostępne
jest rozszerzenie Separate Shader
Objects które zrywa z ideą
monolitycznych programów.

Tessellation
Control
Shader

23.10.16

Tessellation
Evaluation
Shader
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PROGRAMOWALNY

Framebuffer

POTOK RENDEROWANIA
Wierzchołki

Operacje
na pikselach

Vertex
Shader

Fragment
Shader

Program cieniujący
Wejściem Vertex Shadera
są wierzchołki.
Wyjściem Fragment Shadera
są wartości mające być wpisane
do bufora klatki, po uprzednim
wyliczeniu wartości pikseli.

23.10.16
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PROGRAMOWALNY

Framebuffer

POTOK RENDEROWANIA

Operacje
na pikselach

Wierzchołki

Program cieniujący

1000 ×

Vertex Shader wykonany
zostanie dokładnie tyle razy,
ile jest wierzchołków w żądaniu
renderowania.

Vertex
Shader

Vertex Shader nie może zmienić
liczby wierzchołków
przetwarzanych w danym
żądaniu renderowania.

Fragment
Shader

1000 ×

23.10.16
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PROGRAMOWALNY

Framebuffer

POTOK RENDEROWANIA

Operacje
na pikselach

Wierzchołki

Program cieniujący

1000 ×

To, ile razy zostanie wykonany
Fragment Shader, zależy od tego
ile fragmentów powstanie
na etapie rasteryzacji.

Vertex
Shader

Dla każdego powstałego
fragmentu wykonany zostanie
Fragment Shader.

Fragment
Shader

1000 ×

?×

Zazwyczaj wykonań Fragment
Shadera jest znacznie więcej,
niż wykonań Vertex Shadera.

23.10.16
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PROGRAMOWALNY

Framebuffer

POTOK RENDEROWANIA
Wierzchołki

Uniforms

Operacje
na pikselach

Program cieniujący
Dodatkowo wejściem programu
cieniującego są zmienne
uniform. Są one związane
ze stanem całego programu.

Vertex
Shader

Fragment
Shader

Wartości zmiennych uniform
są jednakowe w obrębie całego
programu cieniującego,
to znaczy nie zmieniają się
pomiędzy poszczególnymi
wywołaniami wszystkich
shaderów w ramach wykonania
jednego żądania renderowania.

23.10.16
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PROGRAMOWALNY

Framebuffer

POTOK RENDEROWANIA
Wierzchołki

Uniforms

Operacje
na pikselach

Program cieniujący
Każdy z shaderów jest osobno
kompilowany przez sterownik
karty graficznej.

Vertex
Shader

Skompilowane shadery mogą
zostać zlinkowane by utworzyć
gotowy do użycia
program cieniujący.

Fragment
Shader

Wyjścia poprzedzających
shaderów powinny być
powiązane z wejściami
kolejnych shaderów.

23.10.16
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PROGRAMOWALNY

Framebuffer

POTOK RENDEROWANIA
Wierzchołki

Uniforms

Operacje
na pikselach

Program cieniujący
Połączenie między shaderami
nie jest bezpośrednie.
Vertex
Shader

Po drodze są inne,
nieprogramowalne etapy potoku
lub inne shadery.
Na przykład wartości
na wyjściach Vertex Shadera
są poddawane interpolacji
podczas rasteryzacji, zanim
zostaną podane na wejście
Fragment Shadera.

Fragment
Shader

Budowa prymitywów,
Rasteryzacja

Źródło obrazu:
GPU Design
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PROGRAMOWALNY

Wierzchołek 1

Wierzchołek 2

Vertex
Shader

Vertex
Shader

Fragment 1

Fragment 2

Fragment
Shader

Fragment
Shader

...

Wierzchołek n

POTOK RENDEROWANIA

Program cieniujący

Vertex
Shader

Każde wywołanie
shadera danego typu
jest zupełnie niezależne
od każdego innego wywołania.
Nie ma możliwości komunikacji
pomiędzy shaderami
tego samego typu.
Każdy Vertex Shader ma wiedzę
wyłącznie o swoim własnym
wierzchołku, tak samo Fragment
Shader nie ma wiedzy o sąsiadach
tego fragmentu, dla którego został
wywołany.

23.10.16
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Fragment
Shader
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PROGRAMOWALNY

POTOK RENDEROWANIA

Vertex Shader.
Wejściem pojedynczego
wywołania Vertex Shadera
są atrybuty wyłącznie
jednego wierzchołka.

Wierzchołek

Pozycja
Wektor normalny
Współrz. tekstury

Vertex
Shader

Na wyjściu Vertex Shader musi
podać położenie wierzchołka,
które zostanie użyte na dalszych
etapach potoku (gl_Position).
Dodatkowo na wyjściu mogą
znaleźć się inne zmienne, które
zostaną skonsumowane przez
kolejne shadery.

23.10.16
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PROGRAMOWALNY

POTOK RENDEROWANIA

Fragment Shader.
Wejściem pojedynczego
wywołania Fragment Shadera
są interpolowane wartości wyjść
z poprzednich etapów.

Fragment
Shader

Na wyjściu Fragment Shader
wpisuje wartości fragmentów
do wybranych attachments
bufora klatki (domyślnie jest
tylko jeden).

23.10.16

ColorAttachment0
ColorAttachment1
ColorAttachmentN
DepthAttachment
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DEFINICJA
GEOMETRII

●

Przykłady będą dotyczyły prostego sześcianu:
y

Przykładowe dane

v4

v7

v0

v3

x
v5

v6

v1

v2

z
●

Dla uproszczenia na razie pomijamy wszystko
poza pozycjami wierzchołków

23.10.16
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DEFINICJA
GEOMETRII

●

Pozycje wierzchołków:
y

Przykładowe dane

v4 = (0,1,0)
v0 = (0,1,1)

v7 = (1,1,0)
v3 = (1,1,1)

x
v5 = (0,0,0)
v1 = (0,0,1)

v6 = (1,0,0)
v2 = (1,0,1)

z

23.10.16
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DEFINICJA
GEOMETRII

●

Kolejność definicji ścian naszego sześcianu:

●

Zakładamy użycie prymitywu GL_QUADS

Przykładowe dane

v4

y
v7

v0

v3
x

v1
z

v5

v6

●

v2
●

23.10.16

Oczywiście możliwe będzie zyskanie na wydajności
np. używając GL_QUAD_STRIP, ale chcemy prosty przypadek
GL_QUADS nie jest dostępny we współczesnych wersjach
OpenGL, ale pozwala łatwiej zobrazować zagadnienie
Bartosz Bazyluk
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DEFINICJA
GEOMETRII

●

Kolejność definicji wierzchołków:
●

Przykładowe dane

●

v0 -> v1 -> v2 -> v3
v3 -> v2 -> v6 -> v7
v7 -> v6 -> v5 -> v4
v4 -> v5 -> v1 -> v0
v0 -> v3 -> v7 -> v4
v1 -> v5 -> v6 -> v2
Czyli: 24 zestawy po 3 współrzędne po 4 bajty (float)
–

v4

●

y

v0

Pamiętamy o backface cullingu
–

v7

24 × 3 × 4 = 288 bajtów

zakładamy że front-face'y definiowane są przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara (CCW)

v3
x

v1
z

v5

v6
v2

23.10.16
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IMMEDIATE MODE

●

Ogólna charakterystyka
●

Najprostsze podejście polegające na bezpośredniej
definicji geometrii
Wartości (np. współrzędne wierzchołków)
dla każdorazowego żądania renderowania,
przekazywane są do serwera od nowa
●

●

v4

Oznacza to ogromną ilość danych przesyłaną co klatkę
od klienta do serwera
Oznacza to ogromną liczbę wywołań funkcji OpenGL

y
v7

v0

v3
x

v1
z

v5

v6
v2

23.10.16
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IMMEDIATE MODE

●

Otwarcie bloku definicji geometrii

Sposób użycia

●

●

Definicja geometrii
●

●

v4

●

v3
x

z

Zlecenie renderowania, ewentualne buforowanie

Przykład dla pierwszego quada:

v7

v0

v1

Wierzchołki, wektory normalne, współrzędne tekstur...

Zamknięcie bloku
●

y

Wskazanie pożądanego prymitywu

v5

v6
v2

glBegin(GL_QUADS);
glVertex3f(0.0f, 1.0f, 1.0f);
glVertex3f(0.0f, 0.0f, 1.0f);
glVertex3f(1.0f, 0.0f, 1.0f);
glVertex3f(1.0f, 1.0f, 1.0f);
glEnd();

23.10.16

Bartosz Bazyluk

31

IMMEDIATE MODE
Przykład użycia

●

Dla całego sześcianu:
glBegin(GL_QUADS);

●

glVertex3f(0.0f, 1.0f, 1.0f);
glVertex3f(0.0f, 0.0f, 1.0f);
glVertex3f(1.0f, 0.0f, 1.0f);
glVertex3f(1.0f, 1.0f, 1.0f);
glVertex3f(1.0f, 1.0f, 1.0f);
glVertex3f(1.0f, 0.0f, 1.0f);
glVertex3f(1.0f, 0.0f, 0.0f);
glVertex3f(1.0f, 1.0f, 0.0f);
glVertex3f(1.0f, 1.0f, 0.0f);
glVertex3f(1.0f, 0.0f, 0.0f);
glVertex3f(0.0f, 0.0f, 0.0f);
glVertex3f(0.0f, 1.0f, 0.0f);

v4

v7

z

●

Nie zmieniają się – po co?

Powtarzające się wierzchołki
wysyłane są kilkukrotnie
●

Już zostały przesłane – po co?

glVertex3f(0.0f, 1.0f, 0.0f);
glVertex3f(0.0f, 1.0f, 1.0f);
glVertex3f(1.0f, 1.0f, 1.0f);
glVertex3f(1.0f, 1.0f, 0.0f);

v3

glVertex3f(0.0f, 1.0f, 1.0f);
glVertex3f(1.0f, 1.0f, 1.0f);
glVertex3f(1.0f, 1.0f, 0.0f);
glVertex3f(0.0f, 1.0f, 0.0f);

x
v1

●

glVertex3f(0.0f, 1.0f, 0.0f);
glVertex3f(0.0f, 0.0f, 0.0f);
glVertex3f(0.0f, 0.0f, 1.0f);
glVertex3f(0.0f, 1.0f, 1.0f);

y

v0

W każdej klatce wysyłamy
do serwera pozycje wszystkich
wierzchołków

v5

v6

glVertex3f(0.0f, 0.0f, 1.0f);
glVertex3f(0.0f, 0.0f, 0.0f);
glVertex3f(1.0f, 0.0f, 0.0f);
glVertex3f(1.0f, 0.0f, 1.0f);

v2
glEnd();

23.10.16
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DISPLAY LIST

●

Ogólna charakterystyka

Skompilowana sekwencja instrukcji zmieniających
stan serwera

●

Przechowywana w pamięci karty graficznej

●

Raz utworzona nie może być modyfikowana
●

●

●

v4

y
v7

v0

Nie nadaje się do animacji bryły

Sterownik odpowiada za to, by lista została wykonana
efektywnie
Każda lista ma przypisany identyfikator, który służy
jej późniejszemu wywołaniu (żądaniu renderowania)

v3
x

v1
z

v5

v6
v2

23.10.16
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DISPLAY LIST

●

Utworzenie display listy

Sposób użycia

●

●

●

Kompilacja display listy
●

Wierzchołki, wektory normalne, współrzędne tekstur...

●

Można dołączyć inne zmiany stanu serwera

Wywołanie display listy
●

v4

●

y
v7

v0

v3
x

v1
z

v5

v6
v2

Żądanie identyfikatora

Żądanie renderowania z użyciem identyfikatora

Przykład dla pierwszego quada:
GLuint id = glGenLists(1);
glNewList(id, GL_COMPILE);
glBegin(GL_QUADS);
glVertex3f(0.0f, 1.0f, 1.0f);
glVertex3f(0.0f, 0.0f, 1.0f);
glVertex3f(1.0f, 0.0f, 1.0f);
glVertex3f(1.0f, 1.0f, 1.0f);
glEnd();
glEndList();
// Renderowanie:
glCallList(id);

23.10.16
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DISPLAY LIST
Przykład użycia

v4

y
v7

v0

v3
x

v1
z

v5

v6
v2

●

Dla całego sześcianu:
GLuint id = glGenLists(1);
glNewList(id, GL_COMPILE);
glBegin(GL_QUADS);
glVertex3f(0.0f, 1.0f, 1.0f);
glVertex3f(0.0f, 0.0f, 1.0f);
glVertex3f(1.0f, 0.0f, 1.0f);
glVertex3f(1.0f, 1.0f, 1.0f);
glVertex3f(1.0f, 1.0f, 1.0f);
glVertex3f(1.0f, 0.0f, 1.0f);
glVertex3f(1.0f, 0.0f, 0.0f);
glVertex3f(1.0f, 1.0f, 0.0f);
glVertex3f(1.0f, 1.0f, 0.0f);
glVertex3f(1.0f, 0.0f, 0.0f);
glVertex3f(0.0f, 0.0f, 0.0f);
glVertex3f(0.0f, 1.0f, 0.0f);
glVertex3f(0.0f, 1.0f, 0.0f);
glVertex3f(0.0f, 0.0f, 0.0f);
glVertex3f(0.0f, 0.0f, 1.0f);
glVertex3f(0.0f, 1.0f, 1.0f);
glVertex3f(0.0f, 1.0f, 0.0f);
glVertex3f(0.0f, 1.0f, 1.0f);
glVertex3f(1.0f, 1.0f, 1.0f);
glVertex3f(1.0f, 1.0f, 0.0f);
glVertex3f(0.0f, 1.0f, 1.0f);
glVertex3f(1.0f, 1.0f, 1.0f);
glVertex3f(1.0f, 1.0f, 0.0f);
glVertex3f(0.0f, 1.0f, 0.0f);
glVertex3f(0.0f, 0.0f, 1.0f);
glVertex3f(0.0f, 0.0f, 0.0f);
glVertex3f(1.0f, 0.0f, 0.0f);
glVertex3f(1.0f, 0.0f, 1.0f);
glEnd();
glEndList();
//…

●

●

Pozycje wszystkich
wierzchołków wysyłamy
tylko raz
Podczas renderowania
kolejnych klatek korzystamy
z danych znajdujących się
w pamięci graficznej
●

●

Możliwości list wykraczają poza
zwykłą definicję geometrii
●

●

Znacząco zyskuje na tym
wydajność

Możliwość użycia innych
instrukcji zmieniających stan

Nie ma możliwości modyfikacji
listy po jej skompilowaniu

// Dla każdej klatki:
glCallList(id);

23.10.16
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VERTEX ARRAY

●

Ogólna charakterystyka

Ciągła tablica po stronie klienta (w pamięci głównej)
zawierająca dane wierzchołków

●

Możliwość dowolnej manipulacji zawartości

●

Możliwość wybiórczego renderowania
●

●

v4

Interleaved arrays, czyli łączone tablice dla różnych
danych per-vertex

y
v7

v0

Rozwiązuje problem redefinicji powtarzających się
wierzchołków, co daje oszczędność pamięci

●

Np. pozycja, wektor normalny, kolor, współrzędne tekstury...

●

Wszystko w jednej tablicy (co ma i zalety, i wady)

v3
x

v1
z

v5

v6
v2

23.10.16
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VERTEX ARRAY

●

Utworzenie tablicy z wartościami

Sposób użycia

●

●

Zwyczajna tablica po stronie klienta

Wskazanie serwerowi miejsca w pamięci,
gdzie znajdują się dane
●

Przekazanie adresu tablicy

●

Określenie umiejscowienia atrybutów w pamięci
–

v4

y
v7

v0

–

glEnableClientState

●

glEnableVertexAttribArray()

Wskazanie miejsca w pamięci

v5

glVertexAttribPointer()

Żądanie renderowania

x

z

●

●

v3
●

v1

Włączenie danego atrybutu

●

v6

Można określić, które z danych i w jakiej kolejności
nas interesują

v2

23.10.16
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VERTEX ARRAY

●

Sposób użycia (c.d.)

Przykład dla pierwszego quada:
GLfloat buffer[] = {
0.0f, 1.0f, 0.0f,
0.0f, 1.0f, 1.0f,
0.0f, 0.0f, 1.0f,
1.0f, 0.0f, 1.0f
};
// Renderowanie:
glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
glVertexPointer(3, GL_FLOAT, 0, buffer);

v4

y

glDrawArrays(GL_QUADS, 0, 4);

v7

v0

glDisableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);

v3
x

v1
z

v5

v6
v2

●

Aby wskazać gdzie przechowywane są wartości
innych atrybutów, można posłużyć się funkcjami:
●

●

23.10.16

glNormalPointer(), glTexCoordPointer(), ...
glVertexAttribPointer() - współcześnie każdy atrybut jest
generyczny i używa się wyłącznie tej funkcji!
Bartosz Bazyluk
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VERTEX ARRAY
Wybiórcze renderowanie

●

Wybiórcze renderowanie można zrealizować
na kilka różnych sposobów:
●

Podzakres tablicy od-do:
–

●

v4

y
v7

v0

v3
x

v1
z

v5

v6
v2

glDrawArrays(primitive, from, to)

Wskazanie indeksów wierzchołków:
–

glDrawElements(primitive, num_indices, index_type, indices)

–

Dzięki temu nie musimy redefiniować wierzchołków!

–

Przykład – cały sześcian:

GLfloat buffer[] = {
0.0f, 1.0f, 1.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f, 1.0f, 0.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f,
0.0f, 1.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f, 1.0f, 0.0f
};
GLubyte indices[] = {
0, 1, 2, 3, 3, 2, 6, 7, 7, 6, 5, 4,
4, 5, 1, 0, 0, 3, 7, 4, 1, 5, 6, 2
};
// Renderowanie:
glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
glVertexPointer(3, GL_FLOAT, 0, buffer);
glDrawElements(GL_QUADS, 24, GL_UNSIGNED_BYTE, indices);
glDisableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
23.10.16
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VERTEX ARRAY

●

Wybiórcze renderowanie

Wybiórcze renderowanie można zrealizować
na kilka różnych sposobów (c.d.):
●

v4

v7

●

glDrawRangeElements(primitive, start, end, num_indices,
index_type, indices)

–

start i end określają zakres wartości elementów z tablicy
indeksów (nie zakres tablicy, który zostanie użyty!)

–

Służy to do małej optymalizacji – OpenGL będzie wiedział,
jakiego zakresu indeksów się spodziewać bez konieczności
iterowania po tablicy indeksów. W ten sposób może lepiej
zaplanować odczyt z VA.

Co cechuje Vertex Arrays?

v3

●

x

z

–

y

v0

v1

Wskazanie indeksów wierzchołków oraz ich zakresu:

v5

Możliwość dowolnej kontroli wartości w trakcie
renderowania
–

v6

●

Konieczność przesłania tablicy do pamięci karty graficznej

●

Dużo mniej odwołań do funkcji OpenGL

v2

23.10.16

Przydatne przy animacji bryły
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WYBIÓRCZE
RENDEROWANIE
Przykład zastosowania

●

Inny przykład praktycznego wykorzystania
selektywnego renderowania geometrii z użyciem
indeksów wierzchołków:
●

v4

Prosty Level Of Detail (LOD) dla map wysokości

y
v7

v0

v3
x

v1
z

v5

v6
v2

Źródło obrazu:
Shanee Nishry

23.10.16
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VERTEX ARRAY
Dodatkowe atrybuty

●

Przekazywanie wartości dodatkowych atrybutów
wierzchołków
●

●

v4

y
v7

v0

Nie tylko pozycja (współrzędne) jest wartością per-vertex
–

Wektory normalne, współrzędne tekstur, rodzaj tekstury,
wektory styczne, kolor, stopień zniszczenia, wiek, stopień
deformacji, zabrudzenie, następna pozycja, ...

–

Możemy definiować własne atrybuty, które wykorzystamy
w naszych shaderach

Są dwa podejścia rozwiązania tej kwestii:
–

Oddzielne tablice dla każdego z atrybutów

–

Jedna tablica zawierająca przeplatające się wartości atrybutów
(tzw. interleaved arrays)

v3
x

v1
z

v5

v6
v2
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INTERLEAVED
ARRAYS

●

Interleaved arrays – przykład:

Sposób działania

Współrzędne pozycji (p)
Wektor normalny (n)
Współrzędne 2D tekstury (t)

...

v4

v0

y
v7

v0

●

v3

z

v5

v2

Parametry każdego atrybutu:

x
v1

v1

v6
v2

23.10.16

●

offset – odległość w bajtach od początku wierzchołka

●

stride – odległość w bajtach pomiędzy wierzchołkami

●

Zakładając, że szerokość każdej wartości to 4B, mamy:
–

offset(p) = 0, stride(p) = 32

–

offset(n) = 12, stride(n) = 32

–

offset(t) = 24, stride(t) = 32
Bartosz Bazyluk
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INTERLEAVED
ARRAYS

●

Reprezentacja interleaved array w pamięci głównej
z punktu widzenia programu

Sposób użycia

●

●

v4

v7

SVertex buffer[];

v3
x

v1
z

C++ gwarantuje, że struktura zajmuje ciągły obszar pamięci,
a składowe mają zachowaną kolejność

typedef struct {
GLfloat pos[3];
GLfloat normal[3];
GLfloat tex[2];
} SVertex;

y

v0

Wygodnym podejściem jest użycie struktur

v5

glVertexPointer(3, GL_FLOAT, sizeof(SVertex), buffer);
glNormalPointer(GL_FLOAT, sizeof(SVertex), buffer + 3 * sizeof(GLfloat));
glTexCoordPointer(2, GL_FLOAT, sizeof(SVertex), buffer + 6 * sizeof(GLfloat));

v6
v2

●

Zamiast arytmetyki wskaźników można wykorzystać:
–

23.10.16

&buffer[0].pos, &buffer[0].normal, &buffer[0].tex
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INTERLEAVED
ARRAYS

●

Interleaved arrays – dodatkowe informacje:
●

Dodatkowe informacje
●

Jeśli np. planujemy często zmieniać pozycję wierzchołków,
pozostawiając pozostałe atrybuty bez zmian, warto użyć
oddzielnych tablic
Warto dążyć do tego, by stride był równy wielokrotności 32.
Wiele kart graficznych potrafi wtedy lepiej organizować
odczyt z pamięci
–

v4

●

y
v7

v0

v3

●

x
v1
z

v5

Nawet kosztem zwiększonego zużycia pamięci,
wprowadzając padding!

Możemy określić stride jako 0, jeśli nasze dane są ciasno
upakowane (żadnego paddingu) i tablice zawierają wartości
tylko pojedynczych atrybutów
Jeśli nasz układ danych jest standardowy, można użyć funkcji
glInterleavedArrays() w celu wyboru tego układu
(oszczędza liczbę wywołań funkcji OpenGL)

v6
v2

23.10.16
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VBO

●

Ogólna charakterystyka
●

●

●

v4

y

Vertex Buffer Object (VBO) – technika pozwalająca
na łatwe manipulowanie zawartością pamięci karty
graficznej
Siostrzana technika do Frame Buffer Object
(FBO), Pixel Buffer Object (PBO), jak i innych xBO.
Pozwala zarezerwować, wypełnić, odczytać,
modyfikować zawartość bufora
Po stronie klienta przechowywany jest jedynie
identyfikator bufora

v7

v0

v3

Klient
x

v1
z

v5

Serwer

id

v6

VBO

v2

(dane)

23.10.16
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VBO

●

Wygenerowanie nowego bufora

Sposób użycia

●

●

Sposób korzystania z innych
buforów oferowanych przez
OpenGL (np. IBO) jest zbliżony.

●

Bindowanie bufora
●

Wybór bufora, który ma stać się aktywny

●

Określenie rodzaju bufora (GL_ARRAY_BUFFER)

Alokacja bufora
●

v4

●

y
v7
v3

●

Określenie charakteru danych: czy będą często
modyfikowane, czy też nie...

v5

●

v6
v2

●

Wpływa na optymalny przydział pamięci

Wskazanie miejsc w pamięci

x

z

Przekazanie danych do pamięci karty graficznej

–

v0

v1

Otrzymujemy id bufora

Nie przekazujemy wskaźników (bo ich nie mamy), tylko
określamy liczbowo offset i stride dla VBO

Żądanie renderowania
●

23.10.16

Można określić, które z danych i w jakiej kolejności
nas interesują
Bartosz Bazyluk
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VBO
Przykład użycia

●

Przykład dla pierwszego quada:
GLfloat buffer[] = {0.0f, 1.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f, 1.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f, 1.0f, 0.0f, 1.0f};
GLuint vbo;
glGenBuffers(1, &vbo);
glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, vbo);
glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, sizeof(buffer), buffer, GL_STATIC_DRAW);
delete[] buffer; // Oczywiście jest to błędne użycie (alokacja podczas kompilacji)
glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, 0);

v4

// Renderowanie:
glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, vbo);

y
v7

v0

glVertexPointer(3, GL_FLOAT, 0, 0);

v3

glDrawArrays(GL_QUADS, 0, 4);
x

v1
z

v5

v6
v2

glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, 0);
// Sprzątanie:
glDeleteBuffers(1, &vbo);

23.10.16
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VBO

●

Istnieje możliwość modyfikacji zawartości VBO:

Modyfikacja zawartości

●

Ponowna alokacja pamięci i wysłanie danych
–

●

●

v4

y
v7

v0

v1
z

Poprzez zastąpienie części danych
–

glBufferSubData(target, offset, size, data)

–

Pamięć nie jest realokowana!
Warto użyć nawet, jeśli zamieniamy całą zawartość bufora.

Poprzez mapowanie pamięci
–

glMapBuffer(target, access)

–

glUnmapBuffer(target)

–

Otrzymujemy wskaźnik do pamięci, możemy dowolnie ją
czytać i zmieniać

–

Kosztowna synchronizacja z GPU

v3
x
v5

●

v6

Warto zastanowić się nad wydajnością i synchronizacją
–

v2

23.10.16

glBufferData(target, size, data, usage)

Wykorzystanie techniki podwójnego buforowania
(dwa VBO, które zamieniamy miejscami – rysujemy z jednego,
drugi uaktualniamy) może rozwiązać problem synchronizacji

Bartosz Bazyluk
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IBO

●

Wybiórcze renderowanie z VBO jest jeszcze lepsze

Indeksowanie VBO

●

●

●

v4

Mamy możliwość stworzenia bufora indeksów:
Index Buffer Object (IBO)
IBO działa analogicznie do VBO:
–

Musimy go stworzyć, wybrać, zaalokować, wypełnić, zwolnić

–

GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER

IBO jest przechowywany w pamięci karty graficznej
– odczyt podczas renderowania nie wymaga przesyłania
danych z pamięci głównej!

y
v7

v0

v3
x

v1
z

v5

v6
v2

23.10.16

Bartosz Bazyluk

50

IBO
Przykład użycia

●

Przykład – cały sześcian:
GLfloat buffer[] = {
0.0f, 1.0f, 1.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f, 1.0f, 0.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f,
0.0f, 1.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f, 1.0f, 0.0f
};
GLubyte indices[] = {
0, 1, 2, 3, 3, 2, 6, 7, 7, 6, 5, 4,
4, 5, 1, 0, 0, 3, 7, 4, 1, 5, 6, 2
};

GLuint vbo, ibo;
glGenBuffers(1, &vbo);
glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, vbo);
glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, sizeof(buffer), buffer, GL_STATIC_DRAW);
delete[] buffer;

v4

y

glGenBuffers(1, &ibo);
glBindBuffer(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, ibo);
glBufferData(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, sizeof(indices), indices, GL_STATIC_DRAW);
delete[] indices;

v7

v0

v3

// Renderowanie:

x
v1
z

v5

v6
v2

glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, vbo);
glBindBuffer(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, ibo);
glVertexPointer(3, GL_FLOAT, 0, buffer);
glDrawElements(GL_QUADS, 24, GL_UNSIGNED_BYTE, 0);

// Sprzątanie:
glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, 0);
glBindBuffer(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, 0);
glDeleteBuffers(1, &vbo);
glDeleteBuffers(1, &ibo);

23.10.16
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Vertex Array Object
(VAO)

●

Pozwala na zapamiętanie stanu definicji
wierzchołków
●

Nie zapamiętuje danych wierzchołków – te siedzą w VBO

●

Zapamiętuje m.in.:

●

–

wskazania ustawione z użyciem glVertexAttribPointer()

–

stan włączenia tablic atrybutów (glEnableVertexAttribArray())

–

id użytego VBO i IBO

Co zyskujemy:

(poza tym, że VAO trzeba używać we współczesnym OpenGL)

●

–

mniej odwołań do funkcji OpenGL,
mniej przekazywanych danych

–

konieczność zapamiętania tylko jednego id,
aby przełączyć się w renderowanie nowego obiektu

Obsługa z użyciem funkcji:

23.10.16

●

glGenVertexArrays(num, ids_out)

●

glDeleteVertexArrays(num, ids)

●

glBindVertexArray(id)

Bartosz Bazyluk
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Programy cieniujące

●

Proces utworzenia programu cieniującego
przebiega następująco:
●

Utworzenie programu (pozyskanie identyfikatora)
GLuint programId = glCreateProgram();

●

Utworzenie shaderów (z podaniem typu)
GLuint shaderId = glCreateShader(type);

●

Przekazanie kodów źródłowych shaderów
glShaderSource(shaderId, 1, &shaderCode, NULL)

●

Kompilacja shaderów
glCompileShader(shaderId);

●

Podłączenie do (aktywnego) programu
glAttachShader(programId, shaderId);

●

Linkowanie programu
glLinkProgram(programId);

23.10.16

Bartosz Bazyluk

53

Programy cieniujące

●

W danym momencie tylko jeden program cieniujący
jest aktywny
●

Aktywacja:
glUseProgram(programId);

●

Deaktywacja:
glUseProgram(0);
–

●

Deaktywacja w zasadzie nie ma obecnie sensu, jako że we
współczesnym OpenGL bez aktywnego programu nie uda
niczego wyrenderować

Program posiada swój aktualny stan
●

23.10.16

Najistotniejszym elementem stanu są akutalne wartości
zmiennych uniform, czyli współdzielonych pomiędzy
shaderami danych wejściowych
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Vertex attributes

●

Identyfikator atrybutu
●

Potrzebny przy wskazywaniu adresu

●

Sposoby narzucenia:
–

W kodzie shadera
layout(location = 0) in vec3 v3Position;
layout(location = 1) in vec3 v3Normal;

–

Przed linkowaniem (w kodzie programu)
glBindAttribLocation(programId, 0, ”v3Position”);
glBindAttribLocation(programId, 1, ”v3Normal”);

–

Automatycznie
●

●

Dobra praktyka:
–

Nie odpytywać o id za każdym razem, gdy go potrzebujemy
●

–

23.10.16

Pobranie id na podstawie nazwy:
glGetAttribLocation(name)

Zapamiętujemy albo sami ustalamy

Własnoręcznie ustalić id, ale w bezpieczny sposób
●

Tak, by uniknąć kolizji z przyszłymi, potencjalnymi id

●

Np. stałe numeryczne zgromadzone w jednym miejscu

Bartosz Bazyluk
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Vertex attributes

●

Ustalanie wartości
●

●

W OpenGL 3+ nie ma już specjalnych tablic dla pozycji
wierzchołków, wektorów normalnych czy współrzędnych
tekstur. Wszystkie tablice są zupełnie generyczne i ich
interpretacja należy do programisty
glVertexAttribPointer(id, num, type, normalized, stride, offset)
–

Ostatni parametr jest offsetem, a więc liczbą bajtów
od początku definicji wierzchołka do początku danej wartości
●

●

glEnableVertexAttribArray(id)
–

●

23.10.16

Pracując na strukturach w C++ warto użyć makra offsetof

Początkowo wszystkie tablice są wyłączone

Stan tablic warto zapamiętać w VAO
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Uniforms

●

Identyfikator zmiennej uniform
●

Potrzebny przy ustawianiu wartości

●

Sposoby ustawienia identyfikatora:
–

W kodzie shadera
layout(location = 0) uniform mat4 m4ModelViewProjection;
layout(location = 1) uniform mat4 m4ModelView;

●

Wymaga GLSL 4.30! Lub użycia w shaderze rozszerzenia:

#extension GL_ARB_explicit_uniform_location : enable

–

Automatycznie
●

●

Dobra praktyka:
–

Nie odpytywać o id za każdym razem, gdy go potrzebujemy
●

●

23.10.16

Pobranie id na podstawie nazwy:
glGetUniformLocation(name)

Zapamiętujemy, albo sami ustalamy
Zwykle zmieniamy wartości uniformów wielokrotnie w
ciągu klatki – ciągłe odpytywanie jest koszmarnie złym
rozwiązaniem!
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Uniforms

●

Identyfikator zmiennej uniform
●

Struktury
–

Każda składowa posiada swój własny identyfikator

–

Można go pobrać za pomocą:
glGetUniformLocation(”MyStruct.MyField”);

–

Kiedy ustalamy własne identyfikatory struktur, kolejne
składowe przyjmują kolejne identyfikatory:
struct SS {
vec3 MyField;
mat4 MyField2;
};
layout(location = 32) uniform SS MyStruct;
glGetUniformLocation(”MyStruct.MyField”); // 32
glGetUniformLocation(”MyStruct.MyField2”); // 33
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Uniforms

●

Identyfikator zmiennej uniform
●

Tablice
–

Każdy element tablicy posiada swój własny identyfikator

–

Można go pobrać za pomocą:
glGetUniformLocation(”MyArray[3]”);

–

Id zerowego elementu jest równy id całej tablicy

–

Kiedy ustalamy własne identyfikatory, kolejne elementy
przyjmują kolejne identyfikatory:
layout(location = 10) uniform vec4 MyArray[8];
glGetUniformLocation(”MyArray”);
glGetUniformLocation(”MyArray[0]”);
glGetUniformLocation(”MyArray[1]”);
glGetUniformLocation(”MyArray[7]”);

23.10.16

//
//
//
//

10
10
11
17

–

Analogicznie dla tablic struktur

–

Należy pamiętać, żeby pozostawić odpowiednio wiele
wolnych identyfikatorów dla elementów tablic!
Identyfikatory muszą być unikalne
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Uniforms

●

Ustawianie wartości
●

●

●

Wartości zmiennych uniform są częścią stanu programu
cieniującego
glUniform*(...)
–

Ustawienie wartości uniform dla aktywnego (glUseProgram())
programu cieniującego

–

Istnieje wiele odmian tej funkcji dla różnego rodzaju danych
(macierze, wektory, skalary, ...)

glProgramUniform*(...)
–

●

23.10.16

Ustawienie wartości uniform dla konkretnego programu
(OpenGL 4.1+ lub ARB_separate_shader_objects)

Uniform Buffer Objects (UBO)
–

Wymagają organizacji uniformów w bloki (interface blocks)

–

Możliwość współdzielenia wartości pomiędzy programami
(ten sam bufor dla kilku programów)

–

Szybkie uzupełnianie, szybkie przełączanie

–

glUniformBlockBinding(), glBindBufferRange(), glBindBufferBase()
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Renderowanie
mapy wysokości

●

Zadanie: zwizualizować rzeźbę terenu daną mapą
wysokości (heightmapą)
●

Bitmapa, gdzie wartość każdego piksela jest zapisem
wysokości terenu w danym miejscu
–

●

●

●

Odcienie szarości

Regularna siatka punktów pomiarowych
Na jej podstawie należy zbudować zbiór wierzchołków,
wyrenderować go i ocieniować dla uzyskania jak
najlepszego efektu.
Ilość wykorzystanej pamięci karty graficznej powinna być
jak najmniejsza.

Mapa wysokości
Czyli dane wejściowe
naszego programu.
Jaśniejszy kolor na mapie
oznacza większą wysokość.
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Renderowanie
mapy wysokości

Chmura punktów
Każdy punkt pomiarowy
zwizualizowany jako punkt.
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Renderowanie
mapy wysokości

Powierzchnia
Teren wyrenderowany jako
powierzchnia złożona
z trójkątów. Kolor fragmentu
odpowiada wysokości terenu w
danym miejscu.
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Renderowanie
mapy wysokości

Oświetlenie
Obliczone wektory normalne,
zaimplementowany model
oświetlenia Phonga.
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Renderowanie
mapy wysokości

Teksturowanie
Proceduralny dobór tekstury
na podstawie wysokości
oraz nachylenia terenu w danym
fragmencie.
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Renderowanie
mapy wysokości

●

●

Wierzchołki: VBO
●

Zawiera informacje o wysokościach, odczytane z mapy

●

Każdy wierzchołek występuje tylko raz

●

Dodatkowo wektory normalne, współrzędne tekstury

Indeksy: IBO
●

●

Za pomocą indeksów wierzchołków z VBO
tworzy siatkę która posłuży do wyrenderowania powierzchni

Żądanie renderowania

23.10.16

●

glDrawElements()

●

Prymityw GL_TRIANGLE_STRIP

●

Najlepiej zawrzeć całą mapę w tylko jednym żądaniu!
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Renderowanie
mapy wysokości

1

Jeden render call
Używając prymitywu
TRIANGLE_STRIP, mamy
możliwość prostego zawarcia
całego terenu w jednym zbiorze
wierzchołków.
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Renderowanie
mapy wysokości

1

Jeden render call
W każdej iteracji po kolumnach
mapy wysokości, w obrębie
jednego wiersza, będziemy
dodawać do zbioru dwa
wierzchołki:

2

- z obecnego wiersza
- z kolejnego wiersza
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Renderowanie
mapy wysokości

1

3

Jeden render call
W każdej iteracji po kolumnach
mapy wysokości, w obrębie
jednego wiersza, będziemy
dodawać do zbioru dwa
wierzchołki:

2

- z obecnego wiersza
- z kolejnego wiersza
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Renderowanie
mapy wysokości

1

3

2

4

Jeden render call
W każdej iteracji po kolumnach
mapy wysokości, w obrębie
jednego wiersza, będziemy
dodawać do zbioru dwa
wierzchołki:
- z obecnego wiersza
- z kolejnego wiersza
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Renderowanie
mapy wysokości

1

3

5

7

2

4

6

8

Jeden render call
Problem pojawia się gdy
dotrzemy do końca wiersza.
Jak przejść do następnego
wiersza nie przerywając
renderowania?
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Renderowanie
mapy wysokości

1

3

5

7

2

4

6

8

Jeden render call
Jeśli zaczęlibyśmy od razu
kolejny wiersz w taki sam
sposób jak poprzednio,
otrzymalibyśmy niepożądany
trójkąt przecinający
nasz misternie
przygotowywany teren.

9
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Renderowanie
mapy wysokości

1

3

5

7

2

4

6

8 9

Jeden render call
Powszechnie wykorzystywanym
sposobem jest użycie tzw.
zdegenerowanych trójkątów.
Dodajemy jeszcze jeden
wierzchołek w tym samym
miejscu. Stosunkowo małym
kosztem tworzymy w ten sposób
trójkąt, który podczas
rasteryzacji nie wytworzy
żadnego fragmentu.
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Renderowanie
mapy wysokości

1

3

5

7

2
10

4

6

8 9

Jeden render call
Przechodząc teraz do nowego
wiersza, tworzymy jeszcze jeden
zdegenerowany trójkąt.
Uwaga: używając prymitywu
LINE_STRIP, uzyskamy tutaj
dodatkową linię przechodzącą
przez całą mapę!
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Renderowanie
mapy wysokości

1

3

5

7

4

6

8 9

Jeden render call
Gdybyśmy od razu zaczęli
kolejny wiersz, powstałby
zbędny trójkąt 9-10-11.

2
10 11

Dlatego potrzebujemy jeszcze
jednego zdegenerowanego
trójkąta, by móc swobodnie
iterować po kolejnym wierszu.
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Renderowanie
mapy wysokości

1

3

5

7

4

6

8 9

Jeden render call
Teraz możemy już swobodnie
zająć się kolejnym wierszem.

2
10 11

Całość można rozwiązać też
na inne sposoby, np. odwracając
kolejność co drugiego wiersza.

12

23.10.16

Bartosz Bazyluk

76

Renderowanie
mapy wysokości

1

3

5

7

4

6

8 9

Jeden render call
Teraz możemy już swobodnie
zająć się kolejnym wierszem.

2
10 11

Całość można rozwiązać też
na inne sposoby, np. odwracając
kolejność co drugiego wiersza.

13

12
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Renderowanie
mapy wysokości

1

3

5

7

4

6

8 9

Jeden render call
Teraz możemy już swobodnie
zająć się kolejnym wierszem.

2
10 11

Całość można rozwiązać też
na inne sposoby, np. odwracając
kolejność co drugiego wiersza.

12
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Renderowanie
mapy wysokości

1

3

5

7

2
10 11

4

6

8 9
17

12
20 21

14

22

24

Jeden render call
Postępujemy w ten sposób do
samego końca.

13

15

W ten sposób uzyskujemy całą
powierzchnię mapy.
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Renderowanie
mapy wysokości
Level Of Detail (LOD)
Aby nie renderować całego
terenu w pełnej szczegółowości,
można rozważyć zastosowanie
techniki LOD.
Stosunkowo prostym
rozwiązaniem będzie podział
terenu na kafelki, dla których
wygenerowane zostaną IBO
z różnymi licznościami
wierzchołków.
Dobór IBO o odpowiedniej
szczegółowości będzie wówczas
zależny od odległości od kamery.
Źródło obrazu:
Shanee Nishry
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Renderowanie
mapy wysokości
Level Of Detail (LOD)
Ciekawym podejściem jest
rozwiązanie całego problemu
LOD po stronie karty graficznej.
Można w tym celu posłużyć się
tessellation shaderem, który na
podstawie mapy wysokości
przekazanej jako tekstura
dokona podziału rzadkiej siatki.
Takie podejście minimualizuje
komunikację pomiędzy
kartą graficzną
a CPU/pamięcią główną.

Źródło obrazu:
Florian Boesch, Codeflow
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OpenGL
Programowalny potok renderowania,
buforowanie geometrii (VBO, IBO, VAO).

Algorytmy grafiki komputerowej czasu rzeczywistego, Informatyka S2

