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Teksturowanie. Bufor klatki. Efekty post processing.

Algorytmy grafiki komputerowej czasu rzeczywistego, Informatyka S2
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POTOK 
RENDEROWANIA

● Potok renderowania geometrii stosowany w grafice 
czasu rzeczywistego

Przetwarzanie wierzchołków

Łączenie w prymitywy

Rasteryzacja prymitywów

Operacje na fragmentach

Operacje na pikselach

Wierzchołki

wierzchołki

prymitywy

fragmenty

piksele

OBRAZ 2D

SCENA 3D

Bufor klatki
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RENDEROWANIE 
DETALI

Źródło obrazu:
http://www.texturex.com

Problem:

W jaki sposób za pomocą opisu 
cech wierzchołków wyrenderować 

powierzchnię lub element o bardzo 
dużej szczegółowości?
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TEKSTUROWANIE ● Technika teksturowania pozwala na modyfikację 
cech powierzchni bryły pomiędzy jej wierzchołkami

● Teksturowanie jest z założenia operacją wykonywaną 
na fragmentach

– Możliwe jest wykorzystanie tekstur także na innych etapach 
potoku renderowania, np. podczas przetwarzania wierzchołków

● Najczęściej teksturowanie kojarzy się z modulacją koloru 
na podstawie koloru tekstury, jednak jest to tylko
jedno z wielu zastosowań tej techniki

Przetwarzanie wierzchołków

Łączenie w prymitywy

Rasteryzacja prymitywów

Operacje na fragmentach

Operacje na pikselach

Wierzchołki

Bufor klatki

Źródło obrazu:
http://helpcenter.graphisoft.com/

Oświetlona bryła Modulacja koloru z użyciem tekstury
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TEKSTUROWANIE ● Na teksturę składa się jeden lub więcej obrazów
● Jest więc ona swojego rodzaju kontenerem na obrazy, 

posiadającym pewne szczególne cechy

● Nie należy utożsamiać tekstury z obrazem

● Teksturę określają cechy:
● Typ tekstury

– Określa ułożenie obrazów w obrębie tekstury

● Rozmiar tekstury

– Rozdzielczość obrazów

● Format obrazu

– Ułożenie danych w obrębie każdego obrazu

● Sposób przechowywania tekstury

– Decyduje o alokacji pamięci karty graficznej

Źródło obrazu:
http://filterforge.com/
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TEKSTUROWANIE ● Typy tekstur
● Wymiarowość:

– 1D – obrazy posiadają tylko szerokość

– 2D – obrazy posiadają szerokość i wysokość

– 3D – obrazy posiadają szerokość, wysokość i głębokość

● Zorganizowanie obrazów:

– Np. tablica (ang. array), mapa sześcienna (ang. cube map)

● Dostępne w OpenGL typy:

– GL_TEXTURE_1D, GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_3D

– GL_TEXTURE_RECTANGLE

– GL_TEXTURE_BUFFER

– GL_TEXTURE_CUBE_MAP

– GL_TEXTURE_1D_ARRAY, GL_TEXTURE_2D_ARRAY

– GL_TEXTURE_CUBE_MAP_ARRAY

– GL_TEXTURE_2D_MULTISAMPLE, 
GL_TEXTURE_2D_MULTISAMPLE_ARRAY

Źródło obrazu:
http://filterforge.com/

Najczęściej wykorzystywany 
i zarazem najbardziej uniwersalny 

typ tekstury w OpenGL 
to GL_TEXTURE_2D.
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TEKSTUROWANIE ● W uogólnieniu tekstura jest macierzą wartości 
(niekoniecznie koloru!)

● Wykorzystuje się tekstury jedno- (1D), dwu- (2D) 
i trójwymiarowe (3D)

● Najpowszechniejsze są tekstury 2D

● Niezależnie od liczby wierszy i kolumn macierzy, 
dwuwymiarową teksturę opisuje się za pomocą 
znormalizowanych współrzędnych UV:

Źródło obrazu:
http://filterforge.com/

u

v

Pojedynczy element macierzy 
używanej jako tekstury

nazywa się tekselem.

Dla tekstur 1D jest zwyczajowo 
jedna współrzędna U, dla tekstur 

3D są współrzędne UVW.

W DirectX współrzędna pionowa 
jest odwrócona: początek 

przestrzeni tekstury znajduje się 
w jej lewym górnym narożniku.

(0,0) (1,0)

(0,1) (1,1)

Teksel
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TEKSTUROWANIE ● Adresowanie tekstury odbywa się z użyciem 
współrzędnych w jej przestrzeni,
tj. dwuwymiarowych jeśli obraz jest dwuwymiarowy

● Współrzędne w przestrzeni tekstury nazywa się zwyczajowo 
U, UV, UVW zależnie od wymiarowości

● Współrzędne powierzchni bryły na którą nakłada się 
teksturę zwyczajowo nazywa się S, ST, STR zależnie 
od wymiarowości

● W OpenGL przyjęto tę drugą konwencję jako dominującą 
aby odróżnić współrzędne UV tekstury od współrzędnych 
ewaluatora, które też nazywane są UV

Źródło obrazu:
Cindy Reed. Texture Mapping in VRML.

Zdecydowanie częściej słyszy się 
o współrzędnych UV, 

niż o współrzędnych ST.

W środowisku ludzi zajmujących się 
grafiką komputerową zdania 

odnośnie słuszności jednej bądź 
drugiej konwencji i ich znaczeń 

są bardzo podzielone.
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TEKSTUROWANIE ● Tekstura trójwymiarowa (3D)
● Jest złożona ze zbioru plastrów (warstw, ang. slices), 

z których każdy stanowi macierz 2D o tych samych 
wymiarach

● Dzięki interpolacji pomiędzy warstwami możliwe jest 
opisanie ciągłego, wolumetrycznego zbioru danych

● Wykorzystuje się np. do opisu danych medycznych 
pozyskanych metodami takimi jak tomografia

Źródło obrazu:
http://github.com/neurolabusc/vx

u

v

w
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TEKSTUROWANIE ● Tekstura będąca tablicą (ang. array texture)
● Podobnie jak w przypadku tekstury 3D, tekstura składa się 

z plastrów (ang. slices), ale tutaj każdy z nich jest 
niezależnym obrazem – nie ma interpolacji pomiędzy nimi

– Obrazy muszą być identycznych wymiarów

● Przełączanie się pomiędzy teksturami jest kosztowne

– Tablica pozwala na jednoczesne załadowanie kilku obrazów 
jako jednej tekstury – jest to duża oszczędność czasu

● Lepsza alternatywa dla atlasów tekstur

– Nie występuje problem bleedingu (mieszania wartości 
przy krawędziach) podczas filtracji

– Możliwy łatwy wrapping

– Rozwiązanie problemów z mipmappingiem

● Nieużyteczna w nieprogramowalnym potoku renderowania

Źródła obrazów:
NVIDIA

http://www.paulsprojects.net/

Podobnie jak w przypadku 
tekstury 3D, adresowanie 

odbywa się za pomocą 
trzech współrzędnych.

Trzecia współrzędna jest 
identyfikatorem warstwy i jest 

w tym przypadku liczbą całkowitą.
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TEKSTUROWANIE ● Mapa sześcienna (ang. cube map)
● Struktura sześciu obrazów stanowiących ściany sześcianu

● Możliwość adresowania za pomocą trójwymiarowego 
kierunku obserwacji

● Przydatna np. do zbudowania skyboxa lub do techniki 
mapowania środowiska

Źródła obrazów:
NVIDIA

http://www.paulsprojects.net/

Podanie trójwymiarowego wektora 
kierunku prowadzi do znalezienia 

odpowiadającego mu teksela 
w sześciennej mapie.
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TEKSTUROWANIE ● Liczba wierszy i kolumn obrazu w teksturze 
to jej rozdzielczość

● Dwuwymiarowe tekstury są często kwadratowe, choć 
nie jest to konieczne (OpenGL 1.1+)

● Najczęściej tekstury mają wymiary będące potęgami 
liczby 2, choć nie jest to konieczne (OpenGL 1.4+)

– Np. 128×128, 512×512, 1024×512, 2048×256...

– Pozwala to na korzystanie z uproszczonych obliczeń podczas 
np. mnożenia, dzielenia współrzędnych

– Dzięki temu przetwarzanie tekstur o takich wymiarach 
może być szybsze

● Można oczekiwać, że współczesne karty graficzne 
są w stanie obsłużyć tekstury nawet o rozdzielczości 
16384×16384, choć w praktyce rzadko kiedy używa się 
większych niż 4096×4096

– Najczęściej spotykane rozmiary są w zakresie
od 128×128 do 2048×2048

– Możliwości zależą od ilości dostępnej pamięci karty graficznej 
jak i sprzętowych rozwiązań dotyczących jej adresowania

Źródło obrazu:
StackExchange, Gamedev, psal

Wymiar tekstury będący 
każdą kolejną potęgą liczby 2 

oznacza cztery razy więcej tekseli.

Szybszy odczyt danych z tekstury 
o wymiarach będących 

potęgami liczby 2 sprawia,
że czasem warto poświęcić pamięć

i zwiększyć jej rozmiar.
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Źródło obrazu:
http://gamersnexus.net
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TEKSTUROWANIE ● Format danych tekstury określa sposób 
zorganizowania danych w obrębie obrazu

● Komponenty (R, G, B, A, depth, stencil, ...)

● Precyzja (liczba bitów na kanał)

● Typ danych (signed/unsigned, integer, float, ...)

● Przykładowe formaty oferowane przez OpenGL:

– GL_RGB8

– GL_SRGB8

– GL_R3_G3_B2

– GL_RGB10_A2

– GL_SRGB8_ALPHA8

– GL_DEPTH_COMPONENT24

– itd...

● Możliwa jest wspierana sprzętowo kompresja danych 
przechowywanych w teksturze

● Metody charakterystyczne dla producentów kart graficznych

● Uniwersalna metoda S3 (S3TC), nazywana czasem DXT
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TEKSTUROWANIE ● Metoda kompresji tekstur S3 (S3TC),
nazywana czasem metodą DXT

● Kompresja stratna

● Stopień kompresji (ang. compression ratio) jest stały

● Operuje na blokach 4×4

● Pozwala na wybiórczą dekompresję tekstury

● Odmiana DXT1:

– Tylko RGB, bez przezroczystości

– Stopień kompresji 6:1

– Blok 4×4 tekseli – zawsze 64 bity zamiast 384 bitów:

– Cztery możliwe wartości kodowania udziału decydują o tym, 
jak wyliczany jest kolor konkretnego teksela na podstawie 
obu określonych kolorów

kolor 0
16 bitów
5R6G5B

kolor 1
16 bitów
5R6G5B

kodowanie udziału obu kolorów w tekselach
32 bity
2 bity na każdy teksel

Użycie kompresji S3TC w OpenGL 
nie jest objęte standardem, 

wymaga posłużenia się 
uniwersalnym rozszerzeniem 

EXT_texture_compression_s3tc.

Możliwe jest przekazanie 
do OpenGL tekstury w postaci 
nieskompresowanej i zlecenie 

sterownikowi kompresji, 
jak i przekazanie postaci 

już skompresowanej. W drugim 
przypadku operacja 

jest znacznie szybsza.
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TEKSTUROWANIE ● Metoda kompresji tekstur S3 (S3TC),
nazywana czasem metodą DXT

● Kompresja stratna

● Stopień kompresji (ang. compression ratio) jest stały

● Operuje na blokach 4×4

● Pozwala na wybiórczą dekompresję tekstury

● Pozostałe odmiany DXT:

Źródło obrazu:
Wikipedia

Użycie kompresji S3TC w OpenGL 
nie jest objęte standardem, 

wymaga posłużenia się 
uniwersalnym rozszerzeniem 

EXT_texture_compression_s3tc.

Możliwe jest przekazanie 
do OpenGL tekstury w postaci 
nieskompresowanej i zlecenie 

sterownikowi kompresji, 
jak i przekazanie postaci 

już skompresowanej. W drugim 
przypadku operacja 

jest znacznie szybsza.
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TEKSTUROWANIE ● Sposoby przechowywania danych tekstury
● Mutable storage

– Najpowszechniej wykorzystywane podejście

– Format i wymiary obrazów tekstury mogą ulegać zmianie

● Immutable storage

– Jednorazowa, całościowa alokacja pamięci dla wszystkich 
obrazów składających się na teksturę

– Dane i parametry tekstury mogą się zmieniać

– By zmienić format lub wymiary tekstury, trzeba stworzyć nową

– Możliwość używania widoków tekstur (texture views) 
i współdzielenia danych pomiędzy teksturami

– OpenGL 4.2+

● Buffer storage

– Typ tekstury charakterystyczny tylko dla tzw. Buffer Textures

– Wykorzystywane do przesyłania dużej ilości danych 
do shaderów (Texture Buffer Object) zamiast uniforms

Format i wymiary tekstury określają 
jedynie ułożenie danych wewnątrz 
tekstury, ale nie określają sposobu 

jej przechowywania.
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TEKSTUROWANIE ● Mapowanie UV jest techniką która zakłada, 
że definicji geometrii bryły towarzyszy informacja 
o mapowaniu jej powierzchni w przestrzeń tekstury

● Najczęściej współrzędne tekstury definiowane są 
w wierzchołkach bryły

● Każdemu wierzchołkowi przypisane jest położenie UV 
w przestrzeni tekstury

Źródło obrazu:
http://real3dtutorials.com

http://real3dtutorials.com/
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TEKSTUROWANIE ● Definiowanie współrzędnych tekstury polega 
na przyporządkowaniu współrzędnych UV 
wierzchołkom naszej teksturowanej bryły

u
(0,0) (1,0)

(0,1) (1,1)
v

Tekstura:

Teksturowana bryła:



14 listopada 2016 r. Bartosz Bazyluk 20

TEKSTUROWANIE ● Definiowanie współrzędnych tekstury polega 
na przyporządkowaniu współrzędnych UV 
wierzchołkom naszej teksturowanej bryły

u
(0,0) (1,0)

(0,1) (1,1)
v

Tekstura:

Teksturowana bryła:

(0.0,0.0) (1.0,0.0)

(0.0,1.0) (1.0,1.0)

W wyniku takiego mapowania 
zwyczajnie nakładamy 

całą teksturę na powierzchnię 
przedniej ściany bryły.
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TEKSTUROWANIE ● Definiowanie współrzędnych tekstury polega 
na przyporządkowaniu współrzędnych UV 
wierzchołkom naszej teksturowanej bryły

u
(0,0) (1,0)

(0,1) (1,1)
v

Tekstura:

Teksturowana bryła:

(0.0,0.0) (0.5,0.0)

(0.0,0.5) (0.5,0.5)

Można mapować jedynie wycinek 
tekstury na daną ścianę bryły.
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TEKSTUROWANIE ● Definiowanie współrzędnych tekstury polega 
na przyporządkowaniu współrzędnych UV 
wierzchołkom naszej teksturowanej bryły

u
(0,0) (1,0)

(0,1) (1,1)
v

Tekstura:

Teksturowana bryła:

(0.0,0.0) (1.0,0.0)

(0.0,0.5) (1.0,0.5)

Proporcje wycinka tekstury 
wcale nie muszą odpowiadać 

proporcjom długości boków 
teksturowanej ściany.
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TEKSTUROWANIE ● Definiowanie współrzędnych tekstury polega 
na przyporządkowaniu współrzędnych UV 
wierzchołkom naszej teksturowanej bryły

u
(0,0) (1,0)

(0,1) (1,1)
v

Tekstura:

Teksturowana bryła:

(0.0,0.0) (1.0,0.0)

(0.0,1.0) (0.5,1.0)

Kształt również nie musi 
odpowiadać kształtowi ściany.
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TEKSTUROWANIE ● Definiowanie współrzędnych tekstury polega 
na przyporządkowaniu współrzędnych UV 
wierzchołkom naszej teksturowanej bryły

u
(0,0) (1,0)

(0,1) (1,1)
v

Tekstura:

Teksturowana bryła:

(0.0,1.0) (1.0,1.0)

(0.0,0.0) (1.0,0.0)

Łatwo można też uzyskać odbicie 
lustrzane nakładanej tekstury.
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TEKSTUROWANIE ● Definiowanie współrzędnych tekstury polega 
na przyporządkowaniu współrzędnych UV 
wierzchołkom naszej teksturowanej bryły

u
(0,0) (1,0)

(0,1) (1,1)
v

Tekstura:

Teksturowana bryła:

(0.0,0.0) (4.0,0.0)

(0.0,1.0) (4.0,1.0)

Współrzędne mogą wykraczać poza 
zakres od 0.0 do 1.0.

Wówczas rezultat będzie zależał 
od ustawienia danej tekstury.

Na przykład możliwe jest 
powtarzanie tekstury:

GL_REPEAT, 
GL_MIRRORED_REPEAT

Źródło obrazu:
http://open.gl/
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TEKSTUROWANIE ● Definiowanie współrzędnych tekstury polega 
na przyporządkowaniu współrzędnych UV 
wierzchołkom naszej teksturowanej bryły

u
(0,0) (1,0)

(0,1) (1,1)
v

Tekstura:

Teksturowana bryła:

(0.0,0.0) (4.0,0.0)

(0.0,1.0) (4.0,1.0)

Na przykład możliwe jest też 
przycinanie tekstury:

GL_CLAMP_TO_BORDER, 
GL_CLAMP_TO_EDGE

Wówczas ostatni wiersz/kolumna 
są powtarzane w nieskończoność.

Źródło obrazu:
http://open.gl/
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TEKSTUROWANIE ● Zadanie: zwrócić wartość na podstawie tekstury 
dla zadanych współrzędnych, wynikających z danego 
fragmentu teksturowanej powierzchni.

Nasza tekstura ma określoną 
rozdzielczość, mamy załadowany obraz.
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TEKSTUROWANIE ● Zadanie: zwrócić wartość na podstawie tekstury 
dla zadanych współrzędnych, wynikających z danego 
fragmentu teksturowanej powierzchni.

Mapujemy tę teksturę na powierzchnię 
ściany naszej bryły (czarna siatka).

Wyznaczenie wartości poszczególnych 
fragmentów nie stanowi problemu 
– po prostu pobierane są wartości 

poszczególnych tekseli.
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TEKSTUROWANIE ● Zadanie: zwrócić wartość na podstawie tekstury 
dla zadanych współrzędnych, wynikających z danego 
fragmentu teksturowanej powierzchni.

Mapujemy tę teksturę na powierzchnię 
ściany naszej bryły (czarna siatka).

Co jeśli z mapowania lub projekcji 
wynika, że pikselowi bufora klatki wcale 

nie odpowiada dokładnie jeden teksel?

Operację wyliczenia wartości 
na podstawie jednego lub więcej tekseli 

w wyniku nieregularnego 
jej mapowania nazywa się 

filtrowaniem tekstury.
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TEKSTUROWANIE ● Zadanie: zwrócić wartość na podstawie tekstury 
dla zadanych współrzędnych, wynikających z danego 
fragmentu teksturowanej powierzchni.

Mapujemy tę teksturę na powierzchnię 
ściany naszej bryły (czarna siatka).

Sytuacja taka ma miejsce także 
gdy teksele są podczas projekcji 

na bufor klatki „większe” niż piksele.
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TEKSTUROWANIE ● Zadanie: zwrócić wartość na podstawie tekstury 
dla zadanych współrzędnych, wynikających z danego 
fragmentu teksturowanej powierzchni.

Mapujemy tę teksturę na powierzchnię 
ściany naszej bryły (czarna siatka).

Także wtedy, gdy tekstura jest obrócona 
względem docelowego rastra.
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TEKSTUROWANIE ● Zadanie: zwrócić wartość na podstawie tekstury 
dla zadanych współrzędnych, wynikających z danego 
fragmentu teksturowanej powierzchni.

Mapujemy tę teksturę na powierzchnię 
ściany naszej bryły (czarna siatka).

Lub gdy uświadomimy sobie, że nasz 
świat ma przecież trzy wymiary 

i perspektywę...
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TEKSTUROWANIE ● Filtrowanie tekstury jest metodą, która służy do 
uzyskania wartości fragmentu w wyniku mapowania 
tekstury na podstawie wartości odpowiadających 
temu fragmentowi tekseli

● Metoda najbliższego sąsiada (ang. nearest neighbor)

– Bierze pod uwagę tylko jeden teksel, który najlepiej odpowiada 
przetrwarzanemu fragmentowi

Metoda najmniej kosztowna.

Nadaje się zarówno do powiększania, 
jak i pomniejszania.

Rezultaty zachowują wyraźne 
krawędzie, ale często spotyka się 

artefakty w postaci aliasingu.

Źródło obrazu:
beyond3D

id software
http://felixgers.de
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TEKSTUROWANIE ● Filtrowanie tekstury jest metodą, która służy do 
uzyskania wartości fragmentu w wyniku mapowania 
tekstury na podstawie wartości odpowiadających 
temu fragmentowi tekseli

● Metoda filtracji liniowej (ang. (bi)linear filtering)

– Interpolacja liniowa czterech najbliższych tekseli

Metoda pobiera zawsze cztery wartości 
teksela zamiast tylko jednej, 

przez co jest wolniejsza.

Nadaje się zarówno do powiększania, 
jak i pomniejszania – choć w tym 

drugim przypadku pojawiają się 
artefakty podobne do metody 

najbliższego sąsiada gdy tekstura 
jest znacznie pomniejszona.

Rezultaty rozmywają krawędzie.

Źródło obrazu:
beyond3D

id software
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TEKSTUROWANIE ● Mipmapy (łac. multum im parvo) są wcześniej 
wyliczonymi sekwencjami pomniejszonych wersji tej 
samej oryginalnej tekstury

● Każdy następny poziom mipmapy ma wymiary dwukrotnie 
mniejsze wzdłuż każdej krawędzi

● Mipmapa zerowego poziomu to oryginalny obraz

● Najmniejsza mipmapa to pojedynczy teksel

Podczas tworzenia, każdy teksel 
następnego poziomu mipmapy 

to średnia arytmetyczna 
odpowiadających mu czterech tekseli 

poprzedniego poziomu.

Aby przechować pełną piramidę 
mipmap, nigdy nie potrzeba więcej niż 

o 1/3 więcej miejsca w pamięci
niż na przechowanie samej oryginalnej 

tekstury.

Źródło obrazu:
http://tomshardwareguide.com
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TEKSTUROWANIE ● Filtrowanie tekstury jest metodą, która służy do 
uzyskania wartości fragmentu w wyniku mapowania 
tekstury na podstawie wartości odpowiadających 
temu fragmentowi tekseli

● Najbliższa mipmapa (ang. nearest mipmap)

– Wartość pobierana jest z poziomu mipmapy, który najlepiej 
odpowiada wielkości przetwarzanego fragmentu

Metoda może wykorzystywać podejście 
najbliższego sąsiada lub filtrację liniową 

w obrębie poziomu mipmapy.

Wymaga wcześniejszego 
wygenerowania mipmap.

Nadaje się jedynie do pomniejszania 
– mipmapy naturalnie nic nie dają 

gdy spodziewany obraz
jest większy niż oryginał.

Mogą być widoczne granice 
poszczególnych poziomów mipmap.

Źródło obrazu:
beyond3D

id software
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TEKSTUROWANIE ● Filtrowanie tekstury jest metodą, która służy do 
uzyskania wartości fragmentu w wyniku mapowania 
tekstury na podstawie wartości odpowiadających 
temu fragmentowi tekseli

● Filtracja trójliniowa (ang. trilinear filtering)

– Wartość jest obliczana jako średnia ważona pomiędzy 
najbliższymi mipmapami

Praktycznie zawsze pobierane są 
wartości z dwu sąsiadujących poziomów 

mipmap – co w przypadku filtracji 
liniowej w ich obrębie daje zawsze 

8 odczytów z tekstury.
Jest to metoda kosztowna.

Wymaga wcześniejszego 
wygenerowania mipmap.

Nadaje się jedynie do pomniejszania 
– mipmapy naturalnie nic nie dają 

gdy spodziewany obraz
jest większy niż oryginał.

Granice pomiędzy poziomami mipmap 
zacierają się.

Źródło obrazu:
beyond3D

id software
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TEKSTUROWANIE ● Filtrowanie anizotropowe
● Technika zmniejszająca uciążliwość rozmycia wynikającego 

z dużej deformacji tekseli podczas oglądania tekstury 
pod małym kątem do jej powierzchni

Źródła obrazów:
NVIDIA

http://3dgep.com
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TEKSTUROWANIE ● Jednostka teksturująca (ang. texture unit)
● Dawniej osobny układ logiczny karty graficznej (TMU) 

dedykowany operacjom na teksturze

● Obecnie integralna część GPU, może być rozumiana jako 
lokacja do której przypisujemy teksturę celem jej użycia

– Mówi się o niej jako o texture image unit (TIU)

– W danej chwili jednostka może mieć przypisaną (ang. bound) 
tylko jedną teksturę

– Karta graficzna ma ograniczoną liczbę jednostek, np.:
● 3dfx Voodoo 2: 2 jednostki
● NVIDIA GeForce 7600 GT: 12 jednostek
● NVIDIA GeForce 750M: 32 jednostki
● NVIDIA GeForce GTX 1080: 160 jednostek

● Odpowiada za adresowanie, dekompresję danych,
dostęp do nich i ich filtrowanie

– Zadanie jednostki teksturującej: dostarczyć wartość próbki 
na podstawie danych tekstury, dla zadanych współrzędnych

– Całą operację nazywa się często w jęz. ang. texture lookup

Źródło obrazu:
Wikipedia

3dfx Voodoo 2 (1998) 
był pierwszym akceleratorem 3D, 
który oferował aż dwie jednostki 

teksturujące.
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TEKSTUROWANIE

Źródło obrazu:
http://real3dtutorials.com

To ile jest dostępnych jednostek, 
determinuje z ilu tekstur 

jednocześnie można korzystać przy 
operacji na danym fragmencie 

podczas jednego żądania 
renderowania

Jednostka
teksturująca

Operacja
na fragmencie

Pamięć
karty graficznej

...

Jednostka
teksturująca

współrzędne

współrzędne

dane
z tekseli

dane
z tekseli

● Tekstura znajdująca się w pamięci karty graficznej 
musi zostać przypisana (ang. bound) do jednostki 
teksturującej, aby mogła zostać użyta

Przypisanie tekstury do jednostki
nie zmienia się w trakcie trwania

żądania renderowania

Tekstura

Tekstura

Tekstura

Tekstura

http://real3dtutorials.com/
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TEKSTUROWANIE ● W OpenGL w danej chwili z punktu widzenia edycji 
danych i parametrów aktywna jest tylko jedna 
jednostka teksturująca

● Analogicznie do aktywnej macierzy transformacji:

● Podczas renderowania aktywne są wszystkie jednostki, 
do których przypisane są tekstury

● Dana jednostka teksturująca może mieć jednocześnie 
przypisane po jednej teksturze dla każdego z typów

– Na przykład jednocześnie przypisana jest inna tekstura 
dla GL_TEXTURE_1D i inna dla typu GL_TEXTURE_2D.

– W jednej chwili tylko jedna z nich może być używana, 
choć przypisanie pozostałych typów jest pamiętane

– Wybór tego który typ tekstury, a więc de facto która 
z przypisanych do danej jednostki tekstur jest używana, 
odbywa się na podstawie typu samplera w programie 
cieniującym

glActiveTexture(texture_unit); // np. GL_TEXTURE0 lub GL_TEXTURE6

Jednostka
teksturująca

GL_TEXTURE_2D

GL_TEXTURE_3D

GL_TEXTURE_1D14

…        ...

Jednostka teksturująca posiada 
osobne miejsca przyłączenia 
dla każdego z typów tekstur. 

Jednocześnie mogą być przypisane 
do niej różne tekstury pod 

warunkiem że każda jest innego 
typu. Jendak w danej chwili 

używana może być tylko 
jedna z nich.

52
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TEKSTUROWANIE ● Stworzenie tekstury w OpenGL polega na:
● Uzyskaniu jej identyfikatora

(w dokumentacji opisanego jako texture name)

● Wyborze tekstury o zadanym identyfikatorze do jednostki 
cieniującej (ang. binding)

– W pierwszym parametrze określamy typ tekstury, do którego 
przypisujemy identyfikator

– Od tego momentu wszystkie operacje na teksturach będą 
dotyczyły tej zbindowanej tekstury (dla aktywnej jednostki 
cieniującej)

● Wysłaniu danych do pamięci karty graficznej

● Określeniu parametrów tekstury

– np. clamping/wrapping, sposób filtracji

GLuint id;
glGenTextures(1, &id); // Pierwszy parametr określa żądaną liczbę tekstur

glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, id);
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TEKSTUROWANIE ● Ustawienie parametrów tekstury w OpenGL
● Funkcja do tego służąca:

● Wybrane parametry:

– GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_TEXTURE_WRAP_R

Okreśelenie zachowania w momencie gdy współrzędne 
tekstury wykraczają poza zakres 0..1

● GL_CLAMP_TO_BORDER, GL_CLAMP_TO_EDGE, GL_MIRRORED_REPEAT, 
GL_MIRROR_CLAMP_TO_EDGE, GL_REPEAT

– GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_TEXTURE_MAG_FILTER

Techniki filtracji dla pomniejszania i powiększania tekstury
● GL_NEAREST, GL_LINEAR, GL_NEAREST_MIPMAP_NEAREST, 

GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST, GL_NEAREST_MIPMAP_LINEAR, 
GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR

– GL_TEXTURE_MAX_ANISOTROPY_EXT

Filtracja anizotropowa, wartość maksymalna zależna od danej 
implementacji OpenGL.

● Wartość max. można pobrać za pomocą glGetFloatv() ze stałą: 
GL_MAX_TEXTURE_MAX_ANISOTROPY_EXT

pname – stała określająca którego 
parametru wartość chcemy ustawić

glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, pname, value);
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, pname, value);
glTexParameterfv(GL_TEXTURE_2D, pname, *value);
// ...

Wartości związane z MIPmapami 
nie mają sensu dla powiększania tekstur.
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TEKSTUROWANIE ● Wysyłanie danych do pamięci karty graficznej 
zawierających obraz będący częścią aktualnie 
wybranej tekstury:

● Dla tekstury 2D, mutable storage:

– Przekazanie NULL w miejscu d sprawia, że pamięć jest tylko 
alokowana

– Pamięć nie jest alokowana, zmieniany jest tylko fragment 
danych tekstury

– Format danych zostanie zachowany taki jak podczas alokacji

– Znacznie szybsze gdy chodzi tylko o podmianę danych 
w już istniejącej teksturze

level – poziom MIPmapy (0, 1, 2...)
format – format danych w pamięci

w, h – liczba kolumn, wierszy
border – grubość obramowania

d_format – format danych wejściowych
d_type – typ danych wejściowych
d – wskaźnik na pierwszy element

glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, level, format, w, h, border, d_format, d_type, d);

glTexSubImage2D(GL_TEXTURE_2D, level, xoffset, yoffset, w, h,
d_format, d_type, d);
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TEKSTUROWANIE ● Wysyłanie danych do pamięci karty graficznej 
zawierających obraz będący częścią aktualnie 
wybranej tekstury:

● Dla tekstury 2D, immutable storage:

– Alokuje pamięć ale jej nie wypełnia, jest swojego rodzaju 
ekwiwalentem glTexImage2D() z NULL-owym wskaźnikiem

– Pamięć nie jest alokowana, zmieniany jest tylko fragment 
danych tekstury

– Format danych zostanie zachowany taki jak podczas alokacji

– Znacznie szybsze gdy chodzi tylko o podmianę danych 
w już istniejącej teksturze

levels – liczba poziomów MIPmap
format – format danych w pamięci

w, h – liczba kolumn, wierszy
d_format – format danych wejściowych

d_type – typ danych wejściowych
d – wskaźnik na pierwszy element

glTexStorage2D(GL_TEXTURE_2D, levels, format, w, h);

glTexSubImage2D(GL_TEXTURE_2D, level, xoffset, yoffset, w, h,
d_format, d_type, d);
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TEKSTUROWANIE ● Generowanie mipmap
● Ręczne, wysyłając dane każdego poziomu mipmapy osobno

– Czasem przydatne gdy chcemy wykorzystać mimapping w jakiś 
nieszablonowy sposób

● Automatyczne

– gluBuild2DMipmaps()
● Generuje mipmapy z użyciem CPU
● Zastępuje wywołąnie glTexImage2D()
● Lepiej zapomnieć o istnieniu tej funkcji

– glGenerateMipmaps(target)
● Target to typ tekstury, np. GL_TEXTURE_2D
● Automatycznie generuje mipmapy dla aktualnie zbindowanej tekstury
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TEKSTUROWANIE ● Tekstury 3D i tekstury tablicowe
● Trzecia współrzędna określa warstwę lub ich liczbę

● Przydatne funkcje:

● Przykład – tekstura tablicowa z mipmapami:

type – rodzaj tekstury, np.:
GL_TEXTURE_3D 

GL_TEXTURE_2D_ARRAY

level – poziom MIPmapy (0, 1, 2…)
levels – liczba poziomów MIPmap

format – format danych w pamięci
w, h – liczba kolumn, wierszy

l – liczba warstw
border – grubość obramowania

d_format – format danych wejściowych
d_type – typ danych wejściowych
d – wskaźnik na pierwszy element

glTexImage3D(type, level, format, w, h, l, border, d_format, d_type, d);
glTexStorage3D(type, levels, format, w, h, l);
glTexSubimage3D(type, level, xoffset, yoffset, zoffset, w, h, l, d_format, d_type, d);

GLuint TextureId;
glGenTextures(1, &TextureId);
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D_ARRAY, TextureId);
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D_ARRAY, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR);
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D_ARRAY, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR);

glTexImage3D(GL_TEXTURE_2D_ARRAY, 0, GL_SRGB8, w, h, layers, 0, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, NULL);

for (int i = 0; i < layers; ++i)
{
     glTexSubImage3D(GL_TEXTURE_2D_ARRAY, 0, 0, 0, i, w, h, 1, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, bmp[i]->data);
}

glGenerateMipmap(GL_TEXTURE_2D_ARRAY);
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TEKSTUROWANIE ● Pojęcie kompletności tekstury
● Należy zapewnić kompletność tekstury 

(texture completeness) przed jej użyciem

– Szczególnie istotne przy mutable storage

– W innym wypadku można spodziewać się nieoczekiwanych 
rezultatów, np. tekstur pojawiających się dopiero po zbliżeniu 
się do ściany bryły

● Na kompletność składa się zapewnienie m.in., że:

– każdy składowy obraz ma dokładnie ten sam format

– każdy składowy obraz ma poprawny rozmiar – np. wymiary 
poszczególnych poziomów mipmap, w tym ich "głębokość" 
dla tekstur 3D i tablic

– każdy poziom mipmap został zaalokowany

– obrazy są spójne z wybranymi parametrami tekstury 
(np. jeżeli filtrujemy z użyciem mimap, to musimy zadbać 
by one istniały)

Użycie immutable storage powoduje, 
że od razu alokowana jest pamięć 
dla wszystkich mipmap i obrazów 

składowych oraz są one tego samego 
formatu – ryzyko niekompletności 

wtedy maleje.
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TEKSTUROWANIE ● Użycie tekstury w shaderze
● Typ zmiennych związanych z teksturami to sampler

– Samplery występują jako zmienne uniform

● Są różne typy samplerów, związane z rodzajem tekstury oraz 
typem danych zapisanych w niej wartości

– Używanie samplerów niezgodnych z faktycznymi cechami 
podłączonej do nich tekstury skutkuje niezdefiniowanymi 
rezultatami

● Dostępne typy samplerów:

– sampler1D, sampler2D, sampler3D, samplerCube, 
sampler2DRect – podstawowe rodzaje tekstur

– sampler1DArray, sampler2DArray, samplerCubeArray 
– tekstury tablicowe

– samplerBuffer – buffer texture

– sampler2DMS, sampler2DMSArray – tekstury 
z multisamplingiem

– sampler1DShadow, sampler2DShadow, ... - samplery 
dedykowane mapom cieni

Każdy typ samplera domyślnie 
dotyczy wartości typu float.

Nazwa każdego typu samplera może być 
poprzedzona przedrostkiem "u" lub "i", 
odpowiednio dla wartości całkowitych 

bez znaku i ze znakiem,
np.: usampler2D.
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TEKSTUROWANIE ● Użycie tekstury w shaderze
● Zmienną uniform typu sampler traktuje się tak jak każdą 

inną zmienną uniform

– Należy ustawić jej wartość będącą identyfikatorem (numerem) 
jednostki cieniującej, do której przypiszemy właściwą teksturę

● Przykład:

GLSL

Kod programu

● Choć pierwotnie teksturowanie powstało z myślą o użyciu 
na etapie operacji na fragmentach, w programowalnym 
potoku można używać samplerów w dowolnych shaderach

– Mipmapping działa tylko we fragment shaderze

– Podanie biasu również działa tylko we fragment shaderze

Zmiennej diffuseTexture przypisano 
wartość 2, ponieważ związana 

z nią tekstura została zbindowana 
do jednostki teksturującej 

GL_TEXTURE2.

Możliwe jest adresowanie jednostek 
za pomocą dodawania:

GL_TEXTURE0+2 = GL_TEXTURE2.
To może ułatwić ustawienie właściwej 

wartości dla zmiennej uniform.

Począwszy od GLSL 4.20 można 
w samym kodzie shadera dokonać 
przypisania samplera do wybranej 

jednostki teksturującej, np.:
layout(binding=0) uniform sampler2D tex;

uniform sampler2D diffuseTexture;

glActiveTexture(GL_TEXTURE2);
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D_ARRAY, TextureId);

glUniform1i(UniformLoc_diffuseTexture, 2);
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TEKSTUROWANIE ● Użycie tekstury w shaderze
● Mając do dyspozycji zmienną typu sampler, można odczytać 

wartość tekstury w miejscu o zadanych współrzędnych

– Współrzędne są znormalizowane, tj. 0.0-1.0.

– Podstawowa operacja to tzw. texture lookup
● Wykorzystuje filtrację, nie zwraca wartości konkretnego teksela
● Wywołanie:

– Jest wiele innych sposobów dostępu do tekstury:
● textureOffset() - pozwala na wprowadzenie przesunięcia odczytu 

o całkowitą liczbę tekseli
● textureLod() - pozwala na wybór poziomu mipmapy
● textureGather() - odczyt wartości czterech tekseli najbliższych zadanym 

współrzędnym (GLSL 4.0+)
● texelFetch() - odczyt wartości konkretnego teksela, bez filtracji, korzystając 

z nieznormalizowanych współrzędnych
● ...i inne

Dodatkowo można uzyskać informacje 
o teksturze związanej z danym 

smaplerem:

textureSize(sampler, lod) – zwraca 
rozmiar tekstury w tekselach

textureQueryLevels(sampler) – zwraca 
liczbę dostępnych poziomów mipmap

Należy unikać odczytywania tekstur 
w częściach kodu ze zmiennym 

przepływem sterowania, tj. gdy ich 
wykonanie zależy od wartości 

zmieniających się w trakcie trwania 
żądania renderowania.

Inaczej można się spotkać 
z nieokreślonym zachowaniem.

uniform sampler2D diffuseTexture;

// ...

vec2 texCoord = vec2(0.5, 0.5);
texture(sampler, texCoord);
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TEKSTUROWANIE

Problemy z klasycznymi 
atlasami tekstur:

Ograniczona rozdzielczość
Bleeding

Niemożliwy łatwy wrapping
Problemy z MIPmapami

● Atlas tekstur
● Jest to podejście, w którym jeden obraz będący częścią 

tekstury zawiera niezależne informacje które zwyczajnie 
stanowiłyby kilka odrębnych obrazów

– Idea podobna do sprite sheet

● Dlaczego?

– Zmiana tekstury podłączonej do danej jednostki jest kosztowna

– Mając do narysowania wiele elementów z różnymi teksturami, 
konieczne byłoby częste przełączanie tekstur

– Możliwość korzystania z kilku obrazów wyłącznie poprzez użycie 
innych współrzędnych w obrębie tej samej tekstury

Źródła obrazów:
EPIC Games

0fps.net
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TEKSTUROWANIE

Rozwiązane problemy:

Rozdzielczość maksymalna taka jak 
każdej innej tekstury

Brak bleedingu
Bezproblemowy wrapping

Dowolne mipmapy

● Atlas tekstur
● Współczesnym, wygodniejszym, bardziej efektywnym podejściem 

jest użycie tekstury tablicowej

● Kolejne warstwy to poszczególne obrazy z atlasu

– Wszystkie muszą mieć te same wymiary i format danych

– Trzecia współrzędna oznacza numer warstwy

Źródła obrazów:
http://spiralgraphics.biz/

layer = 3

layer = 2

layer = 1

layer = 0
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ZASTOSOWANIA 
TEKSTUROWANIA

Wartości z różnych tekstur mogą 
być łączone by uzyskać jeden kolor, 

ale proces może być też 
bardziej złożony.

Jedna tekstura może służyć do 
modyfikacji koloru diffuse, inna do 

modyfikacji mnożnika specular, 
a jeszcze inna może być informacją 

o oświetleniu danego miejsca.

Źródła obrazów:
d3dcoder.net

http://felixfox.com

● Multiteksturowanie (ang. multi-texturing)
● Wykorzystanie wartości pochodzących z wielu tekstur 

podczas jednego żądania renderowania

● Poszczególne tekstury mogą korzystać albo z tych samych 
współrzędnych, albo z zupełnie osobnych ich zestawów
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ZASTOSOWANIA 
TEKSTUROWANIA

Atlas map światła z gry Quake 2. 
Mapy są bardzo małe, ale zmiany 

oświetlenia nie mają dużej 
częstotliwości więc wystarcza to 

dla uzyskania zadowalającego 
efektu (po prawej)

Źródło obrazów:
id software

Fabien Sanglard

● Mapowanie światła (ang. light mapping)
● Technika polegająca na "wypaleniu" off-line mapy światła 

dla statycznych źródeł, czyli takich które nie będą się 
zmieniały w trakcie cyklu życia sceny

● Wartości z takiej mapy są później gotowymi mnożnikami 
dla intensywności poszczególnych komponentów światła
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ZASTOSOWANIA 
TEKSTUROWANIA

● Mapowanie nierówności (ang. bump mapping)
● Symulacja nierówności na powierzchni bryły bez ingerencji 

w jej oryginalny kształt

– Wykorzystywane są tekstury jako źródło informacji 
o nierównościach, które mają być mapowane na powierzchnię

– W większości technik płaskość powierzchni jest szczególnie 
widoczna przy krawędziach obiektu

Podstawowe techniki:

Normal mapping
Parallax mapping

Displacement mapping

Bump mapping Nierówności jako faktyczna
modyfikacja kształtu bryły

Źródło obrazu:
Wikipedia
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ZASTOSOWANIA 
TEKSTUROWANIA

● Mapowanie wektorów normalnych
(ang. normal mapping)

● Wektory normalne dla fragmentów są wyznaczane 
na podstawie wartości tekstury – tzw. mapy 
wektorów normalnych (ang. normal map)

– Mapa może zawierać wektory normalne zdefiniowane w: 
● Przestrzeni obiektu lub świata – wówczas nie jest potrzebna definicja 

wektorów normalnych w wierzchołkach
● Przestrzeni stycznej do powierzchni bryły (ang. tangent space) – wówczas są 

one jedynie modyfikacją (odchyleniem) wektorów wyliczonych na podstawie 
zwyczajnej interpolacji pomiędzy wierzchołkami

● Konieczne użycie cieniowania per-fragmentWspółrzędne XYZ wektorów 
normalnych są zapisane jako 

wartości RGB w ich mapie.

Kiedy wizualizujemy mapę 
wektorów normalnych, często 

ma ona niebieskawe zabarwienie 
– jak na przykładzie wyżej.

Źródła obrazów:
Wikipedia

IndependentDeveloper.com
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ZASTOSOWANIA 
TEKSTUROWANIA

Źródło obrazu:
CD Projekt RED

● Mapowanie wektorów normalnych
(ang. normal mapping)

● Przykład - kolejno od lewej:

– Cieniowanie płaskie (model low-poly)

– Cieniowanie gładkie (model high-poly)

– Mapowanie wektorów normalnych (model low-poly)

– Dodatkowo kolor na podstawie tekstury (model low-poly)
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Źródło obrazu:
GameDev.net, Jason Zink

ZASTOSOWANIA 
TEKSTUROWANIA

Lokalna mapa wysokości zawiera 
informacje o głębokości każdego 

teksela pod powierzchnią bryły.

● Mapowanie paralaksy (ang. parallax mapping)
● Uwzględnienie przesunięć tekseli i ich wzajemnego 

przysłaniania się zależnie od położenia
w jakim znajduje się obserwator

● Opiera się na lokalnej mapie wysokości zawartej w teksturze
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Źródło obrazu:
AMD

ZASTOSOWANIA 
TEKSTUROWANIA

Normal mapping

Parallax mapping

Przy krawędziach oteksturowanej 
powierzchni wyraźnie widać, 

że pomimo paralaksy 
jest ona płaska.
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ZASTOSOWANIA 
TEKSTUROWANIA

Źródło obrazu:
Masami Kuramoto

● Mapowanie komponentu specular
(ang. specular mapping)

● Pozwala modyfikować podatność powierzchni na powstanie 
odblasku na podstawie mapy wartości

Wartości tekseli z zakresu
od 0.0 do 1.0 są traktowane jako 
mnożnik komponentu specular.

Zwykle wystarczy obraz 
jednokanałowy.
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Źródło obrazów:
Padalasuresh's Blog
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Źródło obrazów:
Padalasuresh's Blog
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FRAMEBUFFER ● Bufor klatki (ang. framebuffer)
● Zbiór obrazów mogących być celem renderowania

– Bufor koloru (color buffer)

– Bufor głębokości (depth buffer)

– Bufor szablonowy (stencil buffer)

● Nie musi być tylko jeden

– Często przydatne jest wyrenderowanie sceny do bufora, 
by później wykorzystać tak pozyskany obraz

● W OpenGL wyróżniamy dwa rodzaje framebufferów:

– Domyślny framebuffer oferowany przez sam kontekst

– Framebuffer Object (FBO) tworzony na żądanie

Default Framebuffer jest zawsze 
automatycznie tworzony 

jako część kontekstu.

Nie ma możliwości bezpośredniej 
zmiany zestawu podłączonych 

do niego obrazów.
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DEFAULT 
FRAMEBUFFER

● Odpowiada za obraz do wyświetlenia na ekranie
● Jego rozmiar zawsze odpowiada wymiarom okna

● Automatycznie zmienia się ilość zaalokowanej pamięci gdy 
zmieni się rozmiar okna, nie trzeba tego robić ręcznie

● Jest pod kontrolą systemu operacyjnego
● Pixel ownership test – np. nie są przetwarzane te fragmenty, 

które odpowiadają pikselom przykrytym innym oknem 
w systemie operacyjnym

● Sposób jego tworzenia zależy od systemu operacyjnego

● Może składać się z następujących części:
● Color buffer – max. 4 obrazy, zależne od trybu (double 

buffering, renderowanie stereo)

– GL_FRONT_LEFT, GL_FRONT_RIGHT – gdy renderowanie stero

– GL_BACK_LEFT, GL_BACK_RIGHT – gdy podwójne buforowanie

● Depth buffer – na potrzeby testu głębokości

● Stencil buffer – na potrzeby operacji maskowania

Do domyślnego framebuffera odnosimy 
się za pomocą identyfikatora 0.

Początkowo jest on aktywnym, 
docelowym buforem klatki.

Gdy nie jest wykorzystywane 
renderowanie stereo, wówczas 

domyślny bufor to bufor LEFT. Można 
się do niego odwoływać za pomocą 

uproszczonych stałych: 
GL_FRONT i GL_BACK.
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FRAMEBUFFER 
OBJECT (FBO)

● Pozwala na tworzenie dodatkowych framebufferów 
na użytek programu

● Pozwalają na tzw. off-screen rendering, a więc renderowanie 
poza ekran

● Konieczne jest utworzenie obrazów będących 
składnikami FBO, a następnie podłączenie 
(attachment) ich do bufora

● Tekstury

– Te podłączone do FBO mogą być użyte jak każde inne 
w kolejnych żądaniach renderowania

● Renderbuffers

– Wyspecjalizowany typ przeznaczony do bycia celem 
renderowania

– Format zgodny z default framebufferem

– Nie może być użyty jako źródło danych dla samplera 
w programie cieniującym

– Najbardziej efektywny jeśli nie chcemy później przetwarzać 
rezultatu
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FRAMEBUFFER 
OBJECT (FBO)

● Tworzenie FBO
● Analogiczne do innych buforów w OpenGL

● Pozyskanie identyfikatora

● Wybór aktywnego framebuffera

● Konieczność podłączenia składowych bufora

– Color attachments
GL_COLOR_ATTACHMENTi

– Depth, stencil attachment
GL_DEPTH_STENCIL_ATTACHMENT

GLuint Id;
glGenFramebuffers(1, &Id);

glBindFramebuffer(GL_FRAMEBUFFER, Id);

glFramebufferTexture2D(
GL_FRAMEBUFFER,
GL_COLOR_ATTACHMENT0,
GL_TEXTURE_2D, texId, level);

texId jest identyfikatorem tekstury.

level to poziom mipmapy który chcemy 
podpiąć do danego attachment.

renderbufferId jest identyfikatorem 
bufora.

glFramebufferRenderbuffer(GL_FRAMEBUFFER,
GL_COLOR_ATTACHMENT0, GL_RENDERBUFFER, renderbufferId);
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FRAMEBUFFER 
OBJECT (FBO)

● Tworzenie FBO
● Podłączanie wielu color attachments

– COLOR_ATTACHMENT0, COLOR_ATTACHMENT1, ...

– COLOR_ATTACHMENT0 + i

● Możliwość renderowania do kilku z nich 
w jednym przebiegu

– Można zdefiniować wiele wyjść z fragment shadera

– Lokacje odpowiadają indeksowi color attachment

● Należy pamiętać o aktywowaniu żądanych 
color attachments przed rozpoczęciem renderowania

layout (location = 0) out vec4 fragColor;
layout (location = 1) out vec4 auxColor;

GLuint attachments[2] = { 
GL_COLOR_ATTACHMENT0,
GL_COLOR_ATTACHMENT1

};
glDrawBuffers(2, attachments);
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FRAMEBUFFER 
OBJECT (FBO)

● Tworzenie składowych bufora
● Tekstury

– Tak samo jak w przypadku każdej innej tekstury

– Format dowolny, choć nie mogą używać kompresji

– Najczęściej wykorzystywane formaty (internal format):
● GL_RGB, GL_RGBA
● GL_RGBA16F, GL_RGBA32F
● GL_DEPTH_COMPONENT
● GL_DEPTH24_STENCIL8

● Renderbuffer

GLuint id;
glGenRenderbuffers(1, &id);
glBindRenderbuffer(GL_RENDERBUFFER, id);
glRenderbufferStorage(GL_RENDERBUFFER, GL_RGBA16F, w, h);
glFramebufferRenderbuffer(GL_FRAMEBUFFER,

GL_COLOR_ATTACHMENT0, GL_RENDERBUFFER, id);

GLuint id;
glGenTextures(1, &id);
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, id);
glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGBA16F, w, h, 0, GL_RGBA, 
GL_FLOAT, NULL);
glFramebufferTexture2D(GL_FRAMEBUFFER,

GL_COLOR_ATTACHMENT0, GL_TEXTURE_2D, id, 0);
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FRAMEBUFFER 
OBJECT (FBO)

● Multisampling
● Renderowanie do zwykłej tekstury lub renderbuffera 

o rozmiarach pełnej klatki pozbawione jest anti-aliasingu

● Tekstury i renderbuffers przeznaczone do multisamplingu 
przechowują po kilka wartości dla każdego teksela (sample)

Jeśli framebuffer posiada podłączone 
tekstury/bufory przygotowane 

do multisamplingu, to renderowanie 
do tego FBO będzie automatycznie 
odbywało się z multisamplingiem.

Źródło obrazu:
learnopengl.com
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FRAMEBUFFER 
OBJECT (FBO)

● Multisampling
● Tworzenie i użycie tekstury z multisamplingiem:

Gluint id;
int samples = 4;
glGenTextures(1, &id);

glBindTexture(GL_TEXTURE_2D_MULTISAMPLE, id);
glTexImage2DMultisample(GL_TEXTURE_2D_MULTISAMPLE, samples,

GL_RGBA16F, w, h, GL_TRUE);

glFramebufferTexture2D(GL_FRAMEBUFFER,
GL_COLOR_ATTACHMENT0, GL_TEXTURE_2D_MULTISAMPLE, id, 0);

Jeśli framebuffer posiada podłączone 
tekstury/bufory przygotowane 

do multisamplingu, to renderowanie 
do tego FBO będzie automatycznie 
odbywało się z multisamplingiem.
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FRAMEBUFFER 
OBJECT (FBO)

● Multisampling
● Tworzenie i użycie renderbuffera z multisamplingiem:

Gluint id;
int samples = 4;
glGenRenderbuffers(1, &id);

glBindRenderbuffer(GL_RENDERBUFFER, id);
glRenderbufferStorageMultisample(GL_RENDERBUFFER, samples,

GL_RGBA16F, w, h);

glFramebufferRenderbuffer(GL_FRAMEBUFFER,
GL_COLOR_ATTACHMENT0, GL_RENDERBUFFER, id);

Jeśli framebuffer posiada podłączone 
tekstury/bufory przygotowane 

do multisamplingu, to renderowanie 
do tego FBO będzie automatycznie 
odbywało się z multisamplingiem.
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FRAMEBUFFER 
OBJECT (FBO)

● Kompletność framebuffera
● Tak jak w przypadku tekstur, również z całym buforem klatki 

jest powiązane pojęcie kompletności (framebuffer completeness)

● Próba użycia bufora który nie spełnia warunków 
kompletności będzie skutkowała wystąpieniem błędu 
framebuffer incomplete

● Istnieje możliwość sprawdzenia czy aktywny bufor klatki 
jest kompletny

– glCheckFramebufferStatus(GL_FRAMEBUFFER)

– Powinna zwrócić wartość GL_FRAMEBUFFER_COMPLETE

– Warto sprawdzać po każdej aktualizacji parametrów bufora

● Warunki kompletności:

– Kompletność wszystkich attachments
● Każdy obiekt podpięty jako attachment sam w sobie musi być kompletny 

(lub może go w ogóle nie być)

– Przynajmniej jeden podłączony attachment
● OpenGL 4.3+: nie jest to konieczne, framebuffer może być pusty

– Wszystkie obrazy mają tę samą liczbę próbek (multisampling)

– itd.

Co ciekawe, wszystkie podłączone 
obrazy nie muszą mieć wcale tego 
samego rozmiaru. Jednak w takim 

wypadku wypełniana będzie jedynie ich 
część wspólna, a więc część 

o wymiarach odpowiadających 
najmniejszemu z obrazów.

Reguły kompletności można znaleźć 
w Wiki OpenGL:

https://www.opengl.org/wiki/Framebuf
fer_Object#Framebuffer_Completeness
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FRAMEBUFFER 
OBJECT (FBO)

● Panowanie nad rozmiarem bufora klatki
● Domyślny framebuffer automatycznie dostosowuje swój 

rozmiar do aktualnych wymiarów okna

● Tworząc FBO należy pamiętać o tym, by aktualizować jego 
rozmiar gdy zmienią się wymiary okna

– Konieczność realokacji pamięci dla wszystkich podpiętych 
tekstur/renderbuffers

● Wymiary FBO nie muszą odpowiadać wymiarom okna

– Należy pamiętać o wywołaniu glViewport() przed 
renderowaniem do FBO o wymiarach niezgodnych z oknem
(oraz o przywróceniu poprzedniej wartości po renderowaniu)

Można np. wyrenderować scenę 
do klatki o mniejszej rozdzielczości, 

a później przeskalować rezultat podczas 
wyświetlania. Może to znacznie 

przyspieszyć generowanie klatki.

Można też wyrenderować scenę 
do klatki o większej rozdzielczości 

aby zrealizować antialiasing za pomocą 
tzw. supersamplingu.
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OPERACJE 
NA BUFORZE KLATKI

● Wybór aktywnego framebuffera (bidning)
● glBindFramebuffer(target, id)

– target mówi o tym czy chodzi o bufor który ma być:
● celem renderowania (GL_DRAW_FRAMEBUFFER)
● źródłem operacji odczytujących (GL_READ_FRAMEBUFFER)
● zarówno celem, jak i źródłem (GL_FRAMEBUFFER)

– id jest identyfikatorem bufora
● 0 dla domyślnego
● wartość zwrócona przy tworzeniu FBO

● glReadBuffer(attachment)

– Określa color attachment mający być źródłem danych dla 
operacji odczytywania (tylko w FBO)

● GL_COLOR_ATTACHMENTi

● glDrawBuffers(n, buffers)

– Wybiera które z podłączonych color attachments w aktywnym 
buforze docelowym mają być celem renderowania

– n jest liczbą elementów tablicy buffers

– buffers jest tablicą identyfikatorów GL_COLOR_ATTACHMENTi
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OPERACJE 
NA BUFORZE KLATKI

● Czyszczenie bufora
● glClear(mask)

– mask – alternatywa bitowa wartości:
GL_{COLOR|DEPTH|STENCIL}_BUFFER_BIT

● Warto rozważyć czyszczenie wyłącznie bufora głębokości, zazwyczaj 
doprowadzi to do nadpisania wszystkich pikseli a jest tańsze niż czyszczenie 
i głębokości, i koloru.

● Przenoszenie zawartości bufora (blitting)
● glBlitFramebuffer(

srcX0, srcY0, srcX1, srcY1,
dstX0, dstY0, dstX1, dstY1,
mask, filter

)

– Operacja przeniesienia danych z wybranego, prostokątnego 
wycinka framebuffera źródłowego do bufora docelowego

– Umożliwia wybór rodzajów buforów
● Analogicznie do czyszczenia

– Umożliwia wybór sposobu filtracji (GL_LINEAR, GL_NEAREST)

– Najszybszy sposób przeniesienia danych
● Pomija większość etapów potoku renderowania

Źródło i cel blittingu wybiera się 
z użyciem osobnych wywołań funkcji 
glBindFramebuffer() dla read i draw, 

a także glReadBuffer() gdy jest więcej 
niż jeden color attachment.

Dla buforów wykorzystujących 
multisampling, możliwy jest blitting 

wyłącznie pomiędzy buforami 
o dokładne tej samej liczbie sampli lub 

gdy jeden z nich nie używa 
multisamplingu.
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FRAMEBUFFER 
OBJECT (FBO)

● Aby wyświetlić na ekranie zawartość FBO, można:
● Użyć blittingu i przenieść wartości do domyślnego 

framebuffera

● Użyć zawartości obrazów podłączonych do FBO jako tekstur 
i nałożyć je na pełnoekranowy czworokąt (full-screen quad)

– Najłatwiej posłużyć się znormalizowanymi współrzędnymi dla 
takiego czworokąta, zapominając o macierzach transformacji

(-1,-1)

(-1,1)

(1,-1)

(1,1)

full-screen quadWspółrzędne
wierzchołków:

Należy pamiętać że 
we współczesnym OpenGL nie jest 

dostępny prymityw GL_QUADS.

W zamian można posłużyć się 
np. GL_TRIANGLE_STRIP,
tworząc VBO zawierający

jedynie 4 wierzchołki 
bez konieczności ich powtarzania.

Pamiętajmy też o kolejności 
definiowania wierzchołków jeśli 

wykorzystywany jest 
backface culling.
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FRAMEBUFFER 
OBJECT (FBO)

● Aby wyświetlić na ekranie zawartość FBO, można:
● Użyć blittingu i przenieść wartości do domyślnego 

framebuffera

● Użyć zawartości obrazów podłączonych do FBO jako tekstur 
i nałożyć je na pełnoekranowy czworokąt (full-screen quad)

– Najłatwiej posłużyć się znormalizowanymi współrzędnymi dla 
takiego czworokąta, zapominając o macierzach transformacji

(0,0)

(0,1)

(1,0)

(1,1)

full-screen quadWspółrzędne
tekstury:

Współrzędne tekstury można 
wyliczyć w vertex shaderze, będzie 

to stosunkowo mało kosztowne.

Warto zwrócić uwagę, że z powodu 
korzystania ze znormalizowanych 

współrzędnych tekstury,
tekstura nie musi mieć dokładnie 

takich wymiarów jak docelowy 
framebuffer.
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FRAMEBUFFER 
OBJECT (FBO)

● Aby wyświetlić na ekranie zawartość FBO, można:
● Użyć blittingu i przenieść wartości do domyślnego 

framebuffera

● Użyć zawartości obrazów podłączonych do FBO jako tekstur 
i nałożyć je na pełnoekranowy czworokąt (full-screen quad)

– Najłatwiej posłużyć się znormalizowanymi współrzędnymi dla 
takiego czworokąta, zapominając o macierzach transformacji

– Możliwe jest zastosowanie podczas takiego renderowania 
odpowiedniego fragment shadera, który przetworzy 
znajdujący się w FBO obraz

Przetworzenie za pomocą 
fragment shadera całej klatki

wyrenderowanej do bufora
nazywamy post processingiem.

Blitting jest szybszy, ale 
nie pozwala na przeprowadzenie 

post processingu.
full-screen quad
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POST 
PROCESSING

● Najczęściej pod tym pojęciem rozumie się 
przetworzenie zawartości wcześniej 
wyrenderowanej klatki

● Użycie programu cieniującego realizującego dany efekt 
wizualny i tekstury (lub tekstur) zawierającej wcześniej 
wyrenderowaną klatkę

– Bufor koloru, czasem bufor głębokości lub inny
(np. G-buffer w deferred shading)

– Niektóre efekty post-processing to tzw. efekty multi-pass, 
wymagające kilku przebiegów i korzystające w kolejnych 
przebiegach ze swoich własnych rezultatów

● Geometria podczas renderowania to zazwyczaj
tylko full-screen quad

– Przetwarzanie odbywa się w przestrzeni ekranu (screen space)

– Informacja o rzeczywistej geometrii sceny jest dostępna tylko 
wtedy, gdy zostanie zapisana wcześniej w buforze

● Fragment shader zostanie wykonany dokładnie raz 
dla każdego piksela docelowej klatki

Niektóre efekty post-processing 
mogą być uzyskiwane innymi 

metodami niż poprzez 
zastosowanie programu 

cieniującego, np. poprzez nałożenie 
wyrenderowanej, dodatkowej 

geometrii.
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POST 
PROCESSING

● Przykłady efektów post processing realizowanych 
za pomocą programów cieniujących:

● Korekta jasności, kontrastu, gamma, koloru

● Tone mapping

● Rozmycie, wyostrzanie

● Bloom

● Depth of field

● Motion blur

● Light shafts

● Screen-Space Ambient Occlusion (SSAO)

● Deferred shading

● Symulacja szumu

● Zniekształcenia obrazu

● ...

Nie każdą operację matematyczną 
na obrazie można zrealizować 

za pomocą programu cieniującego.

Należy pamiętać, że podczas 
przetwarzania fragmentów 

nie mamy wiedzy o sąsiadach.
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POST 
PROCESSING

Gdy nie używamy 
post processingu, rezultat 
renderowania sceny trafia 

do domyślnego framebuffera.

W ten sposób wynikowa klatka jest 
od razu prezentowana 
w oryginalnej postaci

na ekranie użytkownika.

Scena Rendering

Default framebuffer
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POST 
PROCESSING

Pierwszym krokiem 
klasycznego post processingu 

jest wyrenderowanie
oryginalnej sceny do bufora

zamiast „na ekran”.

Korzystamy przy tym ze wszystkich 
zwyczajnych programów 

cieniujących jakich użylibyśmy 
gdyby nie stosować 

post processingu. 
Tak by rezultatem renderowania 

była gotowa klatka.

Różnica polega na tym, 
że przed żądaniem renderowania 
wybieramy jako cel renderowania 

utworzony wcześniej FBO.

Scena 1st rendering pass

FBO

Depth/stencil attachment

Color attachment
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POST 
PROCESSING

Drugim krokiem 
jest wyrenderowanie 

pełnoekranowego prostokątu 
z nałożoną teksturą, która zawiera 
wyrenderowaną wcześniej scenę.

Używamy więc tekstury podpiętej 
jako color attachment do użytego 

w pierwszym kroku FBO.

Przy drugim renderowaniu 
używamy programu cieniującego 

odpowiedzialnego 
za efekt post processing 

który chcemy uzyskać.

Należy pamiętać,
aby zmienić cel renderowania!

Scena

Full-screen quad

1st rendering pass

2nd rendering pass

FBO

Depth/stencil attachment

Color attachment

Default framebuffer



14 listopada 2016 r. Bartosz Bazyluk 85

FRAMEBUFFER 
OBJECT (FBO)

● Multisampling
● Nie można używać tekstury z multisamplingiem tak samo 

jak każdej innej

– Klatkę z multisamplingiem należy wywołać (resolve) zanim 
użyjemy jej w shaderze

– Najczęściej dokonuje się tego poprzez blittowanie do innego, 
nie-multisamplowego bufora klatki.

● W shaderach jest możliwość użycia dedykowanego samplera

– sampler2DMS

– texelFetch(sampler, coords, sample)
● Daje możliwość wykonania operacji texel fetch (pobrania konkretnej 

wartości teksela) z podaniem odpowiedniej, interesującej nas próbki
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ROZMYCIE 
GAUSSOWSKIE

Źródło obrazów:
learnopengl.com

● Klasyczna filtracja splotowa
● Pobranie wartości tekseli z otoczenia docelowego piksela 

i zsumowanie ich z odpowiednimi wagami

● Wagi pochodzące z rozkładu Gaussa

● Przy implementacji opartej na programach cieniujących, 
rozmiar maski powinien być stały
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ROZMYCIE 
GAUSSOWSKIE

Konieczne będzie
utworzenie dwóch FBO

lub sprytny blitting.

Źródło obrazów:
learnopengl.com

● Efektywność próbkowania
● Przy masce 9×9, dla każdego piksela potrzebujemy 

wykonać 81 odczytów z tekstury

– Jest to bardzo dużo!

● Zbliżony rezultat otrzymamy rozbijając rozmycie
na dwa oddzielne przebiegi: poziomy i pionowy

– W każdym z nich wykonujemy jedynie 9 odczytów

– Łącznie potrzeba tylko 18 odczytów z tekstury na piksel
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POST 
PROCESSING

Często warto dokonać rozmycia 
kilkukrotnie, tj. wykonać całą parę 

rozmyć poziom-pion kilka razy 
w kolejnych passach.

Wówczas rezultat będzie dużo 
bardziej miękki.

Scena

Full-screen quad

General rendering pass

Horizontal blur

FBO

Depth/stencil attachment

Color attachment

FBO

Color attachment

Full-screen quad Vertical blur

FBO

Color attachment

...
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ROZMYCIE 
GAUSSOWSKIE

Wyliczanie wag w trakcie 
wykonywania shadera byłoby 

niepotrzebnie kosztowne.
Dlatego podana jest tablica 

z wcześniej wyliczonymi 
wartościami.

Tablice w shaderach powinny mieć 
stały, określony w momencie 

kompilacji rozmiar.

Tak samo liczba iteracji pętli 
powinna być stała.

Dzięki użyciu funkcji textureSize(), 
promień rozmycia przekazywany 

jako zmienna radius 
jest liczbą tekseli.

#version 330

in vec2 fTexCoords;

uniform sampler2D tex;
uniform bool isHorizontal;
uniform float radius;

out vec4 fragColor;

float w[5] = float[] (0.227027, 0.1945946, 0.1216216, 0.054054, 0.016216);

void main()
{

vec3 color = texture(tex, fTexCoords).rgb * w[0];

vec2 texelOffset = vec2(radius);
if (isHorizontal) {

texelOffset.y = 0.0;
}
else {

texelOffset.x = 0.0;
}
texelOffset = texelOffset / textureSize(tex, 0);

for (int i = 1; i < 5; ++i) {
color += texture(tex, fTexCoords + texelOffset * i).rgb * w[i];
color += texture(tex, fTexCoords - texelOffset * i).rgb * w[i];

}

fragColor = vec4(color, 1.0);
}

● Przykładowy kod fragment shadera realizujący rozmycie z maską 9×9
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EFEKT

BLOOM

Efekt ten jest próbą zasugerowania 
dużej jasności poszczególnych 

elementów znajdujących się 
na obrazie.

Jasny kolor wylewa się poza sam 
jasny obszar, wpływając także na 

otoczenie.

Jest to efekt działający 
w screen space.
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EFEKT

BLOOM

Zjawisko znane jest ze świata 
rzeczywistego, powstaje w wyniku 

podpowierzchniowego 
rozproszenia światła 

w siatkówce oka, a także 
we wnętrzu elementów innych 

niedoskonałych układów 
optycznych.

Pomaga pokazać bardzo jasne 
obszary na wyświetlaczu 
o ograniczonej zdolności 
do prezentacji wysokich 

poziomów jasności.

OFF ON
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EFEKT

BLOOM

+
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EFEKT

BLOOM

Pierwszym krokiem jest 
wyrenderowanie sceny do bufora.

Na wyjściu będziemy potrzebowali 
zarówno zwyczajnej, pełnej klatki, 

jak i drugiego obrazu 
zawierającego wyłącznie wartości 

powyżej zadanego progu.

Jednym ze sposobów jest 
dwukrotne wyrenderowanie całej 

sceny. Raz zwyczajnie, a drugi raz 
pomijając wartości poniżej progu.

Scena 1st rendering pass

FBO

Depth/stencil attachment

Color attachment

Scena 2nd rendering pass

FBO

Depth/stencil attachment

Color attachment
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EFEKT

BLOOM

Znacznie efektywniej będzie jednak 
wykonać tylko jeden przebieg, 

a wynik zapisać 
w FBO zawierającym 

dwa color attachments.

Color attachment 0
będzie zawierał oryginalną klatkę.

Color attachment 1
będzie zawierał tylko wartości 

powyżej zadanego progu.

Scena 1st rendering pass

FBO

Depth/stencil attachment

Color attachment 0

Color attachment 1
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EFEKT

BLOOM

Aby uzyskać wynik, należy 
utworzyć kolejny przebieg 

komponujący ze sobą wartości 
z tekstur podłączonych jako 

Color attachment 0 
i Color attachment 1 naszego 

pierwotnego FBO.

Należy tu zastosować we fragment 
shaderze dodawanie wartości 

z obu tekstur, 
czyli addytywny blending.

Jednak w takiej sytuacji rezultatem 
będzie wyłącznie wzmocnienie 

jasnych obszarów.

Scena

Full-screen quad

1st rendering pass

Final composition (+)

FBO

Depth/stencil attachment

Color attachment 0

Default framebuffer

Color attachment 1
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EFEKT

BLOOM

By uzyskać faktyczny efekt bloom, 
a więc „wylewania się światła” 
poza granice jasnych obszarów, 

należy zawartość tekstury z jasnymi 
wartościami rozmyć jeszcze przed 

ostatnim krokiem.

Scena

Full-screen quad

1st rendering pass

Final composition (+)

FBO

Depth/stencil attachment

Color attachment 0

Default framebuffer

Color attachment 1

2D Gaussian blur
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EFEKT

BLOOM

O uzyskanym rezultacie decyduje 
zarówno zastosowany kształt 

krzywej Gaussa (w tym jej zasięg), 
jak i wysokość progu 

oraz ewentualne wzmocnienie 
przy sumowaniu wartości.

Warto rozważyć zmienny zasięg 
przy kolejnych krokach rozmycia.

Źródło obrazów:
Epic Games
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EFEKT

BLOOM
● Progowanie warto oprzeć o wzór na relatywną 

luminancję w przestrzeni sRGB:
● L = 0.2126R + 0.7152G + 0.0722B

● Przy rozmyciu warto zastosować framebuffer 
o mniejszych wymiarach niż klatka

● Będzie to znacznie szybsze

● Pozwoli na użycie większego zasięgu rozmycia

● Warto sprawdzić wymiary 4-krotnie mniejsze
(czyli 16 razy mniej pikseli)

● Warto zastosować proste renderowanie HDR
● Wówczas należy użyć framebuffera zmiennoprzecinkowego

● Źródła światła i materiały mogą mieć cechy o wartościach 
wykraczających poza zakres 0.0-1.0

● Na ostatnim etapie należy wówczas zastosować prosty 
tonemapping, np.:
float exposure = 4.0;
color = vec3(1.0) - exp(-color * exposure);



Bartosz Bazyluk

OpenGL
Teksturowanie. Bufor klatki. Efekty post processing.

Algorytmy grafiki komputerowej czasu rzeczywistego, Informatyka S2
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