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LABORATORUL NR.1
I. Primitive grafice în HTML5. Reprezentări în canvas.

Scop: 
1. Realizarea unui prim pas în înţelegerea conceptelor fundamentale privind grafica în 2D.

Consideraţii teoretice:
HTML5 este noul standard pentru paginile web. A fost creat pentru a depăşi problemele găsite în HTML 
(versiunea 4 şi versiunile anterioare) şi XHTML. HTML5 este de fapt un set de tehnologii grupate împreună. 
Dintre tehnicile specifice fac parte:

• etichetarea (taguri) din cadrul canvas-ului.
• stocare offline
• noi tag-uri pentru a ajuta la organizarea de pagini

tag-ul Canvas
Obiectul Canvas permite  utilizarea unui set de primitive grafice  pentru realizarea desenelor în cadrul 
cancas-ului, permiţând practic desenarea in interiorul browser-ului.
Pentru a declara o etichetă canvas avem
<canvas id = "uncanvas" width = "400" height = "300"> Browser-ul dumneavoastră nu suportă HTML5 </ 
canvas>
unde:
id - identificatorul id în structura DOM
lăţimea - lăţimea canvas-ului
înălţime - înălţimea canvas-ului
Obținerea contextului
Pentru a putea folosi de fapt <canvas> acesta trebuie  accesat. Pentru a face acest lucru trebuie utilizate 
comenzi JavaScript pentru a obţine acces la elementul <canvas> şi o dată ce-l capteză se poate  accesa 
contextul său „2d“.
Pentru a accesa un  element <canvas>  se poate utiliza apelul standard document.getElementById:

var eUNCanvas = document.getElementById ( 'uncanvas');
var ctx = eMyCanvas.getContext ( '2d');

Ex:
ctx.fillRect(0, 0, 100, 100);
var eMyCanvas = document.getElementById('mycanvas');
var ctx = eMyCanvas.getContext('2d');
ctx.fillRect(0, 0, 100, 100);
ctx.stroke();   
Chiar dacă HTML5 oferă suport pentru a desena linii, dreptunghiuri şi alte forme de bază, îi lipseşte opţiunea
de a desena un singur punct.
Aceasta poate fi compensată prin metode de genul:
ctx.beginPath(); ctx.arc(2, 1, 1, 0, 2 * Math.PI, true); ctx.fill(); 
Calea implicită curentă
Calea/pasul implicită actuală este aceia ce este utilizată atunci când se desenează forme geometrice. Pot



exista mai multe  căi în cadrul unui singur context, dar nu există decât o singură cale activă la un moment
dat.
Atunci când este creat un context se va crea o cale implicit şi punctul de start pentru aceasta, astfel încât se
poate omite declaraţia „beginPath“,
Funcţia implicitPathExample () {
     // obţine context
     var ctx = document.getElementById ( 'uncontext') getContext ( '2d');
     // Nu începe orice cale. Utilizaţi cea creată atunci când a fost creat contextul
     ctx.moveTo (0,0);  // trece la un punct dat de 0,0
     // trage o linie la (100, 100)
     ctx.lineTo (100, 100);
     ctx.stroke (); //implementează
}
beginPath
Această metodă simplă crează o cale nouă (vidă) şi marchează noua cale drept cale implicită. Legătura cu
calea anterioară este pierdută, aceasta nemaifiind editabilă.
closePath

Această funcţie NU închide calea curentă ci este utilizată în crearea de noi căi.
1. Marchează calea curentă ca fiind închisă
2. Crează un nou subpath  pornind de la calea curentă
3. Adaugă noul subpas la calea curentă

stroke
Funcţia stroke()  uneşte toţi subpaşii într-o singură cale, subpaşii nu se vor mai putea modifica 
independent.
function strokeExample(){

    //obtain context
    var ctx = document.getElementById('quilt3').getContext('2d');
     
    /*================SE CONSTRUIEȘTE PRIMUL PAS===========*/
    
    //Begin a path (we could skip this)
    ctx.beginPath();
                     
    //move to a point 
    ctx.moveTo(0,0);
                
    //draw a line
    ctx.lineTo(100, 100);        
   
    ctx.beginPath(); //începe celălalt pas
    
   /*==============SE CONSTRUIEȘTE AL DOILEA PAS (CALE)======*/  

    ctx.moveTo(200,100);//deplasează puncul curent pentru desenare
    ctx.lineTo(50, 150); /*desenează o linie începând de la punctul curent*/
ctx.stroke();/*implementează al doilea pas, primul va fi ignorat



}
moveTo
moveTo() - această funcţie crează un subpas în interiorul pasulului actual. Noul subpas va conţine NUMAI 
noul punct. Pasul anterior este memorat în subpasul implicit.

lineTo

lineTo() desenează o linie între ultimul  punct din subpas şi noul punct transmis prin argumentele funcţiei. 
Dacă nu există un subpas va crea doar un punct dat de argumentele funcţiei.

fill
fill() această metodă umple cu culoarea curentă subpasul curent, chiar facă acesta este deschis.
Exemplu:
function fillExample(){

    var ctx = document.getElementById('quilt4').getContext('2d');
    ctx.fillStyle = '#F0F000'; //culoarea de umplere (RGB) în hexa.
    ctx.beginPath();
    ctx.moveTo(10,10);
    ctx.lineTo(100, 50);
    ctx.lineTo(50, 100);
    ctx.fill();
    ctx.stroke();
}
Desfăşurarea lucrării:

1. Plecând de la exemplul anterior se va extide exemplul şi pentru primitiva arc().



LABORATORUL NR.2
Reprezentări SVG  în HTML5

Scop: 
1. Realizarea unui prim pas în înţelegerea conceptelor fundamentale privind grafica în HTML5.
Consideraţii teoretice:
SVG (Scalable Vector Graphics) sunt vectori pentru reprezentări grafice bazate pe XML. Aceste imagini sunt
scalabile deoarece ele nu mai depind de rezoluţie ci depind numai de regulile de reprezentare/desenare.
Fiţierele SVG sunt fişiere XML.
În HTML5  elementele SVG se pot adăuga direct.
Ex:
<svg version="1.1"
     xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
     width="400" height="300">
  <style>
    circle {
      fill-opacity: 0.5;
      stroke-width: 4;
      fill: #3080d0;
      stroke: #3080d0;
    }
  </style>
  <circle id="my-circle" cx="100" cy="100" r="50" />
</svg>
Acesta poate fi accesat în sub un nod HTML
<object id="circle-svg" width="400" height="300" type="image/svg+xml" 
data="moving_circle.svg"></object>
şi preluat într-o variabilă javascript.
var svg = document.getElementById("circle-svg");
şi selectat:
var svgDoc = svg.contentDocument;
se obţin elementele din cadrul imaginii
var circle = svgDoc.getElementById("my-circle");
de asemenea obiectul dat de element poate fi modificat
circle.setAttributeNS(null, "cx" 200);
Desfăşurarea lucrării:

1. Se va testa codul de mai sus
2. Se continuă testele la adresa: https://www.w3schools.com/graphics/svg_inhtml.asp



LABORATORUL NR.3
Biblioteca OpenGL. Structura unei aplicaţii OpenGL 

Scop: Înţelegerea structurii şi utilizării bibliotecii OpenGL
Consideraţii teoretice:( Marcel FOCA )
Opengl este un API foarte utilizat pentru programarea compomnentelor grafice 2D si 3D ale programelor de 
calculator. Interfata consta in peste 250 de apeluri diferite care pot fi folosite pentru a desenta scene 3D 
complexe din primitive simple. OpenGL a fost dezvoltat de de Silicon Graphics Inc. (SGI) in 1992 si este foarte
utilizat in softuri CAD, realitate virtuala, visualizare stiintifica, simulari de zboruri, jocuri pe calculator. In 
acest ultim domeniu este in stransa competetie cu tehnologia DirectX de la microsoft.

Open Graphics Library (OpenGL) este una dintre cele mai raspândite biblioteci pentru grafica 
tridimensionala. Acest capitol îsi propune atât prezentarea conceptelor si tehnicilor de baza OpenGL, 
precum si a unor aspecte avansate pentru redarea realismului virtual. Dupa o scurta trecere în revista a 
evolutiei bibliotecii în prima sectiune, subcapitolul 2.2 detaliaza implementarea pentru sistemul de operare 
Windows. Tipurile de date, modele de culoare si bufferele fac obiectul celei de-a treia sectiuni. Urmatorul 
subcapitol prezinta biblioteca AUX si modul de construire al aplicatiilor grafice simple utilizând aceasta 
extensie. Prezentarea conceptelor de baza continua cu primitivele OpenGL si aplicarea transformarile 
geometrice. 
1. Ce este OpenGL?
OpenGL este un set standard de functii grafice 3D.
Acest standard îsi are originile în biblioteca grafica IRIS GL a lui Silicon Graphics Incorporated, fiind un format
proprietar si suportat doar de propriile platforme hardware. În urma numeroaselor solicitari venite din 
partea marilor dezvoltatori de software de a face publica specificatia GL, SGI a trebuit sa rescrie specificatia 
deoarece în forma originala era prea dependenta de platforma hardware SGI. A rezultat un format nou, de 
data aceasta fiind asigurata portabilitatea si standardizarea. Noul nume: OpenGL.
Ca un exemplu de standardizare si portabilitate, putem enumera companiile care au achizitionat licenta 
acestei tehnologii: AT&T, Barco Chromatics, Cirrus Logic, Cray Research, Daikin, DEC, 3Dlabs, Fujitsu, 
Evans&Sutherland, Harris Computer, HP, Hitachi, Hummingbird Communications, IBM, The Institute for 
Information Indusrtry, Intel, Intergraph, Kubota Pacific, Media Vision, Microsoft, Miro, Mitsubishi, NEC, 
Peritek, Portable Graphics, PsiTech, RasterOps, SPEA, Samsung, Siemens-Nixdorf, SGI, Sony, Sun, Template 
Graphics Software si Univel.
Dintre acestia doar câtiva au implementat OpenGL în produsele lor: DEC, 3Dlabs, IBM, Intergraph, SGI si 
Sony (doar implementare software).
Specificatia, respectarea specificatiei si dezvoltarea OpenGL este controlata de un comitet numit OpenGL 
ARB (architectural review board) care cuprinde DEC, Evans&Sutherland, IBM, Intel, Intergraph, Microsoft si 
SGI.
La elaborarea specificatiei OpenGL au stat la baza urmatoarele doua principii: 
 independenta fata de platforma hardware;
 independenta fata de sistemul de operare.
În plus, orice implementare a OpenGL trebuie sa fie conforma cu standardul de baza, ceea ce asigura 
programatorii ca functiile de baza vor fi disponibile pe orice platforma. Fiecare implementator este nevoit sa 
parcurga un set de teste de conformitate care sa certifice implementarea corecta si compatibilitatea 
OpenGL.
Ce nu este OpenGL?

 nu este un mediu de programare;
 nu este o interfata grafica;
 nu este orientat obiect.



Ce ofera OpenGL:
 primitive geometrice: puncte, linii si poligoane;
 primitive rastru;
 mod de lucru RGBA;
 modelarea si vizualizarea transformarilor de geometrie;
 eliminarea muchiilor ascunse (invizibile);
 antialiasing - tehnica netezirii muchiilor crestate prin modificarea culorii si intensitatii pixelilor 

pentru ca muchiile sa apara netede, continue;
 maparea texturilor - aplicarea de texturi 2D pe obiect 3D;
 efecte speciale - fum, ceata si dizolvari;
 evaluatori polinomiali - pentru reprezentari NURBS;
 operatii cu pixeli;
 stencil planes - lucrul cu portiuni de ecran;
 double-buffering - lucrul simultan cu doua rânduri de imagini, una care este afisata si una care este 

pregatita pentru afisare.
Dupa cum se poate observa din descrierea de mai sus, OpenGL este proiectat pentru utilizarea în aplicatii 
tehnice 3D cum ar fi CAD-ul (aplicatii precum Solid Edge, Pro Engineer sau I-DEAS), animatii de calitate (cum 
ofera Softimage) sau în aplicatii de simulare vizuala (Design Review, GVS, ExoDIS).
Implementarile OpenGL pot fi implementari hardware totale (de exemplu Intergraph, SGI) caz în care se 
obtin cele mai mari performante, implementari software (de exemplu Sony) sau implementari hardware 
partiale (de exemplu 3Dlabs/GLiNT) caz în care se obtin acceleratoare grafice ieftine din cauza rabatului de 
performanta. Cum OpenGL este independent de interfata grafica a sistemului de operare, nu exista o 
legatura strânsa între acestea doua, fiind suficiente doar câteva functii de legatura, nucleul de baza OpenGL 
ramânând acelasi indiferent de implementare.
2. Cum se masoara performanta OpenGL?
În momentul în care dorim sa achizitionam un accelerator OpenGL sau un sistem complet integrat care sa 
aiba implementat OpenGL, în mod normal prospectam piata, comparam performante, preturi si servicii. 
Daca în ceea ce priveste pretul si serviciile totul este clar, stim cum sa facem comparatia, în privinta 
performantei OpenGL lucrurile nu sunt tocmai simple. Si asta tocmai din pricina furnizorilor si a datelor pe 
care le ofera. În general se dau cifre care se refera la viteza de afisare a liniilor 2D sau 3D, a triunghiurilor, 
poligoanelor, suprafetelor etc., dar nu se specifica si conditiile în care au fost facute aceste masuratori. Si ca 
o ironie, din performantele de afisare a primitivelor nu rezulta performantele care vor fi obtinute în 
exploatarea reala cu aplicatii si date concrete.
Câteva dintre cele mai frecvent întâlnite metrici sunt: 
1. 3D vectors - în general se aleg vectori cu lungimea de 10 pixeli, iar punctele de la capete au coordonate X,

Y si Z;
2. 3D line strings - serii de vectori 3D conectati la capete;
3. 3D triangles - triunghiurile utilizate în teste au suprafetele de 25 pixeli sau 50 pixeli. Este greu de 

comparat performantele diferitelor acceleratoare grafice pentru ca exista mai multe modalitati de 
desenare a triunghiurilor 3D. Aceste triunghiuri pot fi iluminate sau nu, pot fi în modul Gouraud-shaded, 
sau flat-shaded, reprezentate cu 24-bit color sau 16-bit color (uneori chiar 8-bit color). Fiecare din acesti 
factori influenteaza puternic numarul de triunghiuri afisate într-o secunda. De exemplu un triunghi flat-
shaded este desenat mai rapid comparativ cu unul Gouraud-shaded, sunt necesare mai multe calcule 
pentru desenarea unui triunghi iluminat comparativ cu unul neiluminat. Multi producatori nu specifica în 
rapoarte ce tip de triunghiuri au folosit, ceea ce face imposibila o comparatie corecta. Recomandarile 
Intergraph sunt ca rapoartele sa fie întocmite pentru triunghiuri iluminate, Gouraud-shaded, 24-bit color, 



Z-buffer, marimi de 25 si 50 pixeli.
4. T-mesh - triunghiuri care pot fi desenate independent în asa fel încât oricare doua triunghiuri sa nu aiba 

laturi comune, sau suprafete alcatuite din triunghiuri astfel încât doua triunghiuri sa partajeze o latura. 
Datele reale din aplicatii contin de obicei mai multe elemente de tip 3D-triangles, T-mesh si quads;

5. Quads - poligoane cu patru laturi (patrulatere).
Pentru a veni în întâmpinarea acestor inadvertente cu care se confrunta consumatorii, a fost elaborat în 
1994 un program de test numit Viewperf de catre subcomisia OpenGL Performance Characterization (OPC) 
care apartine de comisia Graphics Performance Characterization (GPC). OPC este parte componenta a 
Systems Performance Evaluation Corporation (SPEC) - aceeasi companie care produce larg utilizatele 
programe de testare a performantelor procesoarelor. Scopul OPC este de a realiza o metoda de comparare a 
performantelor OpenGL, metoda care sa nu depinda de platforma hardware, sistem de operare, sau 
interfata grafica. Sistemele de operare includ, dar nu sunt limitate la, OS/2, UNIX si Windows NT. Interfetele 
grafice includ, dar nu sunt limitate la, Presentation Manager, X si Windows. Intentia OPC este de a testa 
performantele grafice ale întregului sistem rulând aplicatii si nu doar performantele grafice în sine, dat fiind 
faptul ca din performantele de afisare a primitivelor nu rezulta performantele care vor fi obtinute în 
exploatarea reala cu aplicatii si date concrete.
OPC si-a propus urmatoarele obiective: 

 standardizarea masuratorilor performantei OpenGL prin crearea de unitati de masura care sa nu 
depinda de o anumita platforma;

 sa ofere mecanisme care sa permita oricarui producator sau utilizator sa-si efectueze propriile 
evaluari;

 sa faca publice versiunile beta si finale ale programelor;
 sa genereze o lista a celor afectati direct, sau material de specificatiile de evaluare, sa ofere spre 

consultare publica aceste specificatii;
 sa contribuie la coerenta masuratorilor si evaluarilor performantei OpenGL astfel încât producatorii 

sa fie capabili de a prezenta masuratori bine executate, iar cumparatorii sa poata compara si evalua 
produsele.

Viewperf
Primul program de evaluare elaborat de OPC se numeste Viewperf si masoara performantele de rendering 
3D ale sistemelor bazate pe OpenGL. Viewperf nu este o aplicatie concreta, în acceptiunea curenta, ci 
reprezinta o suita de teste bazate pe date reale.
Câteva din caracteristicile Viewperf: 

1. ofera un singur cod sursa pentru a efectua comparatii tip "mere cu mere, pere cu pere" între diverse
platforme;

2. ruleaza pe diferite procesoare incluzând Alpha, Intel, MIPS si PowerPC;
3. cuprinde o mare varietate de caracteristici OpenGL si tipuri de rendering;
4. foloseste seturi de date create pentru si utilizate de aplicatii reale;
5. foloseste modele si parametri de rendering de la producatori diferiti;
6. rezultatele sunt numere bazate pe cadre/secunda, ceea ce duce la o interpretabilitate facila a 

rezultatelor;
7. furnizeaza un singur numar pentru fiecare tip de rendering si pentru fiecare set de date.

Parametrii masurati de Viewperf: 
 primitive 3D incluzând puncte, linii, retele de linii, contururi liniare, triunghiuri 3D, retele de triunghiuri 

3D, patrulatere si poligoane;
 atributele per vertex, per primitiva si per cadru;
 iluminarea;



 maparea texturilor;
 variatiile alpha;
 efectele speciale;
 eliminarea pixelilor clipitori (anti- aliasing);
 z-buffering-ul.
Ca orice program de test, Viewperf are si el unele limitari. Cele mai importante sunt ca nu poate rula singur 
fiind nevoie de interventia utilizatorului, nu tine cont de efectele cauzate de schimbarea primitivelor, de 
modificarile aparute în cadrul unui ciclu, de miscari complexe ale modelelor multiple, de încarcarea CPU în 
timpul testului, de efectele multi-fereastra si de calitatea vizuala.
Suita de teste
Viewperf consta dintr-o suita de 5 teste diferite: Awadvs-01 pentru animatii 3D, CDRS-03 pentru proiectarea 
industriala, DX-03 pentru vizualizari stiintifice, DRV-04 pentru explorarea machetelor 3D virtuale si Light-01 
pentru alte tipuri de vizualizare. Fiecare dintre teste include o serie de sub-teste. Rezultatul final al unui test 
este o valoare medie a rezultatelor obtinute pentru fiecare sub-test al testului respectiv. Trebuie mentionat 
ca rezultatele sub-testelor au ponderi diferite în valoarea finala, ponderi care sunt direct proportionale cu 
gradul de dificultate al sub-testului.
Awads-01
Este un test bazat pe aplicatia Alias|Wawefront Advanced Visualizer pentru animatii 3D. Este o aplicatie 
high-end folosita în general de profesionisti. Este important de mentionat ca aceasta aplicatie nu este 
disponibila sub Windows NT, deci acest test nu poate fi folosit pentru comparatia între diferite platforme. 
Modelul utilizat în aceasta aplicatie este sistemul muscular uman. Aplicatia nu suporta multithreading, deci 
rezultatele vor fi aceleasi indiferent de numarul de procesoare. Sunt 10 sub-teste, dintre care primul are un 
grad de dificultate de 41.8% (ponderea în cadrul rezultatului final pe test) si foloseste interpolari triliniare, 
ceea ce duce la o mare calitate a imaginii obtinute. Acceleratoarele grafice care sunt suplimentate cu 
procesoare geometrice si cu memorie pentru texturi dau rezultate excelente la acest test.
CDRS-03
Aceasta aplicatie, facuta initial de Evans&Sutherland si apoi cumparata de Parametric Technologies, este 
utilizata în proiectarea industriala, mai ales în industria de automobile la proiectarea de interioare si 
exterioare. Aplicatia nu suporta multithreading, iar setul de date include si o mica textura (860K). Sporul cel 
mai mare de performanta la acest test este dat de acceleratorul geometric.
DX-03
IBM Visualization Data Explorer este o aplicatie de vizualizare si analiza stiintifica. În cadrul testului sunt 
vizualizate traiectoriile particulelor care strabat un jet de fluid. Date de tipul acesta pot proveni din 
simularea curgerii unor fluide sub anumite constrângeri. Setul de date este compus în majoritate din 
primitive de tip retele triunghiulare. Aplicatia nu suporta multithreading, nu include texturi, dar contine o 
sursa de lumina.
DRV-04
Aplicatia Design Review dezvoltata de Intergraph este folosita la explorarea machetelor 3D virtuale, utilizate 
în proiectarea obiectivelor industriale (instalatii cu tubulaturi, structuri metalice etc.). Setul de date utilizat 
reprezinta o parte din modelul 3D al unei platforme de foraj marin construite în Marea Nordului. Testul 
înseamna explorarea virtuala a platformei utilizând imagini realistice. Aplicatia este multithreading, deci mai 
multe procesoare înseamna un plus de performanta. Textura folosita este aceeasi cu cea de la testul CDRS, 
deci memoria pentru texturi (cât mai mare) este foarte binevenita.
Light-01
Aplicatia se numeste LightScape Visualization System si este dezvoltata de LightScape Technologies. Aplicatia
combina algoritmi proprietari de difuzivitate cu diverse procedee de iluminare. Utilizatorii au posibilitatea de



a modifica rapid tipul iluminarii si a texturilor pentru a obtine efectul vizual dorit. Setul de date utilizat la test
reprezinta un interior dintr-un spatiu arhitectural. Aplicatia nu suporta multithreading si nici nu utilizeaza 
texturi.
Glosar de termeni întâlniti în literatura de specialitate
24-bit color: sau "true-color", fiecare pixel de pe ecran are culoarea definita cu ajutorul a 24 biti (8 biti 
pentru rosu, 8 biti pentru verde si 8 biti pentru albastru). 24 biti ofera 16,7 milioane de combinatii posibile 
de rosu (R - red), verde (G - green) si albastru (B - blue). Desi ochiul uman nu poate distinge 16,7 milioane de
culori diferite, numarul mare de culori permite obtinerea de imagini 3D shaded foarte apropiate de realitate.
Unele placi video suporta doar culori pe 16 biti, adica 64K combinatii. Utilizarea unei game de culori mai 
reduse duce la pierderea efectului realistic al modelului afisat pe ecran. Pe de alta parte, cresterea 
numarului de culori duce la necesitatea cresterii latimii de banda de memorie a subsistemului grafic. De 
exemplu, afisarea pe 16 biti presupune o latime de banda dubla fata de afisarea pe 8 biti, pentru a afisa la 
aceeasi viteza. Adâncimea culorii, sau coordonata Z, este o alta informatie critica care trebuie luata în 
considerare în momentul în care sunt comparate performantele diferitelor acceleratoare grafice.
32-bit color: o alta descriere a lui "true-color" care, în aditie la cei 24 biti descrisi anterior, mai adauga înca 8 
biti utilizati la definirea gradului de transparenta al pixelilor.
bit-planes: defineste numarul de biti care descriu fiecare pixel de pe ecran. De exemplu, 128 bit planes 
înseamna ca 128 biti controleaza modul de afisare al fiecarui pixel (pot fi 32 biti pentru controlul culorii, 32 
biti pentru adâncime etc.). Memoria video este divizata în planuri de biti (mai multi biti presupun mai multa 
memorie).
double-buffering: majoritatea placilor grafice OpenGL lucreaza cu doua rânduri de imagini, una care este 
afisata si una care nu. Acestea doua sunt denumite uzual "front-buffer" si "back-buffer". Redarea fara 
fragmentari a unei animatii 3D presupune utilizarea unui card cu "double-buffering". În timpul în care un 
cadru aflat în "front buffer" este afisat pe ecran, în "back buffer" este pregatit cadrul urmator, dupa care 
continutul lui "back buffer" este transferat în "front buffer", concomitent cu aducerea cadrului urmator în 
"back buffer". Din cauza ca acest procedeu presupune multa memorie video, multe placi OpenGL nu suporta
double buffering si/sau 24-bit color. Întrucât double-buffering este indispensabil pentru redarea continua a 
imaginilor 3D, la aceste placi grafice trebuie sa se faca rabat fie la numarul de culori (trecerea pe 16-bit 
color), fie la rezolutie (micsorarea acesteia), ambele variante ducând la scaderea calitatii imaginii.
frame-buffer: memoria video disponibila pe card pentru stocarea atât a informatiei afisabile, cât si a celei 
neafisabile (cum ar fi coordonata Z). Furnizorii cu pretentii utilizeaza un bloc contiguu de memorie pentru 
stocarea tuturor informatiilor, altii utilizeaza memorii VRAM pentru stocarea informatiei afisabile si memorii 
DRAM pentru informatia neafisabila.
Mflops: milioane de operatii în virgula mobila. Algoritmii OpenGL presupun un intens calcul în virgula 
mobila. Cu cât cardul poate efectua un numar mai mare de operatii în virgula mobila, cu atât mai rapid va fi 
redering-ul.
overlay-planes: multe aplicatii presupun afisarea de vectori peste o imagine rastru, cum sunt aplicatiile GIS 
(de exemplu desenarea unei linii reprezentând o sosea pe deasupra unei imagini scanate). Utilizarea de 
planuri suprapuse permite desenarea de vectori fara coruperea imaginii de pe fundal (a rastrului). Aceste 
planuri suprapuse mai sunt numite si planuri nedistructive si presupun existenta în memoria video a unor 
biti de control separati de planurile de imagini. Unele placi grafice ofera planuri de suprapunere pentru 
ambele rânduri de imagini, front buffer si back buffer, asa-numitul "double-buffered overlay planes".
stencil planes: mascarea anumitor portiuni din ecran (utilizarea sabloanelor). De exemplu un simulator de 
tanc poate folosi un stencil-plane pentru definirea unei ferestre care sa reprezinte peisajul exterior care se 
schimba odata cu deplasarea tancului. Imaginea din fereastra poate fi rapid actualizata, fara a fi nevoie de 
modificarea întregului ecran, care în cazul de fata reprezinta interiorul tancului. 8 asemenea planuri ofera 



posibilitatea definirii a 8 ferestre pe ecran.
Z-buffer: numarul de biti alocati fiecarui pixel pentru definirea adâncimii (coordonatei Z). Un numar mai 
mare de biti pentru z-buffer înseamna o mai mare acuratete în determinarea coordonatei z. Majoritate 
placilor grafice 3D suporta z-buffer doar de 16 biti, uneori de 24 biti. Pentru o calitate minima a imaginii sunt
suficienti 16 biti, dar recomandarea este 24 sau 32 biti. În cazul reprezentarii unei instalatii care are o 
lungime de 500 m, dar care are tevi distantate la doar 5 cm, un z-buffer de 24 biti nu ofera suficienta 
acuratete pentru a afla care teava este deasupra celeilalte. Cardul video va încerca sa afiseze ambele tevi 
simultan, ceea ce duce la pâlpâiri deranjante pentru ochi (efect cunoscut sub numele de transpunerea 
triunghiurilor). Un z-buffer de 32 biti elimina aceste neajunsuri.
texture mapping: procesul de aplicare de texturi 2D pe obiecte 3D pentru marirea gradului de realism al 
obiectului. Fiecare texel (unitatea elementara a unei texturi) este aplicat pe pixelul corespunzator al 
obiectului.
texture fill rate: viteza cu care texelii sunt aplicati peste pixelii obiectului 3D. De exemplu o rata de 38 
milioane reprezinta tot atâtia pixeli care au fost acoperiti de textura într-o secunda. Sunt mai multi factori 
care afecteaza viteza de mapare, dar cei mai importanti sunt modul de filtrare (sau interpolare) si adâncimea
culorii texturii (care poate fi de 4, 8, 16 sau 32 biti per texel). Marirea numarului de biti de culoare per texel 
duce la o crestere semnificativa a calitatii imaginii, dar presupune si o latime de banda mai mare în 
accesarea memoriei video. Modul de filtrare afecteaza în aceeasi masura calitatea imaginii, dar presupune în
plus si un volum de calcul mai mare. De exemplu maparea unei texturi pe 32 biti cu interpolare triliniara 
presupune, comparativ cu o textura pe 16 biti si interpolare biliniara, o latime de banda de 4 ori mai mare si 
un volum de calcul de 2 1/3 ori mai mare, în ipoteza ca dorim sa pastram aceeasi viteza de mapare. Atât 
timp cât nu se cunosc acesti 2 parametri, nu se poate face o comparatie corecta între vitezele de mapare ale 
diferitelor acceleratoare grafice.
texture map interpolation: când texturile sunt aplicate pe un obiect, procesorul grafic trebuie sa determine 
care texel va fi aplicat pe care pixel. Cum texturile sunt 2D, iar obiectele sunt 3D, nu va exista o 
corespondenta de 1:1 între texeli si pixeli. Exista 3 tipuri principale de interpolare sau filtrare: metoda celui 
mai apropiat vecin, interpolare biliniara si interpolare triliniara.

 Metoda celui mai apropiat vecin - pixelul primeste valoarea texelului care îl acopera în cea mai mare 
masura, deci valoarea unuia dintre cei 4 texeli vecini. Aceasta metoda este folosita cel mai des în 
jocurile 3D din cauza vitezei mari la resurse mici, dar calitatea imaginii rezultante este de slaba 
calitate.

 Interpolarea biliniara - valoarea pixelului este calculata pe baza celor 4 texeli vecini si foloseste 3 
valori medii astfel: prima medie se calculeaza pe baza celor 2 texeli de sus, a doua medie pe baza 
celor 2 texeli de jos, iar a treia medie pe baza celor doua medii anterioare. Ultima valoare medie 
este cea care se atribuie pixelului. Interpolarea biliniara este potrivita pentru imagini statice, nu 
ofera imagini de mare calitate si este înca nepotrivita pentru obiecte în miscare, cum este cazul 
simularilor.

 Interpolarea triliniara - foloseste mai multe texturi de rezolutii diferite derivate din textura de baza, 
fiecare reprezentând exact 1/4 din suprafata celeilalte. Astfel, daca o textura are 512x512 texeli, a doua 
va avea 256x256, a treia 128x128, ... iar ultima 1x1. Folosind mai multe texturi de rezolutii diferite 
obtinem imagini de calitate excelenta mai ales când lucram cu apropieri/departari ale obiectelor, cum 
este cazul în majoritatea animatiilor si simularilor. Valoarea aplicata pixelului va fi o medie de 8 texeli - 4 
din fiecare textura. Interpolarea triliniara înseamna calculul a 7 valori medii, comparativ cu 3 valori medii
în cazul interpolarii biliniare. Necesita în plus o latime de banda dubla, fiind cititi 8 texeli, comparativ cu 
4 texeli în cazul precedent. Modalitatea de calcul elimina posibilitatea de aparitie a pixelilor clipitori, asa-
numitul fenomen de "texture aliasing". Pentru aplicatii care necesita obiecte în miscare, doar 



interpolarea liniara ofera calitate acceptabila.
Desfăşurarea laboratorului: 
1. Studenţii pot utliza module ce simulează amplasarea obiectelor 3D cu “Tool for teaching about OpenGL 
projections - Nate Robins” .
http://users.polytech.unice.fr/~buffa/cours/synthese_image/DOCS/www.xmission.com/Nate/tutors.html

https://www.opengl.org/archives/resources/code/samples/s2001/

http://openglrevisited.blogspot.ro/2012/12/nate-robins-tutorial-revisited.html

http://users.polytech.unice.fr/~buffa/cours/synthese_image/DOCS/www.xmission.com/Nate/tutors.html
http://openglrevisited.blogspot.ro/2012/12/nate-robins-tutorial-revisited.html
https://www.opengl.org/archives/resources/code/samples/s2001/


LABORATORUL NR.4
Primitive grafice în OpenGL 

Scop: Familiarizarea cu cele mai răspândite primitive grafice din OpenGL
Consideraţii teoretice: ( preluare după  users.utcluj.ro/~iuliapopa )
Ştergerea ferestrei

Înainte de a şterge fereastra trebuie cunoscut cum sunt stocate culorile pixelilor în hărţile de biţi. Există
două moduri de stocare: ori se stochează în hărţile de biţi valorile de verde, galben, albastru sau alfa ale 
unui pixel (RGBA - red, green, blue, alfa), ori se foloseşte un index care referă o valoare dintr-un tabel de 
culori (lookup table). Modul de afişare al culorilor RGBA este cel mai frecvent folosit astfel încât îl vom folosi 
şi noi în cele mai multe exemple din această lucrare. Pentru moment se pot ignora toate referinţele la 
valoarea alfa. 

De exemplu: următoarele linii de cod şterg o fereastră setată în modul RGBA la culoarea neagră: 
glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 0.0);
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);

Prima linie setează culoarea de ştergere la culoarea neagră, iar a doua linie şterge fereastra cu culoarea
de ştergere. Parametrul de la funcţia glClear() indică care buffer trebuie şters. In acest caz, programul şterge 
doar buffer-ul de culori, unde este păstrată imaginea afişată pe ecran. De obicei, se setează culoarea de 
ştergere o singură dată la începutul execuţiei programului şi mai apoi se pot şterge buffer-ele de câte ori este
nevoie. OpenGL reţine valoarea culorii de ştergere într-o variabilă de stare, astfel încât nu mai este nevoie să 
fie setată de câte ori se şterge un buffer. 

De exemplu: pentru a şterge buffer-ul de culori şi buffer-ul de adâncime se poate folosi următoarea 
secvenţă de comenzi:

glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 0.0);
glClearDepth(1.0);
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);

In acest caz apelul funcţiei glClearColor() realizează acelaşi lucru ca şi în exemplu anterior, comanda 
glClearDepth() specifică valoarea cu care fiecare pixel din buffer-ul de adâncime ar trebui setat şi parametrul
comenzii glClear() este alcătuită acum din buffer-ele care trebuiesc şterse unite printr-un SAU pe biţi. 

void glClearColor(GLclampf red, GLclampf green, GLclampf blue, GLclampf alpha);
Setează culoarea de ştergere folosită pentru a şterge buffer-ele de culoare în modul de afişare RGBA. 

Dacă este necesar, valorile roşu, albastru, verde şi alfa sunt trunchiate la [0,1].  Valoarea de ştergere 
predefinită este (0,0,0,0), valori ce reprezintă culoarea neagră. 

void glClear(GLbitfield mask);
Șterge buffer-ele specificate cu valorile de ştergere curente. Argumentul mask reprezintă o combinaţie 

de SAU pe biţi a valorilor din Tabelul 2.1.

Buffer Nume
Buffer de culoare GL_COLOR_BUFFER_BIT
Buffer de adâncime GL_DEPTH_BUFFER_BIT
Buffer de acumulare GL_ACCUM_BUFFER_BIT



Buffer de şabloane GL_STENCIL_BUFFER_BIT

Tabel 2.1 Buffere ce pot fi şterse

Înainte de a apela comanda de ştergere a buffere-lor, trebuie setată valoarea de ştergere a buffere-lor dacă 
se doresc alte valori diferite de cele predefinite în sistemul OpenGL. În plus, pe lângă comenzile 
glClearColor() şi glClearDepth() mai există şi glClearIndex(), glClearAccum() şi glClearStencil() folosite 
pentru a specifica valoarea indexului de culoare, culoarea de acumulare şi indexul şablonului folosite la 
ştergerea buffere-lor corespondente.

OpenGL permite ştergerea în acelaşi timp a mai multor buffere, deoarece operaţia de ştergere a unui 
buffer este de obicei lentă datorită faptului că fiecare pixel din fereastră trebuie procesat şi unele plăci 
grafice oferă posibilitatea ştergerii mai multor buffere în acelaşi timp. Dispozitivele ce nu permit această 
operaţie, folosesc o ştergere secvenţială. Deşi următoarele linii de cod 

glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
şi

glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
glClear(GL_DEPTH_BUFFER_BIT);

au acelaşi rezultat, diferenţa dintre ele este că primul exemplu are o viteză de execuţie mai mare decât al 
doilea.
Specificarea unei culori

Cu OpenGL, descrierea formei unui obiect desenat este independentă de descrierea culorilor atribuite 
lui. De fiecare dată când un obiect geometric este desenat, acest lucru se realizează folosind schema de 
culori curentă. Schema de culori poate fi la fel de simplă ca şi cum ai desena totul cu culoarea roşie, sau 
poate fi mai complicate când dorim desenarea unui obiect format din plastic albastru,  pe care există spoturi 
de lumină galbenă şi mai există o luminozitate ambientală roşiatica. În general, un programator OpenGL, 
setează mai întâi culoarea sau schema de culori şi apoi desenează obiectele. Până când culoarea sau schema
de culori este modificată, toate obiectele sunt desenate folosind acea culoare sau schemă de culori. Folosind
această metodă, orice aplicaţie OpenGL va avea o performanţă mai bună, deoarece OpenGL reţine valorile 
curente pentru ştergere.

De exemplu, pseudocodul următor:
set_current_color(red);
draw_object(A);
draw_object(B);
set_current_color(green);
set_current_color(blue);
draw_object(C); 

Desenează obiectele A şi B în roşu şi obiectul C în albastru. Comanda de pe linia a patra care setează 
culoarea curentă de desenare la verde nu mai are nici un efect.

Pentru a seta o culoare se foloseşte comanda glColor3f(), comandă ce primeşte trei parametri ce sunt 
de tip flotant (float) între 0.0 şi 1.0. Parametrii sunt roşu, verde şi verde în această ordine şi descrie culoarea 
în format RGB. Aceste valori combinate formează culoarea finală, unde o valoare de 0.0 indică absenţa 
respectivei culori, iar o valoare de 1.0 indică folosirea culorii la intensitate maximă.
De exemplu,  comanda

glColor3f(1.0, 0.0, 0.0);



desenează obiectele cu culoarea roşie la intensitate maximă, fără nici una dintre culorile verde sau albastru. 
Toate argumentele setate la valoarea 0.0 creează culoarea neagră şi în contrast toate setate la valoarea 1.0 
creează culoarea albă. Setând toate argumentele la valoarea 0.5 creează o culoare gri. În continuare se oferă
o serie de exemple:
glColor3f(0.0, 0.0, 0.0); negru
glColor3f(1.0, 0.0, 0.0); roşu
glColor3f(0.0, 1.0, 0.0); verde
glColor3f(1.0, 1.0, 0.0); galben
glColor3f(0.0, 0.0, 1.0); albastru
glColor3f(1.0, 0.0, 1.0); magenta
glColor3f(0.0, 1.0, 1.0); cyan
glColor3f(1.0, 1.0, 1.0); alb
Forţarea terminării procesului de desenare

Cele mai moderne sisteme grafice sunt gândite ca o linie de asamblare. Fără intervenţii ale 
dispozitivelor hardware, procesorul iniţializează o comandă de desenare; apoi se realizează transformările 
geometrice; se realizează tăierea, urmată de umbrire şi/sau texturizare. In final valorile sunt scrise în biţi 
pentru afişare. In arhitecturile hardware performante fiecare dintre aceste operaţii se realizează de către o 
altă componentă hardware, creată special pentru a mări viteza de procesare. Intr-o astfel de arhitectură nu 
este nevoie ca procesorul să aştepte terminarea unei comenzi de desenare ca să poată trece la următoarea 
operaţie. In timp ce procesorul se ocupă de un vertex din pipeline, dispozitivele de transformare lucrează să 
transforme ultimul vertex transmis, cel anterior este tăiat, ş.a.m.d.  Dacă procesorul ar aştepta după fiecare 
comandă să îşi termine execuţia, ca să poată trece la următoarea, viteza de execuţie ar fi încetinită enorm şi 
nu s-ar mai pune în discuţie performanţa sistemului.

Pe de altă parte, aplicaţia ar putea rula pe mai mult decât o maşină. De exemplu, presupunem că 
programul principal rulează pe o maşină numită client şi programele care văd rezultatele desenării sunt pe 
maşina numită server sau terminal, care este conectată prin reţea la maşina client. Intr-un astfel de caz, ar fi 
total ineficient ca fiecare comandă să fie transmisă în acelaşi timp şi prin reţea. De obicei, clientul adună o 
colecţie de comenzi într-un singur pachet înainte de al trimite la server.  Din păcate, codul de reţea de pe 
client nu are nici o posibilitate de a afla dacă programul grafic a terminat de desenat un frame sau o scenă. 
In cel mai rău caz, aşteaptă la infinit pentru destule comenzi adiţionale pentru a completa un pachet, şi 
astfel nu mai avem acces niciodată la afişarea desenului complet.  

Din acest motiv, OpenGL pune la dispoziţie comanda glFlush(), care forţează clientul să trimită pachete 
prin reţea către server, chiar dacă acesta s-ar putea să nu fie complet. Unde nu se comunică prin reţea, toate
comenzile sunt executate imediat pe server şi comanda glFlush() nu mai are nici un efect. Totuşi dacă scriem
un program care vrem să funcţioneze corect atât cu sau fără comunicare prin reţea trebuie inclusă apelarea 
comenzii glFlush() la sfârşitul fiecărui frame sau scene. glFlush() nu aşteaptă ca un desen să fie realizat 
complet, ci doar forţează ca execuţia desenului să înceapă.
Mai sunt alte situaţii în care comanda glFlush() este utilă:  

 Pentru aplicaţii de randare ce creează imagini în memoria sistemului şi nu se doreşte ca ecranul să 
fie updatat constant.

 Pentru implementări care adună un set de comenzi de randare utilizate pentru amortizarea 
necesităţilor de startare.  Exemplul de mai sus, cu transmisia prin reţea este unul dintre astfel de 
cazuri.

Sintaxa:
void glFlush(void);



Forţează comenzile OpenGL apelate anterior, să-şi înceapă execuţia, garantând realizarea acestora în 
timp finit. 

Dacă funcţia glFlush() nu este suficientă, se poate folosi comanda glFinish(). Acesta are acelaşi efect ca 
şi comanda glFlush(), doar că apoi aşteaptă o notificare de la dispozitivul grafic sau de la reţea, care indică 
dacă desenul este complet în buffer-ul de frame-uri. Dacă dorim să sincronizăm mai multe task-uri ar fi bine 
să utilizăm glFinish(). De exemplu: în cazul când dorim să fim siguri că randarea tri-dimensională este pe 
ecran înainte să utilizăm Display PostScript pentru a edita etichete deasupra desenului. Un alt exemplu ar fi 
să ne asigurăm că desenul este complet afişat înainte se a accepta date de intrare de la utilizator. După ce se 
apelează comanda glFinish() firul de execuţie al programului este blocat până când se primesc date de la 
placa grafică precum că desenul a fost complet afişat. Reţineţi totuşi că folosirea excesivă a comenzii 
glFinish() poate reduce performanţa aplicaţiei mai ales dacă se rulează pe o reţea. Este recomandat să se 
folosească comanda glFlush().

Sintaxa:
void glFinish(void);

Forţează toate comenzile OpenGL apelate anterior să-şi termine execuţia. Această comandă nu 
returnează nimic până când toate comenzile anterioare sunt executate cu succes.
Sistemele de coordonate 

De fiecare dată când se deschide o fereastră sau atunci când fereastra este redimensionată sau 
deplasată, atunci sistemul de operare va trimite un mesaj de notificare. Dacă se foloseşte GLUT, notificarea 
se face automat; atunci când se generează un astfel de mesaj, programul va apela funcţia callback 
înregistrată de comanda glutReshapeFunc(). Trebuie înregistrată o funcţie callback care va

 restabili regiunea dreptunghiulară care va fi noua suprafaţă de desenare şi randare
 defini noul sistem de coordonate folosit la desenarea obiectelor

În capitolul următor se va oferi o descriere mai amănunţită a sistemelor de coordonate 
tridimensionale, dar momentan vom folosi doar un sistem de coordonate bidimensional care îl vom folosi la 
desenarea câtorva obiecte. Exemplul 2.1 înregistrează funcţia callback reshape() cu comanda 
glutReshapeFunc(reshape):
Exemplu 2.1 Funcţia callback reshape()
void reshape (int w, int h)
{

glViewport (0, 0, (GLsizei) w, (GLsizei) h);
glMatrixMode (GL_PROJECTION);
glLoadIdentity ();
gluOrtho2D (0.0, (GLdouble) w, 0.0, (GLdouble) h);

}
La generarea evenimentului, GLUT va apela această funcţie cu două argumente: lungime şi înălţime, 

valori date în pixeli ce indică noua dimensiune sau poziţie a ferestrei. Comanda glViewport() ajustează 
suprafaţa de desenare la noua dimensiune a ferestrei. Următoarele trei rutine setează sistemul de 
coordonate pentru desenare astfel încât colţul din stânga-jos să aibă coordonatele (0,0), şi colţul din 
dreapta-sus să fie (w, h). 
A se vedea Figura 2.1.

Pentru a ilustra mai bine conceptul, să ne imaginăm o bucată de hârtie milimetrică. Argumente w şi h 
din funcţia reshape() reprezintă numărul de pătrăţele formate din coloanele şi liniile de pe hârtia 
milimetrică. Mai apoi trebuie fixat un sistem de axe. Comanda glutOrtho2D() fixează originea la (0,0), şi face 
ca fiecare pătrat să reprezinte o unitate. Acum, când se vor randa puncte, linii sau poligoane, primitivele vor 



apărea în pătrate uşor de determinat.

Figura 2.1 Sistem de coordonate definit pentru w=50 şi h=5
Descrierea punctelor, liniilor şi poligoanelor

Acest subcapitol explică cum pot fi create şi desenate primitivele geometrice din OpenGL. Toate 
primitivele sunt descrie prin intermediul vertex-urilor (coordonate ce definesc puncte, capetele unui 
segment sau colţurile unui poligon). 
Ce sunt punctele, liniile şi poligoanele în OpenGL?

Probabil oricine are o idee despre semnificaţia matematică a acestor termeni, însă cu toate că 
semnificaţia pe care o atribuie OpenGL este similară, ea nu este aceeaşi.

O diferenţă apare datorită limitărilor calculelor realizate de calculator. În orice implementare OpenGL, 
calculele în virgulă mobilă au o precizie limitată şi prezintă erori la rotunjire. Astfel, şi coordonatele OpenGL 
ale punctelor, liniilor şi poligoanelor suferă de aceleaşi neajunsuri.

O altă diferenţă importantă apare din limitările dispozitivului de afişare. Pe un astfel de ecran cea mai 
mică unitate afişabilă este pixelul şi cu toate că pixelii pot fi mai mici decât 1/100 dintr-un inch, sunt totuşi 
cu mult mai mari decât conceptele matematice de infinit de mic (pentru puncte) sau infinit de subţiri 
(pentru linii). Când OpenGL realizează calcule, presupune că punctele sunt reprezentate de vectori de 
numere raţionale. Cu toate acestea un punct este de obicei (dar nu întotdeauna) desenat ca un singur pixel 
şi multe alte puncte cu coordonate foarte puţin diferite ar putea fi desenată de OpenGL cu acelaşi pixel. 

Puncte
Un punct este reprezentat de un set de numere raţionale ce poartă numele de vertex. Toate calculele 

interne sunt realizate ca şi cum vertex-urile ar fi tridimensionale. Vertex-urile specificate de utilizator ca fiind 
bidimensionale (adică au numai coordonatele x şi y), în realitate au şi coordonate z, numai că OpenGL le 
setează la 0. 

OpenGL funcţionează în coordonatele omogene ale geometriei tridimensionale, astfel încât calculele 
interne toate vertex-urile sunt reprezentate cu patru coordonate raţionale (x, y, z, w). Dacă w este diferit de 
0, aceste coordonate corespund punctului tridimensional Euclidean (x/w, y/w, z/w). Se poate specifica 
coordonata w în comenzile OpenGL dar este rareori folosită. Dacă coordonata w nu este specificată, aceasta 
se subînţelege a fi 1.0. 

Linii
In OpenGL termenul de linie se referă la un segment de linie şi nu la versiunea matematică a liniei care 

o extinde la infinitate în ambele direcţii. Există modalităţi uşoare de a specifica o serie de segmente 
conectate sau chiar o bucla închisă. In toate cazurile liniile ce formează seriile conectate sunt specificate în 
termeni de vertex-uri ce definesc capetele segmentelor. 



Figura 2.2 Două serii de segmente conectate

Poligoane
Poligoanele sunt suprafeţe închise de o singură buclă închisă a unei linii segment, care este descrisă de 

vertice prin capetele sale. Poligoanele sunt de obicei desenate cu interiorul umplut, dar se pot desena doar 
trasând liniile exterioare sau ca un set de puncte. 

In general, poligoanele pot fi complicate, astfel încât OpenGL impune restricţii în ceea ce presupune 
primitiva poligon. 

 Primul lucru impus este faptul că marginile poligoanelor din OpenGL nu se pot intersecta. 
 Al doilea lucru impus este faptul că poligoanele din OpenGL sunt convexe. 

O suprafaţă este convexă dacă linia care uneşte oricare două puncte din interiorul suprafeţei se află tot 
în interiorul acesteia. Ca exemplificare, se poate observa în Figura 2.3, câteva poligoane valide şi invalide în 
OpenGL.

Poligoane Valide Poligoane Invalide
Figura 2.3 Poligoane valide şi invalide

După cum se observă în Figura 2.3, OpenGL nu restricţionează însă, numărul de linii segment care 
formează marginea exterioară a unui poligon convex, dar poligoanele cu găuri de asemenea nu pot fi 
descrise.

Motivul pentru care OpenGL-ul  a restricţionat tipul de poligoane este pentru creşterea vitezei  plăcii 
video  pentru procesul de randare a desenelor. Logic, poligoanele simple sunt randate mult mai rapid. 
Poligoanele mai complexe sunt mai greu de procesat rapid. Astfel, pentru o performanţă maximă OpenGL  
presupune poligoanele ca fiind doar poligoane simple.

Suprafeţele din lumea reală sunt de obicei poligoane complexe, neconvexe sau cu găuri. Dar cum 
aceste poligoane sunt formate prin unirea de poligoane simple, obiectele complexe pot fi create şi cu 
OpenGL prin apelarea unor funcţii din Librăria GLU. Acestea sunt realizate pentru a prelucra poligoane 
complexe şi a oferi o descriere a acestora în grupuri de poligoane simple, uşor şi rapid de renderizat de  
OpenGL. 

Știind că vertex-urile în OpenGL sunt întotdeauna tridimensionale, punctele care formează marginile 
unui poligon particular, nu este necesar să fie în acelaşi plan. Dacă întâlnim acest caz, după mai multe rotaţii 
în spaţiu, schimbări a unghiului de unde se priveşte desenul şi proiecţii pentru afişarea pe ecran, este foarte 
posibil ca punctele să nu mai formeze un poligon convex simplu. De exemplu, dacă urmărim transformările 
din Figura 2.4, putem observa cum un poligon care nu are toate puncte în acelaşi plan s-a transformat 
pentru randare într-un poligon care nu mai este simplu. Intr-un astfel de caz nu se poate garanta că randarea
se va realiza complet. De aceea este de preferat să utilizăm triunghiuri la descrierea poligoanelor, deoarece 
întotdeauna trei puncte vor fi în acelaşi plan.



Figura 2.4 Poligon neplanar transformat într-un poligon care nu mai este simplu.
2.2.2 Dreptunghiuri
Dreptunghiurile sunt foarte des întâlnite în aplicaţiile grafice şi datorită acestui lucru, OpenGL pune la 

dispoziţie o primitivă glRect*(). În OpenGL se poate desena un dreptunghi ca şi un poligon, însă există 
această implementare optimizată specifică doar pentru dreptunghiuri. 
 
Sintaxa:
void glRect{sifd}(TYPEx1, TYPEy1, TYPEx2, TYPEy2);
void glRect{sifd}v(TYPE*v1, TYPE*v2);

Desenează dreptunghiul definit de colţurile aflate în punctele (x1,y1) şi de (x2,y2). Dreptunghiul se află 
în planul z=0 şi este paralel cu axele x şi y. Dacă vectorul din funcţie este utilizat, colţurile sunt specificate 
prin doi pointeri spre un array, fiecare conţinând o pereche (x, y).

Deşi toate dreptunghiurile încep cu o orientare în spaţiul tridimensional (în planul x-z şi paralel cu 
axele), se poate schimba acest lucru prin aplicarea de rotaţii sau alte transformări.

Curbe şi suprafețe curbate
Toate liniile uşor curbate pot fi aproximate, cu un oarecare grad de precizie ales arbitrar, printr-o linie 

scurtă de segmente sau mici suprafeţe poligonale. De exemplu în Figura 2.5,  divizăm liniile şi suprafeţele 
curbe suficient şi apoi le aproximăm cu o linie dreaptă de segmente sau cu poligoane plate, până când 
acestea apar curbe. 

Figura 2.5 Aproximarea curbelor
Specificarea Vertex-urilor

In OpenGL toate obiectele geometrice sunt descrise ca un set ordonat de vertex-uri. Pentru a specifica 
un vertex se utilizează comanda glVertex*().
Sintaxa:
void glVertex{234}{sifd}[v](TYPEcoords);

Specifică un vertex folosit pentru a descrie un obiect geometric. Se pot specifica până la patru 
coordonate (x, y, z, w) pentru un vertex particular, însă un vertex trebuie specificat prin cel puţin două 
coordonate (x, y) (se selectează comanda cea mai apropiată de ceea ce se doreşte). Dacă se foloseşte un 
vertex unde nu se specifică coordonatele z sau w, se înţelege că z este 0, iar w ca fiind 1. Apelarea comenzii 
glVertex*() are efect doar dacă este apelată între o pereche de comenzi glBegin() şi glEnd(). 

Exemplul 2.2  Utilizarea comenzii glVertex*()

glVertex2s(2, 3);



glVertex3d(0.0, 0.0, 3.1415926535898);
glVertex4f(2.3, 1.0, -2.2, 2.0);

GLdouble dvect[3] = {5.0, 9.0, 1992.0};
glVertex3dv(dvect);

Primul exemplu reprezintă un vertex cu coordonate tridimensionale (2, 3, 0). (De amintit că dacă nu se 
menţionează coordonata z, aceasta se consideră 0. Coordonatele în al doilea exemplu sunt (0.0, 0.0, 
3.1415926535898)(sunt scrise în numere flotante cu dublă precizie).
Exemplul al treilea reprezintă vertex-ul cu coordonate tridimensionale (1.5, 0.5, -1.1), aici intervine situaţia 
când coordonatele x, y, z se divid cu valoarea coordonatei w. In ultimul exemplu dvect este un pointer spre 
un array de trei numere flotante cu dublă precizie.

Pe unele calculatoare, vectorul folosit de comanda glVertex*() este mai eficient, deoarece în această 
situaţie doar un singur parametru este trimis subsistemului grafic. Există dispozitive hardware speciale ce 
pot să proceseze mai multe serii de coordonate ca şi o singură unitate. Dacă avem o astfel de placă este în 
avantajul nostru să ordonăm datele în aşa fel încât coordonatele vertex-urilor să fie împachetate secvenţial 
în memorie. Se poate astfel câştiga în performanţă, utilizând operaţiile pe vertex-uri sub formă de array-uri.
Primitivele geometrice de desenare în OpenGL

După specificarea vertex-urilor trebuie să aflăm cum creăm în OpenGL un set de puncte, o linie, un 
poligon din aceste vertex-uri. Astfel, mai întâi, împărţim seturile de vertex-uri între o secvenţă care începe cu
apelarea comenzii glBegin() şi se termină cu apelarea comenzii glEnd(). Argumentul transmis de glBegin() 
determină de ce tip este primitiva geometrica care se va construi din vertex-uri. De exemplu, Exemplul 2.3 
specifică vertex-urile pentru poligonul din Figura 2.6.

Exemplul 2.3 Poligon umplut
glBegin(GL_POLYGON);

glVertex2f(0.0, 0.0);
glVertex2f(0.0, 3.0);
glVertex2f(4.0, 3.0);
glVertex2f(6.0, 1.5);
glVertex2f(4.0, 0.0);

glEnd();

GL_POLYGON         GL_POINTS  
Figura 2.6 Desenarea unui poligon sau a unui set de puncte

Dacă am utilizat GL_POINTS, în loc de GL_POPYGON, desenul nu va avea decât cele 5 puncte ca în 
Figura 2.6.

In Tabelul 2.2 se va prezenta lista cu 10 argumente posibile folosite de glBegin() şi tipul de primitive 
corespondente.
Sintaxa:
void glBegin(GLenum mode);
Marchează începutul unei liste de date a vertex-urilor care descriu o primitivă geometrică. Tipul primitivei 
este indicat de mod, care poate fi unul din valorile din Tabelul 2.2.

Tabelul 2.2: Numele şi semnificaţia primitivelor geometrice



Valoare Semnificație

GL_POINTS puncte individuale

GL_LINES perechi de vertice interpretate ca linii segment individuale

GL_LINE_STRIP serii de linii segment conectate

GL_LINE_LOOP la fel ca mai sus, cu un segment adăugat între ultimul şi primul vertex

GL_TRIANGLES tripleţi de vertice interpretate ca triunghiuri

GL_TRIANGLE_STRIP triunghiuri cu o latură comună

GL_TRIANGLE_FAN triunghiuri cu o latură comună în formă de evantai

GL_QUADS cvadrupleţi de vertex-uri interpretate ca poligoane cu patru laturi

GL_QUAD_STRIP cvadrupleţi cu laturi comune

GL_POLYGON limita unui poligon simplu convex

Sintaxa:
void glEnd(void);
Marchează sfârşitul liste de date a unui vertex.

In Figura 2.7 se prezintă câteva exemple ale primitivelor geometrice listate în Tabelul 2.2.
Paragrafele ce urmează Figura 2.7 descriu pixelii care sunt desenaţi pentru fiecare obiect în parte. Unele 
tipuri de linii şi poligoane sunt deja definite. Există mai multe posibilităţi de a desena aceeaşi primitivă; 
metoda care se alege depinde de datele vertex-ului. Se presupune că n vertex-uri (v0, v1, v2, ..., vn-1) sunt 
descrise între perechea glBegin() şi glEnd().



Figura 2.7 Tipuri de primitive geometrice
GL_POINTS - Desenează un punct în fiecare din cele n vertex-uri. 

GL_LINES - Desenează o serie de linii de segment neconectate între ele. Segmentele sunt desenate între v0 
şi v1, între v2 şi v3, ş.a.m.d. Dacă n este impar, ultimul segment desenat este între vn-3 şi vn-2, iar vn-1 este 
ignorat.
GL_LINE_STRIP - Desenează o linie de segment de la v0 la v1 şi tot aşa, până la final când desenează 
segmentul de la vn-2 la vn-1. In total sunt desenate n-1 linii de segment. Nimic nu este desenat, în schimb, 
dacă n nu este mai mare ca 1. Nu sunt restricţii la vertex-urile care descriu o linie întreruptă sau buclă; liniile 
se pot intersecta arbitrar.

GL_LINE_LOOP – Desenează la fel ca GL_LINE_STRIP, cu excepţia faptului că la final se desenează o linie de 
segment de la vn-1 la v0, realizând o buclă.

GL_TRIANGLES – Desenează o serie de triunghiuri (poligoane cu trei laturi) utilizând vertex-urile v0, v1, v2, 
apoi v3, v4, v5 ş.a.m.d. Dacă n nu este exact multiplu de 3, vertex-ul final (sau ultimele două) este(sunt) 
ignorat(e).

GL_TRIANGLE_STRIP – Desenează o serie  de triunghiuri utilizând vertex-uri v0,v1,v2, apoi v2, v1, v3, apoi 
v2, v3, v4 ş.a.m.d. Ordinea aceasta este utilizată să fie desenate cu aceeaşi orientare. Păstrarea orientării 
este importantă pentru anumite  operaţii, precum tăierea.
Pentru ca să se deseneze ceva, este necesar ca n să fie cel puţin 3.

GL_TRIANGLE_FAN – Desenează la fel ca şi GL_TRIANGLE_STRIP, cu excepţia că ordinea este următoarea: v0,
v1, v2, apoi v0, v2, v3, apoi v0, v3, v4 ş.a.m.d.



GL_QUADS – Desenează o serie de poligoane cu patru laturi utilizând vertex-urile v0, v1, v2, v4, apoi v4, v5, 
v6, v7, ş.a.m.d. Dacă n nu este multiplu de 4, ultimele 3(2 sau 1) vertex-uri sunt ignorate.

GL_QUAD_STRIP – Desenează o serie de poligoane cu patru laturi începând cu v0, v1, v3, v2, apoi cu v2, v3, 
v5, v4, apoi v4, v5, v7, v6  ş.a.m.d. Trebuie ca n să fie cel puţin 4, altfel nu se poate desena nimic. Dacă n este
impar, vertex-ul final este ignorat.

GL_POLYGON – Desenează un poligon utilizând punctele v0, ..., vn-1 ca şi vertex-uri. Trebuie ca n să fie cel 
puţin 3, altfel nu se poate desena nimic. Poligonul specificat nu trebui să se intersecteze şi trebuie să fie 
convex. Dacă vertex-urile nu satisfac aceste condiţii, rezultatele sunt impredictibile.

Restricții pentru folosirea comenzilor glBegin() şi glEnd()
Informaţiile cele mai importante despre un vertex sunt coordonatele acestuia, care sunt specificate de 

comanda glVertex*(). Se pot adăuga informaţii suplimentare pentru un vertex, cum ar fi culoarea, un vector 
normal, coordonatele texturii, sau orice combinaţie a acestora, utilizând comenzi speciale. Doar câteva 
dintre comenzi sunt valide între perechea glBegin() şi glEnd(). Tabelul 2.3 conţine o listă cu astfel de comenzi
valide.

Tabelul 2.3 Comenzi acceptate între glBegin() şi glEnd()
Comanda Scopul comenzii

glVertex*() setează coordonatele vertex-urilor

glColor*() setează culoarea curentă

glIndex*() setează indexul culorii curente

glNormal*() setează coordonatele vectorului normal

glTexCoord*() setează coordonatele texturii

glEdgeFlag*() controlează desenarea marginilor

glMaterial*() setează proprietăţile materialului

glArrayElement() extrage datele array ale vertex-ului

glEvalCoord*(), glEvalPoint*() generează coordonate

glCallList(), glCallLists() execută lista(ele) de afişare

Alte comenzi OpenGL decât cele care sunt scrise în Tabelul 2.3 nu mai sunt valide între perechea 
glBegin() şi glEnd(), iar apelarea lor poate generează erori. Unele comenzi, cum ar fi glEnableClientState() şi 
glVertexPointer() când sunt apelate între glBegin()  şi glEnd() au un comportament nedefinit care nu 
generează neapărat erori, de aceea trebui reţinut ca astfel de cazuri să evităm să le utilizăm. O astfel de 
rutină este şi glX*().
Cu toate că există atâtea restricţii, în OpenGL se pot include şi construcţii din alte limbaje de programare. De 
exemplu, putem observa desenarea unui cerc în Exemplul 2.4.
Exemplul 2.4: Alte construcţii între comenzile glBegin() şi glEnd()
#define PI 3.1415926535898
GLint circle_points = 100;



glBegin(GL_LINE_LOOP);
for (i = 0; i < circle_points; i++) {

angle = 2*PI*i/circle_points;
glVertex2f(cos(angle), sin(angle));

}
glEnd();
Notă: Acest exemplu nu desenează un cerc în modul cel mai eficient posibil, mai ales dacă se intenţionează a
fi folosită în mod repetat. Comenzile grafice folosite sunt în mod uzual foarte rapide, dar acest cod 
calculează un unghi şi apelează funcţiile sin() şi cos() pentru fiecare vertex; şi în plus mai există timpii de 
procesare pentru bucla for.

Dacă nu sunt compilate într-o listă de afişare, toate comenzile glVertex*() ar trebui să apară între 
comenzile glBegin() şi glEnd() (dacă apar în altă parte decât între cele două comenzi, ele nu au nici un efect).

Cu toate că multe comenzii sunt acceptate între perechea glBegin() şi glEnd(), vertex-urile sunt 
generate doar la apelul unei comenzi glVertex*(). În momentul în care este apelată comanda glVertex*(), 
OpenGL atribuie culoarea curentă la vertex-ul creat, coordonatele texturii, informaţiile despre vectorul de 
normale şi altele. Pentru exemplificare se oferă următorul exemplu. Primul punct este desenat cu culoarea 
roşie, iar al doilea şi al treilea sunt albastre, ignorându-se comenzile de setare a culorii ce sunt în plus.

glBegin(GL_POINTS);
glColor3f(0.0, 1.0, 0.0); /* green */
glColor3f(1.0, 0.0, 0.0); /* red */
glVertex(...);
glColor3f(1.0, 1.0, 0.0); /* yellow */
glColor3f(0.0, 0.0, 1.0); /* blue */
glVertex(...);
glVertex(...);
glEnd();

Cu toate că se poate folosi orice combinaţie de comenzi dintre cele 24 de versiuni ale comenzii 
glVertex*() între comenzile glBegin() şi glEnd(), în aplicaţiile reale toate apelurile realizate la un moment dat 
tind să aibă aceeaşi formă. Dacă specificaţiile despre datele ce descriu vertex-uri sunt consistente şi 
repetitive (ex. glColor*(), glVertex*(), glColor*(), glVertex*(), ... ), o aplicaţie şi-ar putea îmbunătăţi 
performanţele folosind vectori de vertex-uri.



Daca am incerca sa reducem intregul API de OpenGL la mari concepte acestea ar fi:
•date
•stari
•shadere
Shaderele vor fi introduse pe parcursul cursului. 
Starile reprezinta un concept mai larg, OpenGL fiind de fapt un mare automat finit cu o multime de stari si 
posibilitati de a trece dintr-o stare in alta. De-a lungul laboratoarelor o parte din aceste stari vor fi folosite 
pentru a obţine efectele dorite.
Datele contin informatiile ce definesc scena, precum:
•obiecte tridimensionale
•proprietati de material ale obiectelor (plastic, sticla, etc)
•pozitiile, orientarile si dimensiunile obiectelor lor in scena
•orice alte informatii necesare ce descriu proprietati de obiecte sau de scena

De exemplu pentru o scena cu un singur patrat avem urmatoarele date:
varfurile patratului - 4 vectori tridimensionali ce definesc pozitia fiecarui varf in spatiu
caracteristicile varfurilor
daca singura caracteristica a unui varf in afara de pozitie ar fi culoarea am avea inca 4 vectori 
tridimensionali(RGB)
topologia patratului, adica metoda prin care legam aceste varfuri

OpenGL este este un API de grafica tridimensionala, adica, toate obiectele care pot fi definite sunt raportate 
la un sistem de coordonate carteziene tridimensional. Cu toate acestea putem utiliza API-ul pentru a afisa 
obiecte bi-dimensionale chiar daca acestea sunt definite prin coordonate (x,y,z) prin plasarea tuturor datelor
intr-un singur plan si utilizarea unei proiectii corespunzatoare.

In cadrul laboratorului vom utiliza coordonata Z = 0. Astfel orice punct tridimensional va deveni P(x,y,0),



Primitiva de baza in OpenGL este triunghiul. Astfel asa cum se poate observa si in imaginea de sus pentru a 
desena un obiect acesta trebuie specificat prin triunghiuri.
Cubul descris mai sus este specificat prin lista celor 8 coordonate de varfuri si o lista de 12 triunghiuri care 
descrie modul in care trebuie unite varfurile specificate in lista precedenta pentru a forma feţele cubului. 
Folosind varfuri si indici putem descrie in mod discret orice obiect tridimensional.

glBegin(GL_POLYGON);
glVertex3f(0.0, 0.0, 0.0);
glVertex3f(0.0, 3.0, 0.0);
glVertex3f(4.0, 3.0, 0.0);
glVertex3f(5.0, 1.5, 0.0);
glVertex3f(4.0, 0.0, 0.0);
glEnd();

glBegin(GL_POINTS);
glVertex3f(0.0, 0.0, 0.0);
glVertex3f(0.0, 3.0, 0.0);
glVertex3f(4.0, 3.0, 0.0); 
glVertex3f(5.0, 1.5, 0.0);
glVertex3f(4.0, 0.0, 0.0);
glEnd();



Dupa cum
se poate
observa
exista mai
multe metode prin care geometria poate fi specificata:

GL_LINES si GL_TRIANGLES sunt cele mai des utilizate primitive pentru definirea geometriei
GL_POINTS este des utilizat pentru a crea sistemele de particule
Celelalte modele reprezinta doar niste optimizari ale celor 3 primitive de baza, atat din perspectiva memoriei
dar si a usurintei in a specifica anumite topologii insa utilitatea lor este deseori limitata intrucat obiectele 
mai complexe nu pot fi specificate decat prin utilizarea primitivelor simple

Vertex Buffer Object (VBO)



LABORATORUL NR.5-6
Transformări  grafice  în  OpenGL

Proiecții şi plane de decupare în OpenGL

Scop:
1. Înţelegerea proiecţiei persectivă şi a proiecţiei paralelre
2. Însuşirea transformărilor din spaţiuş 3D
Considerente teoretice:

Transformarea de proiecţie

Matricea  de  proiecţie  este  calculată  în  OpenGL  în  funcţie  de  tipul  de  proiecţie  specificat  de
programator şi parametrii care definesc volumul de vizualizare. Matricea de proiecţie este matricea care
transformă volumul vizual definit de programator într-un volum vizual canonic. Această transformare este
aplicată  vârfurilor  care  definesc  primitivele  geometrice  în  coordonate observator,  rezultând  coordonate
normalizate.  Primitivele  reprezentate  prin  coordonate  normalizate  sunt  apoi  decupate  la  marginile
volumului vizual canonic, de aceea coordonatele normalizate se mai numesc şi  coordonate de decupare.
Volumul vizual canonic este un cub cu latura de 2 unităti, centrat în originea sistemului coordonatelor de
decupare.  După  aplicarea  transformării  de  proiecţie,  orice  punct  3D  (din  volumul  vizual  canonic)  se
proiectează în fereastra 2D printr-o proiecţie ortografică (x’  =x,  y’=y) condiţie necesară pentru aplicarea
algoritmului z-buffer la producerea imaginii.

Dacă coordonatele unui vârf în sistemul de coordonate observator sunt reprezentate prin vectorul
[xe  ye  ze  we]T,  iar  P  este  matricea  de  proiecţie,  atunci  coordonatele  de  decupare  ale  vârfului  (“clip
coordinates”) se obţin astfel:

[xc  yc  zc wc]T = P • [xo  yo  zo  wo]T

 
Prezentăm în continuare funcţiile OpenGL prin care pot fi definite proiecţiile şi volumul de vizualizare.
void glFrustum(GLdouble left, GLdouble right, GLdouble bottom, GLdouble top, GLdouble near, GLdouble 
far); 

Funcţia defineşte o proiecţie perspectivă cu centrul de proiecţie în poziţia observatorului (punctul de
referinţă al vederii). Volumul de vizualizare (figura II.9) este delimitat prin «  planul din faţă » şi «  planul din
spate », plane paralele cu planul de vizualizare, definite prin distanţele lor faţă de poziţia observatorului
(planul de vizualizare).  Planul din  faţă va fi folosit  ca plan de proiecţie.  Lui  i  se ataşează un sistem de
coordonate 2D având axa verticală (sus) orientată ca şi axa verticală a planului de vizualizare. Deschiderea
camerei de luat vederi este determinată printr-o fereastră rectangulară, cu laturile paralele cu axele, definită
în planul de proiecţie.  

➔ (left, bottom) şi (right, top)  reprezintă colţurile ferestrei din planul din faţă
➔ znear,  zfar reprezintă distanţele de la  poziţia  observatorului  la  planul  din faţă,  respectiv

spate. Ambele distanţe trebuie să fie pozitive.



Dacă  left=right sau  bottom=top sau  znear=zfar sau  znear<=0  sau  zfar<=0  se  semnalează  eroare.
Colţurile  ferestrei  2D  din  planul  de  proiecţie,  (left,  bottom,-near)  şi  (right,  top,-near)  sunt  mapate  pe
colţurile stânga-jos şi dreapta-sus ale ferestrei 2D din sistemul coordonatelor de decupare, adică (-1,-1,-1) şi
(1,1,-1). Matricea de proiecţie este în acest caz :

unde
 

 Funcţia  glFrustum înmulţeşte  matricea curentă cu matricea de proiecţie rezultată  şi  memorază
rezultatul  în matricea curentă. Astfel, dacă M este matricea curentă şi P este matricea proiecţiei,
atunci glFrustum înlocuieşte matricea M cu M * P.

O altă funcţie care poate fi folosită pentru proiecţia perspectivă este gluPerspective :

void gluPerspective( GLdouble fovy, GLdouble aspect, GLdouble near, GLdouble far); 

Funcţia gluPerspective creează un volum de vizualizare la fel ca şi funcţia glFrustum, dar în acest caz el este
specificat în alt mod. În cazul funcţiei gluPerspective acesta se specifică prin unghiul de vizualizare în planul
XOZ (deschiderea camerei de luat vederi) şi raportul dintre lăţimea şi înălţimea ferestrei definite în planul de



aproape (pentru o fereastră pătrată acest raport este 1.0.) 
- fovy reprezintă unghiul de vizualizare în planul XOZ, care trebuie să fie în intervalul [0.0,180.0]. 
- aspect reprezintă raportul lăţime / înălţime al laturilor ferestrei din planul de aproape; acest raport

trebuie să corespundă raportului lăţime/înăţime asociat porţii de afişare. De exemplu, dacă aspect =
2.0 atunci unghiul de vizualizare este de două ori mai larg pe direcţia x decât pe y. Dacă poarta de
afişare este de două ori mai lată decât înălţimea atunci imaginea va fi afişată nedistorsionată. 

- near şi far reprezintă distanţele între observator şi planele de decupare de-a lungul axei z negative.
Întotdeauna trebuie să fie pozitivi. 

Proiecţia ortografică este specificată cu ajutorul funcţiei glOrtho :

void glOrtho( GLdouble left, GLdouble right, GLdouble bottom, GLdouble top, GLdouble near, GLdouble 
far); 
unde

➔ (left, bottom) şi (right, top)  reprezintă colţurile ferestrei din planul din faţă
- near, far reprezintă distanţele de la poziţia observatorului la planul din faţă, respectiv planul din

spate

Volumul de vizualizare este în acest caz un paralelipiped dreptunghic delimitat de planul din faţa şi cel din
spate,  plane paralele  cu planul  de vizualizare  (perpendiculare  pe axa  z),  precum şi  de  planele  sus,  jos,
dreapta , stânga.  Direcţia de proiecţie este dată de axa Z a sistemului de coordonate ataşat planului de
vizualizare. 

Fereastra  definită  în  planul  din  faţă,  (left,  bottom,-near)  şi  (right,  top,-near), este  mapată  pe
fereastra 2D din sistemul coordonatelor de decupare (-1,-1,-1) şi (1,1,-1). Matricea de proiecţie este în acest
caz :

Transformări bidimensionale (2D)
Fie un obiect bidimensional descris într-un sistem cartezian de coordonate. Fie P(x,y) un punct al sau.
Translaţia
Translaţia este transformarea ce deplasează toate punctele unui obiect cu un anumit deplasament faţă de
poziţia  iniţială.  Rezultatul  obţinut  prin  translatarea  punctului  P(x,y)  este  punctul  P'(x’,y’),  care  verifică
sistemul:

unde Tx, Ty sunt deplasamentele pe abscisa şi ordonata
Scalarea

Scalarea este definita prin ecuaţia:



unde Sx,  Sy sunt constantele (factorii)  de scalare.  Dacă factorii  de scalare sunt negativi,  atunci  rezultatul

scalarii  este reflexia faţă  de  axa  corespunzătoare  factorilor  de  scalare  negativi.  Factorii  de  scalare
supraunitari aplicaţi mulţimii de puncte ale unui obiect conduc la redimensionarea obiectului în fereastra de
reprezentare şi  depărtarea acestuia de originea sistemului  de coordonate, în timp ce factorii  de scalare
subunitari conduc la micşorarea obiectului şi apropierea lui de originea sistemului de coordonate.
Rotaţia
Rotaţia de unghi q a unui obiect faţă de origine conduce la păstrarea distanţei obiectului faţă de origine şi
modificarea coordonatelor în sensul pozitiv (trigonometric) pentru q > 0 sau în sensul orar, negativ, pentru q
< 0.

 Rotaţia unui obiect faţă de originea sistemului de coordonate.
Pentru exprimarea rotaţiei este preferabilă procesarea în sistemul de coordonate polare

Rotaţia este astfel caracterizată de sistemul:

Folosind relaţiile (1), obţinem:

Vectorial, relaţiile (2) sunt descrise de:

adică, desfăşurat, pentru puncte într-un sistem de coordonate cartezian 2D:

În concluzie, pentru cele trei transformări 2D, ecuaţiile caracteristice sunt:

•Translaţie: P‘ =P+T,
•Scalare: P’=SCP,
•Rotaţie: P’=Rq CP.

Rotație, scalare, translație în 3D



Reprezentarea  în  coordonate  omogene  permite  tratarea  (omogenă)  a  tuturor  transformărilor  prin
multiplicări matriciale. Pe lîngă cele doua coordonate carteziene standard (2D) apare o a treia coordonata
omogenă, astfel încît punctul de coordonate (x,y) este reprezentat prin tripletul (x,y,w), reprezentarea unui
punct prin coordonate omogene ne fiind unica. Spre exemplu, tripletele (2,4,8) şi (1,2,4) reprezintă acelaşi
punct din plan (în coordonate omogene). Pentru ,  reprezentările (x,y,w) şi  (x/w,y/w,1) reprezintă acelaşi
punct, unde x/w şi y/w sunt coordonatele carteziene asociate punctului omogen. Punctele pentru care w=0
se numesc puncte la infinit.
Prin  urmare,  transformările  de  bază  pot  fi reprezentate,  prin  intermediul  coordonatelor  omogene,  ca
matrice 3X3. Acţiunea de a aplica o transformare unui punct oarecare este echivalentă cu multiplicarea
coordonatelor omogene ale punctului prin matricea transformării specifice. Matricele (pentru coordonate
omogene) ale transformărilor discutate anterior devin:

Descriere lucrării:

1. Se lansează Tutorial/projection.exe
2. Se modifică coeficienţii modelului şi se analizează rezultatul.



LABORATORUL NR.7
Modele de date şi formate de fişiere

Scop: Înţelegerea diferenţei dintre diferitele formate grafice pentru fişiere
Considerente teoretice:

Formate de fişiere imagine
O imagine este un tablou bidimensional de pixeli, denumit şi rastru. Fiecare linie din imagine se numeste 
linie de scanare. 
Pentru a înţelege mai bine modul în care sunt stocate imaginile în fişiere trebuie studiat în primul rând 
modul în care sunt stocate culorile pixelilor în memoria video şi principalele componente ale unei imagini. 
Culoarea fiecărui pixel este reprezentată printr-una dintre următoarele metode:
 Dacă imaginea este monocromă, culoarea fiecărui pixel este exprimată printr-un bit, 1 sau 0.
 Pentru o imagine true color, culoare fiecărui pixel este exprimată în valori de intensitate pentru fiecare 

dintre culorile fundamentale (RGB). De obicei, fiecare componentă a unei culori este reprezentată pe un 
octet. Rezultă 256 de nivele pentru fiecare dintre componente. În acest caz sunt necesari câte 3 octeţi 
pentru fiecare pixel şi rezultă posibilitatea utilizării a 16 777 216 combinaţii de culoare.

 Pentru o imagine bazată pe o paletă de culori, valoare fiecărui pixel este interpretată ca fiind un index 
într-un tabel cu valori RGB (paleta de culori sau colormap). Numărul de biţi necesar pentru stocarea 
culorii unui pixel depinde de numărul de culori din paletă. Dimensiunile obişnuite ale paletelor de culori 
sunt 16 (4 biti / pixel) şi 256 (8 biţi / pixel).

Caracteristicile comune ale fişierelor de imagine
Scopul stocării imaginilor în fişiere este acela de a putea reproduce imaginile stocate. Pentru a putea realiza 
aceasta fişierul trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:
 Dimensiunile imaginii (lăţime şi înălţime);
 Numărul de biţi per pixel;
 Tipul imaginii (dacă valorile pixelilor trebuie interpretate ca fiind valori RGB sau index într-o paletă de 

culori);
 Paleta de cluori (dacă este cazul);
 Datele imaginii (matrice cu valorile pixelilor)
Diferenţele dintre diferitele formate de fişiere provin tocmai din modul specific în care sunt organizate 
aceste informaţii. 

Structura unui fişier imagine tipic este prezentată în figura 2. Fişierul începe cu un
antet în care sunt incluse informaţii despre imaginea conţinută, după care
urmează paleta de culori, dacă valorile pixelilor din imagine reprezintă indecşi
într-o paletă. Datele imaginii apar după paleta de culori. De obicei pixelii imaginii
sunt stocaţi linie cu linie.
Tabloul de pixeli ocupă cea mai mare parte a fişierului imagine, deşi de obicei se
folosesc diferite metode de compresie a datelor, bazate fie pe un algoritm de codare pe baza lungimii, fie pe 
alte scheme de compresie (de exemplu LZW).
De la un format de fişier imagine la altul pot apare variaţii în modul de stocare a informaţiilor, de genul:
 Ordinea informaţiilor din antet poate fi diferită;
 Formatele dependente de ecran stochează numai tabloul de pixeli, fără paleta de culori;

Antet

Paleta de culori
(dacă există)

Datele imaginii



 Tabloul de pixeli poate fi stocat fie de sus în jos, fie de jos în sus;
 Dacă valorile pixelilor sunt componente RGB, ordinea Roşu, Verde, Albastru poate fi modificată;
 Valorile pixelilor pot fi stocate în format împachetat sau ca plane de biţi. În formatul împachetat, toţi biţii

care aparţin unui pixel sunt stocaţi unul după altul. Dacă imaginea este stocată pe plane de biţi, biţii 
pentru fiecare pixel sunt separaţi conform poziţiei bitului – cei mai puţin semnificativi biţi ai tuturor 
pixelilor sunt stocaţi pe o linie, apoi se trece la biţii următoarei poziţii de bit, şi aşa mai departe;

 Valorile pixelilor pot fi stocate într-un format comprimat.
Formate uzuale pentru fişierele de imagine
În acest capitol vom studia unele dintre cele mai populare formate de fişiere imagine, suportate de foarte 
multe programe de desenare sub Windows:
 Formatul PCX, folosit iniţial de produsul PaintBrush al companiei ZSoft. În acest format se foloseşte 

pentru stocarea valorilor pixelilor o schemă de codare pe baza lungimii (RLE = Run-Length Encoding).
 Formatul BMP Windows stochează o imagine ca pe o hartă de biţi independentă de dispozitiv (DIB) şi a 

fost introdus de Windows 3.0. Formatul DIB include o paletă de culori şi stochează datele imaginii într-o 
manieră standard pentru a face fişierul imagine independent de dispozitiv. Se pot stoca imagini folosind 
1 (monocrom), 4 (paletă de 16 culori), 8 (paletă de 256 culori) sau 24 (true color) de biţii pe pixel. Acest 
format nu este la fel de eficient ca şi formatul PCX, sau altele, dar este uşor de interpretat în aplicaţiile 
Windows.

 Formatul TIFF (Tagged Image File Format) a fost dezvoltat de Microsoft în colaborare cu Aldus. Este un 
format flexibil, independent de sistem, care permite stocarea imaginilor de la monocrom până la true 
color. Toate scannerele dispun de programe de control care pot salva imagini în format TIFF.

 Formatul GIF (Graphics Interchange Format) a fost dezvoltat de CompuServe pentru stocarea 
compactată a imaginilor cu până la 256 culori. Se foloseşte schema de compresie LZW (autori Lempe-Ziv 
şi Welsh).

Ierarhia de clase propusă pentru lucrul cu fişiere imagine
Deoarece toate imaginile au un set comun de informaţii, punctul de început al ierarhiei de clase C++ este o 
clasă de bază abstractă Image (vezi figura 3). Clasa Image stochează imaginea într-un format intern standard 
(DIB – Device Independent Bitmap) şi furnizează funcţiile pur virtuale read şi write pentru transferul imaginii 
din şi în fişierele de pe disc.
Compilatorul C++ nu permite crearea de instanţe dintr-o clasă cu funcţii pur virtuale, deci trebuie ca din 
clasa Image sa fie derivate câte o clasă pentru fiecare format de fişier imagine pe care doriţi sa îl trataţi. 
Funcţiile read şi write vor fi definite în fiecare dintre aceste clase derivate. 

Fiecare clasă Image conţine un pointer la un obiect de clasă ImageData folosit pentru a stoca tabloul de
pixeli. Aceasta se face deoarece pentru stocarea în format DIB a unei imagini color de

Image ImageData

PCXImage PCXImage PCXImagePCXImage

Has a

dimensiuni rezonabile este necesară memorie relativ multă. Astfel se poate refolosi aceeaşi zonă de
memorie pentru toate obiectele claselor derivate din Image, realizând o economie importantă de memorie.

Se foloseşte mecanismul cunoscut sub numele de contorizare a referinţei (reference counting).



Deşi utilizarea formatului DIB pentru stocarea imaginilor în clasele Image duce la o dependenţă faţă de 
sistemul Microsoft Windows, această soluţie este preferată deoarece simplifică foarte mult afişarea imaginii.
Pentru a realiza această operaţie, clasa Image va conţine o funcţie membru care va realiza conversia imaginii
din format DIB în DDB (Device Dependent Bitmap) şi va folosi funcţiile Windows pentru afişarea efectivă a 
imaginii.
Descrierea formatelor fişierelor de imagine
Formatul DIB (Device Independent Bitmap)
Acesta nu este un format de fişier imagine, ci este formatul în care pot fi păstrate imaginile în memorie de 
aplicatiile Windows. De obicei programele care doresc afişarea diferitelor formate de fişiere imagine recurg 
la acest format ca şi format intermediar.
DIB reprezintă o harta de pixeli independentă de dispozitiv. Structura blocului de memorie care conţine un 
DIB este descrisă în Header-ul de la începutul formatului DIB conţine informaţii relevante necesare 
reconstruirii imaginii:

Header Paleta de culori Tablou de pixeli

Typedef struct tagBITMAPINFOHEADER
{

DWORD biSize; // Dimensiunea acestei structuri
LONG biWidth; // Latimea imaginii în pixeli
LONG biHeight; // Înalţimea imaginii în pixeli
WORD biPlanes; // Numarul de plane (intotdeauna 1)
WORD biBitCount; // Biti per pixel
DWORD biCompression; // Modul de compresie folosit:

//   BI_RGB, BI_RLE4 sau BI_RLE8
DWORD biSizeImage; // Numărul de octeţi din imagine
LONG biXPelsPerMeter; // Rezoluţia pe orizontală
LONG biYPelsPerMeter; // Rezoluţia pe verticală
DWORD biClrUsed; // Numărul de culori folosite
DWORD biClrImportant; // Numărul de culori importante

} BITMAPINFOHEADER;
Paleta de culori este o colecţie de intrări de tip RGBQUAD. Această structură este descrisă mai jos:
typedef struct tagRGBQUAD {
        BYTE    rgbBlue; // intensitate albastru
        BYTE    rgbGreen; // intensitate verde
        BYTE    rgbRed; // intensitate rosu
        BYTE    rgbReserved; // iniţializat la 0
} RGBQUAD;

Tabloul de pixeli poate fi memorat necomprimat sau folosind o metodă de compresie de tip RLE (Run-Length
Encoded) pe 4 sau pe 8 biţi. Metoda de stocare a valorii pixelilor este specificată de valoarea câmpului 
biCompression din headerul formatului. Amănunte despre metoda de compresie RLE vor fi date la 
descrierea formatului PCX.
Formatul BMP
Un fişier imagine BMP este identic cu reprezezentarea în memorie a formatului DIB, cu un antet adaugat la 
formatul DIB. Conţinutul antetului este:
typedef struct tagBITMAPFILEHEADER {



WORD    bfType; // Tipul fişierului (= ‘BM’)
DWORD   bfSize; // Mărimea fişierului in octeţi
WORD    bfReserved1;
WORD    bfReserved2;
DWORD   bfOffBits; // Offsetul de la care încep datele 

//     imaginii
} BITMAPFILEHEADER
După antetul fişierului urmează o structură BITMAPINFOHEADER, paleta de culori (dacă este folosită) şi 
tabloul pixelilor din imagine (vezi formatul DIB).
Citirea unei imagini BMP
Citirea unei imagini BMP se face direct, deoarece formatul intern al datelor din ierarhia de clase Image este 
formatul DIB, iar un fişier imagine BMP conţine un antet urmat de un DIB. 
Paşii necesari pentru citirea imaginii BMP sunt următorii:

8. Se citeşte antetul fişierului;
9. Verifică dacă valoarea câmpului bfType este “BM” (indica faptul ca fişierul conţine o imagine BMP);
10. Determină numărul de octeţi rămaşi în fişier (aceştia alcătuiesc imaginea DIB stocată în fişier);
11. Alocă memorie pentru imaginea DIB;
12. Citeşte octeţii din fişier în acest bloc de memorie.

Afişarea imaginii se face prin apelul funcţiei membru specializate din clasa părinte Image.
Scrierea unei imagini BMP
Pentru a salva o imagine DIB într-un fişier BMP trebuie urmaţi paşii descrişi mai jos:

 Iniţializarea câmpurilor din antetul fişierului (structură de tip BITMAPFILEHEADER);
 Scrierea antetului în fişier;
 Scrierea în fişier a întregului conţinut al formatului DIB.

Formatul PCX
Fişierul PCX începe cu un antet de lungime 128 octeţi (va fi descris mai târziu) urmat de liniile de scanare ale 
imaginii codificate RLE.
Fiecare linie de scanare este creată punând mai întâi liniile de scanare din fiecare plan de biţi una după 
cealaltă. Apoi întreaga linie este codificată folosind schema de codare după lungime (RLE).
Codificarea RLE (Run-Length Encoded)
Regula de codificare / decodificare este foarte simplă:

 Se analizează pe rând fiecare octet din zona de date a fişierului;
 Dacă cei doi biţi mai semnificativi ai unui octet au valoarea 1, ceilalţi şase biţi mai puţin semnificativi 

indică de câte ori trebuie repetat octetul care urmează.
2.1. Se citeşte octetul următor şi se pune în tabloul rezultat de atâtea ori de câte indică octetul anterior;
 Dacă cei doi biţi mai semnificativi nu au amândoi valoarea 1, octetul reprezintă date din harta de 

pixeli.
Exemplu:

Octeţi din şirul iniţial (în Hexa) Octeţi din şirul codificat (în Hexa)
04 66 66 66 29 3F 3F A7 A7 A7 A7 A7 04 C3 66 29 C2 3F C5 A7

Antetul fişierului PCX
Antetul fişierului PCX este de forma:
struct PCXHeader
    {
        unsigned char   manufacturer;
        unsigned char   version;



        unsigned char   encoding;
        unsigned char   bits_per_pixel_per_plane;
        short           xmin;
        short           ymin;
        short           xmax;
        short           ymax;
        unsigned short  hresolution;
        unsigned short  vresolution;
        unsigned char   colormap[48];
        unsigned char   reserved;
        unsigned char   nplanes;
        unsigned short  bytes_per_line;
        short           palette_info;
        unsigned char   filler[58];   // Header is 128 bytes
    };
Semnificaţia celor mai importante câmpuri din antet este următoarea:
 unsigned char manufacturer este iniţializat întotdeauna cu valoarea 0AH pentru un fişier PCX valid. 

Acest câmp este folosit pentru a verifica dacă un fişier conţine o imagine în format PCX;
 unsigned char version  indică versiunea programului PC PainBrush care a creat fişierul imagine. Dacă 

bits_per_pixel_per_plane * nplanes este 8 şi version este mai mare decât 5, fişierul are o paletă de 
culori cu 256 intrări (256x3=768 octeţi) adăugată la sfârşitul imaginii;

 unsigned char encoding trebuie să fie totdeauna 1 pentru a indica faptul că imaginea este codificată RLE;
 unsigned char bits_per_pixel_per_plane este numărul de biţi pentru fiecare pixel în fiecare plan de biţi. 

De exemplu, o imagine cu 256 culori va avea un singur plan de biţi cu 8 biţi pentru fiecare pixel;
 short xmin, xmax, ymin, ymax specifică dimensiunile imaginii. Lăţimea este (xmax – xmin + 1), iar 

înălţimea este (ymax – ymin + 1);
 unsigned char colormap[48] este o hartă de culori (paletă de culori) cu 16 intrări de câte un octet pentru

fiecare componentă RGB. Această paletă este validă dacă valoarea produsului bits_per_pixel_per_plane 
* nplanes este mai mică sau egală cu 4;

 unsigned char nplanes este numărul de plane de biţi.
Citirea unui fişier PCX
Pentru a realiza citirea unui fişier PCX trebuie executaţi următorii paşi:
1. Iniţializarea antetului imaginii DIB;
2. Iniţializarea paletei de culori din formatul DIB;
3. Pentru fiecare linie de scanare se citeşte pe rând fiecare octet şi se realizează scierea în bufferul 

destinaţie ţinând cont de regula de decodificare RLE. Bucla de decodificare RLE este de forma:
while (fişierul nu s-a terminat)
{

citeşte un octet;
if (octet & 0xC0)
{

contor = octet & 0x3F;
citeşte un octet;
copiază octet în buffer de contor ori;

}
else



copiază octet în buffer o singură dată;
}

4. Datorită modului în care este proiectată ierarhia de clase Image trebuie ca imaginea PCX să fie 
convertită din plane de biţi în format compact de tip DIB. Pentru aceasta trebuie combinaţi biţii 
corespunzători unui pixel din fiecare plan de biţi PCX pentru a obţine un format compact care să 
reprezinte valoarea pixelului în format DIB:
Crează o mască pentru cei mai semnificativi “biţi_pe_pixel_pe_plan” iniţializaţi la valoarea 1;
Repetă (pentru toate liniile din imaginea PCX)
{

Repetă (pentru toţi octeţii din fiecare plan)
{

Repetă (de (8 / biţi_pe_pixel_pe_plan) ori)
{

Repetă (pentru toate planele)
{

Împachetează biţii din fiecare plan într-un octet;
Dacă sunt completaţi toţi cei 8 biţi, copiază octetul în locaţia adecvată din 

formatul DIB;
}
Deplasează masca la dreapta cu “biţi_pe_pixel_pe_plan” biţi;

}
}

}
Afişarea imaginii se face prin apelul funcţiei membru specializată în afişarea formatului DIB din clasa părinte 
Image.
Formatul GIF
Un fişier GIF este organizat pe blocuri şi pot exista mai multe imagini într-un acelaşi fişier. Structura generală 
a unui fişier GIF este următoarea:
1. Antet de 6 octeţi având următoarea structură:

struct GIFHeader
{

char signature[3]; // trebuie să conţină “GIF”
char version[3]; // “87a” sau “89a”

}
2. Descriptorul logic de ecran, care oferă informaţii despre imagine, având  structura următoare:

Struct LogicalScreenDescriptor
{

unsigned short width;
unsigned short height;
unsigned char flags;
unsigned char bgcolor;
unsigned char aspect_ratio;

}
Dacă cel mai semnificativ bit al câmpului flags are valoarea 1, fişierul GIF include o tabelă de culori. 
Această tabelă de culori este denumită tabelă globală de culori, deoarece se aplică tuturor imaginilor 
conţinute în fişierul GIF.



3. Tabela globală de culori care este un tablou cu valori RGB.
4. Blocuri de informaţie. Primul octet al fiecărui bloc identifică tipul blocului. Unul dintre cele mai 

importante blocuri este blocul descriptor al imaginii care începe cu o virgulă (2CH) şi conţine informaţii 
despre imaginea care urmează. Structura care reprezintă informaţiile conţinute într-un bloc descriptor 
de imagine este:
Struct ImageInfo
{

unsigned short left; // Pozitia imaginii
unsigned short top; //   (adesea este ignorat)
unsigned char width; // Mărimea imaginii
unsigned char height;
unsigned char flags;// Indică prezenţa unei tabele 

//     de culori
}
Dacă cel mai semnificativ bit al câmpului flags are valoarea 1, urmează o tabelă de culori. Această tabelă 
de culori este denumită tabelă locală de culori.
După tabela de culori locală urmează un singur octet al cărui valoare indică numărul de biţi necesar 
pentru a reprezenta valoarea curentă a unui pixel din imagine. Acest octet determină şi dimensiunea 
iniţială a codului folosit de algoritmul de compresie LZW.
Urmează apoi valorile pixelilor din imagine, stocate într-o secvenţă de blocuri de cel mult 255 octeţi în 
fiecare bloc. Aceste valori sunt stocate într-un format comprimat codificat cu ajutorul algoritmului LZW 
cu coduri de lungime variabilă.

5. Dacă fişierul GIF conţine mai multe imagini, secvenţa bloc descriptor, blocuri cu date ale imaginii se 
repetă.

6. Bloc final care conţine un singur octet cu valoarea 3BH şi marchează sfârşitul fluxului de date GIF în fişier.
Pe lângă blocurile de imagine există şi un mare număr de blocuri GIF de extensie. Nu insistăm aici asupra 
acestor blocuri.
Codificarea datelor prin LZW
Algoritmul de compresie Lempel-Ziv şi Welsh (LZW) înlocuieşte modelele de date care se repetă cu o valoare
(un cod) care necesită mai puţini biţi decât datele originale. Schema folosită în fişierele GIF este o versiune 
modificată a algoritmului LZW original, care aduce următoarele îmbunătăţiri:
 Se folosesc coduri de lungime variabilă, cu o lungime de maximum 12 biţi pentru un cod.
 Se foloseşte un cod unic (denumit cod nou – clear code) care începe din nou procesul de compresie ori 

de câte ori numărul de biţi din cod depăşeşte valoarea 12.
Schema de compresie LZW este simplă ca principiu. Codificatorul foloseşte un tabel de şiruri pentru a urmări
secvenţele de simboluri pe care le întâlneşte în fluxul de date şi a atribui un cod pentru fiecare şir unic. 
Codul pentru un şir este indexul şirului în tabel. Iniţial, tabloul de şiruriconţine atâtea intrări câte simboluri 
sunt. 
Codificatorul menţine în prefixul curent un şir de simboluri care este prelucrat în orice moment. 
Codificatorul începe prin iniţializarea prefixului la un şir vid. Apoi intră într-o buclă în care citeşte simbolurile 
de intrare unul câte unul în sufixul curent, care este simbolul cel mai recent citit. 
În continuare codificatorul tratează ca şir curent combinaţia rezultată din adăugarea sufixului curent la 
prefixul curent şi caută acelaşi şir în tabela de şiruri. Dacă găseşte şirul, codificatorul adaugă sufixul curent la 
prefix şi citeşte următorul simbol din fluxul datelor de intrare. Dacă nu găseşte şirul în tabel, adaugă acest şir
în tabel, trimite codul pentru prefixul curent în fluxul de ieşire şi copiază simbolul din sufixul curent în 
prefixul curent.



Această buclă se repetă.
Listingul următor reprezintă algoritmul de codificare LZW folosit în fişierele GIF, în pseudocod:
prefix_curent = şir_vid;
while (fişierul nu s-a terminat)
{

sufix_curent = următorul caracter din fluxul de intrare
şir_curent = concatenarea dintre prefix_curent şi sufix_curent
if (şir_curent este în tabelul de şiruri)

adaugă sufix_curent la prefix_curent
else
{

adaugă şir_curent în tabel
trimite codul corespunzător lui prefix_curent la fluxul de ieşire
prefix_curent = sufix_curent;

}
}
trimite prefix_curent la fluxul de ieşire

Decodificarea datelor comprimate LZW
Procesul de decodificare este puţin mai greu de urmărit. Cu toate că ieşirea codificatorului nu include tabelul
de şiruri care a fost utilizat în timpul procesului de codare, există suficientă informaţie în fluxul de date 
codificate pentru a construi pe moment tabelul de şiruri.
Decodificatorul începe tot cu un tabel de şiruri iniţializat cu simbolurile de bază. Într-un fişier GIF, octetul 
care precede un bloc descriptor de imagine conţine informaţia necesară pentru iniţializarea tabelului de 
şiruri. Acel octet conţine numărul de biţi necesari pentru a reprezenta simbolurile, iar mărimea codului LZW 
este mai mare cu o unitate decât numărul de biţi.
Decodificatorul citeşte primul cod din datele fişierului imagine GIF. Acest cod este cu siguranţă una dintre 
valorile simbolurilor posibile (şi nu o valoare care corespunde unei secvenţe de simboluri). Acest cod este 
trimis direct la ieşire. Se salvează codul într-o variabilă (old_code) pentru a putea fi utilizată mai târziu.
Urmează o buclă în care decodificatorul citeşte un nou cod de intrare. Dacă acest cod este deja prezent în 
tabelul de şiruri, decodificatorul trimite la ieşire şirul corespunzător codului şi setează ca prefix şirul 
corespunzător lui old_code. Se setează ca sufix primul caracter din şirul ce corespunde codului curent şi se 
adaugă în tabelul de şiruri (la următorul index disponibil) şirul construit prin concatenarea prefixului şi a 
sufixului. 
În cazul în care codul curent nu este în tabelul de şiruri, decodificatorul alege ca prefix şirul corespunzător 
variabilei old_code şi foloseşte ca sufix primul caracter al prefixului. În continuare decodificatorul 
construieşte un nou şir adăugând sufixul la prefix, trimite şirul la ieşire şi adaugă şirul în tabelul de şiruri. Se 
copiază codul curent în old_code şi se reia bucla.
Procesul de decodificare continuă până când decodificatorul citeşte un cod EOI (End Of Information) de la 
intrare. De asemenea, când decodificatorul citeşte un cod nou, şterge tabelul de şiruri şi îşi readuce 
variabilele interne la starea iniţială.
Citirea fişierelor GIF
Acest proces este similar celui descris la formatul PCX, cu diferenţa că pentru a putea crea tabloul de pixeli în
format DIB trebuie implementat algoritmul de decompresie LZW.
Formatul TIFF (Tagged Image Format File)
Formatul TIFF este cel mai flexibil dintre cele discutate aici. Acest format de fişiere imagine poate stoca 



imagini monocrome, cu nuanţe de gri sau color, suportând diferite tipuri de compresie a datelor.
Flexibilitatea provine din folosirea unui set foarte extins de câmpuri de descriere şi de date. Aceasta duce 
însă la apariţia unei probleme majore: foarte puţine dintre cititoarele de fişiere TIFF au capacitatea de a 
decodifica toate câmpurile unui fişier TIFF. De aceea se întâmplă foarte des ca un fişier TIFF creat de o 
anumită aplicaţie să nu poată fi încărcat într-o alta. Cauza principală a acestei probleme este faptul că 
standardul TIFF permite utilizarea unor formate particulare pentru câmpurile de date, şi mulţi producători 
exploatează această facilitate.
Totuşi TIFF este un format utilizat pe o scară foarte largă, mai ales datorită faptului că toate programele care 
însoţesc scannerele au posibilitatea de a salva imagini în format TIFF.
Structura unui fişier TIFF
Un fişier TIFF utilizează câmpuri etichetate pentru a stoca informaţia. Fişierul începe cu un antet şi cel puţin 
un director numit Image File Directory (IFD). Fiecare intrare din IFD are o lungime de 12 octeţi şi conţine 
informaţii despre un câmp etichetat (vezi figura 5). Un câmp poate fi identificat printr-o etichetă (tag). 
Etichetele sunt constante cu valori întregi (de exemplu 256 pentru eticheta ImageWidth).

Antet fişier

Image File
Directory (IFD)

Ordinea

octeţilor

Versiunea

TIFF

Offsetul

până la

primul

director

0
1
2
3
4
5
6
7

Numărul

de intrări

Intrarea de

director 0

(12 octeţi)

…

Intrarea de
director n
(12 octeţi)

Pointer la următorul
IFD sau 0
(4 octeţi)

0
1
2
…
14

Etichetă

Tipul

datelor

Lungimea

câmpului

în

octeţi

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Pointer la

date

sau datele

înseşi

Conţinutul şi lunginea antetului şi a intrărilor în IFD sunt descrise în figura 5. 
Antetul fişierului TIFF ocupă 8 octeţi. Primii doi dintre ei indică modul în care trebuie interpretate datele din 
restul fişierului. Aceşti octeţi conţin date ASCII şi au valoarea “II” dacă datele sunt scrise în fişier după 
convenţia Intel (little-endian byte order) sau “MM” dacă datele sunt scrise în fişier după convenţia Motorola 
(big-endian byte order). 
Directorul fişierului imagine (IFD) începe cu o valoare pe 2 octeţi care indică numărul total de intrări din 
direcotr, după care urmează intrările propriuzise. Fiecare intrare în director este o structură de 12 octeţi cu 
informaţii despre un câmp etichetat (vezi figura). IFD se termină cu o valoare pe 4 octeţi care poate fi un 
pointer la următorul IFD, sau 0 dacă directorul curent este ultimul din listă.
Tipuri de date şi de câmpuri etichetate
Pentru a specifica tipul datelor stocate într-un câmp se folosesc următoarele valori:
#define BYTE_TYPE       1



#define ASCII_TYPE      2
#define SHORT_TYPE      3
#define LONG_TYPE       4
#define RATIONAL_TYPE   5

Principalele tipuri de etichete TIFF, care trebuie interpretate de către orice program care doreşte să afişeze 
imagini din fişiere TIFF sunt următoarele:
#define BitsPerSample              258
#define ColorMap                   320
#define Compression                259
#define ImageLength                257
#define ImageWidth                 256
#define PhotometricInterpretation  262
#define PlanarConfiguration        284
#define RowsPerStrip               278
#define SamplesPerPixel            277
#define StripByteCounts            279
#define StripOffsets               273
Citirea unui fişier TIFF
Pentru a citi un fişier TIFF trebuie executaţi următorii paşi:
1. Citirea primilor 2 octeţi ai fişierului şi determinarea modul în care vor fi interpretate datele în continuare

(little-endian sau big-endian);
2. Localizarea IFD din offsetul prezent în antet;
3. Citirea tuturor intrărilor din IFD şi colectarea informaţiilor conţinute în câmpuri. Aceste informaţii vor fi 

folosite în continuare pentru a seta parametrii necesari citirii şi afişării tabloului de pixeli;
4. Citirea datelor imaginii. Datele sunt stocate în fâşii (strip) cu un anumit număr de rânduri. Valoare 

etichetei Compression determină modul în care trebuie descifrate datele imaginii:
1 =  nu se face nici o decompresie;
5 = se face decompresie LZW, ca şi la fişierele GIF;
32773 = se face decompresie de tip Macintosh PackBits (o schemă de RLE)

5  Copiere date în format DIB
Desfășurarea lucrării:
1. Se va alege câte un tip de fişier ce va fi transformat. Se va crea un fişier de acest tip cu un utilitar existent.
2. Se va deschide  în mod  text / hexa  structura fişierului
3. Se apelează la un utilitar şi se transformă fişierul în alt tip.
4. Se analizează conţinutul.
5. Se construiește un tabel ce va conţine următoarele :

Tip fişier
sursă

Tip fişier
destinaţie

Dimensiune
sursă

Dimensiune
destinaţie

Pierderi de informație - 
descriere

Comparaţie 
timpi  deschidere 
fişiere



LABORATORUL NR.8
Texturi. Maparea texturilor în OpenGL

Scop: 
1. Înţelegeerea modului de constituire al texturilor
2. Înţelegerea problemelor ce apar la maparea texturilor pe diverse obiectele
3. Însuşirea unor tehnici de mapare a texturlor

Considerente teoretice:
O textura este o imagine aplicata pe un polygon. Prin atasarea vertexurilor (in

spariul ecranului) la puncte de control numite coordonate texturale u si v (in spatiul
texturilor), obtinem o interpolare pe ecran. Texturile sunt in mod obisnuit folosit pentru a
adauga o infatisare unor suprafete ce ar fi dificil de produs daca s-ar folosi poligoane.
Pentru a incepe, ne trebuie in primul rand un nume pentru textura noastra. Acesta este in
general un numar pe care OpenGL-ul il foloseste sa indexeze toate texturile diferite. Pentru a
denumi o textura trebuie sa apelam functia glGenTextures.
#define NR_MAX_TEXTURI 2
GLuint texture [NR_MAX_TEXTURI];
glGenTextures(2,texture);/* aici se genereaza doua obiecte textura */
Acum ca am denumit textura, putem sa trecem de la o textura la alta folosind functia
glBindTexture. De fapt aceasta allege cu ce textura se lucreaza. In acest moment, ar trebui sa
observi ca sunt doua tipuri de texturi in OpenGL, 1D si 2D. Foarte probabil nu vei folosi 1D, asa
ca vom prezenta texturile 2D. Deci hai sa selectam numele texturii pe care tocmai am creat-o.
// allege textura curenta
glBindTexture( GL_TEXTURE_2D, texture[0] );Texture Parameters
Daca vrem sa folosim o textura diferita va trebui sa folosim: texture[1], texture[2], etc.
In exemplul nostrum, alegem doua texturi (NR_MAX_TEXTURI 2): numai texture[a] si
texture[1] sunt disponibile aici.
Acum putem incepe lucrulla textura curenta. In primul rand, trebuie sa dam parametrii
texturii. In al doilea rand, trebuie sa incarcam datele texturii. Inainte sa incepem, ar trebui sa
declaram situatia cadrului textural. Cadrul exact pe care il vei decalra poate sa fie diferit de cel
prezentat aici. GL_MODULATE preia culoarea si datele din textura si le multiplica cu datele din
glColor si/sau sistemul de iluminare.
// alegeti modulate pentru a amesteca textura cu culoarea pentru umbre/nuante
glTexEnvf( GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_MODULATE );
In continuare avem patru parametrii texturali pe care trebuie sa ii declaram. Aici putem
crea efecte precum filtrarea texturala biliniara sau triliniara, dar si mipmapping-ul. Deasemenea
putem spune daca textura se impatureste/indoaie la capete sau este dreapta. Repet pentru ca este
cea mai obisnuita folosire. Cititi comentariile prntru detalii astura modului in care lucreaza
fiecare.
// cand zona de texturare este mica, filtrul biliniar cel mai apropiat mipmap
glTexParameterf( GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER,
GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST );
// cand zona de texturare este mare, filtrul bilinear originalul glTexParameterf(
GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR );
// textura se indoaie/impatureste la capete (repeat) glTexParameterf( GL_TEXTURE_2D,



GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_REPEAT );
glTexParameterf( GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_REPEAT );
Functia glTexParameter() este o parte extreme de importanta a texturarii in OpenGL,
aceasta functie determina comportamentul si modul de afisare al texturilor cand sunt redate. In
cele ce urmeaza avem o sumedenie de parametric si efectul lor asupra texturii redate. Fiecare
textura poate avea propriile proprietati, care nu sunt globale. Proprietatile unei texturi nu vor
afecta alte texturi.
Texturarea imaginilor si mipmapurile

Cand o scena este redata in openGL obiectele texturate sunt desenate la distante variate
din punctual de unde se priveste, unele apropiate iar unele departate. Cu cat obiectul texturat este
mai departat de privitor, textura trebuie micsorata ca sa poate fi aplicata unui obiect mai mic.
Problema care apare prin micsorarea texturii este ca pe masura ceobiectele se departeaza textura
poate sa licare din cauza filtrarii. Solutia acestei probleme enervante este mipmapping-ul.
Mipmapping-ul este procesul prin care un set de texturi filtrate de rezolutie descrescatoare sunt
generate dintr-o singura textura de rezolutie mare si folosita sa imbunatateasca precizia in timpul
texturarii. Fiecare mipmap este o textura distincta, arata ca originalul, dar este micsorata si
filtrata pana la nivelul anterior al mipmap-ului. Mipmapping-ul permite OpenGL-ului sa aplice
un nivel al detaliului mare la texturi cand redarea se face prin micsorare.
Generarea si folosirea mipmap-urilor

Fiecare nivel al mipmap-ului este generat prin luarea unei jumatati din marimea anterioara a
mipmapu-ului si prin aplicarea unui filtru. Daca avem o imagine de 64x64, nivelurile inferioare
ale detaluilui vor fi 32x32, 16x16, 8x8, 4x4, 2x2 si 1x1. Exista doua moduri de a calcula
mipmap-ul si sa le folosim in OpenGL, “de mana” sau prin functia gluBuild2DMipmaps(). Daca
mipmap-urile sunt generate prin algoritmul creat de fiecare, functia glTexImage2D() Va fi
folosita prin marirea fiecarul nivel al parametrilor pentru fiecare nivel succesiv al detalilui, cu
nivelul 0 fiind la baza nivelelor de texturare. Destul de des, functia utilitare
gluBuild2DMipmaps() va fi folosita pentru generarea unui set de mipmap-uri folosite la o textura
data. gluBuild2DMipmaps() va avea grija de filtrarea si uploadarea momoriei mipmap-urilor.
Functia utilitara gluBuild2DMipmaps() este aceeasi cu glTexImage2D(), cu exceptia faptului ca
ea contruieste mipmap-uri.

Dupa ce am generat nivelurile diferite, cum pot sa fie folosite sa imbunatateasca calitatea
obiectului texturat? Duca ce mipmap-urile folosite au fost calculate pentru acea textura si
uploadate in memorie fara vre-un cod special, va trebui sa le folosim. OpenGL va alege in mod
automat cel mai bun nivel al detaliului fara interventia programatorului. Mipmap-ul ales poate fi
definit cu functia glTexParameter(). Dezavantajul mipmap-urilor este ca vor necesita mai multa
memorie de texturare si va fi necesara o porgramare in plus pentru a le genera.

Din moment ce am programat filtrul minim sa aleaga un mipmap, vom crea mipmap-uri
chiar noi. Din fericire exsista deja o functie care face acest lucru automat. Tot ce trebuie sa
facem este sa plasam informatiile imaginilor reale si functia face toata treaba in locul nostru.
Activarea si aplicarea texturilor

Dup ace am aflat cum se incarca o textura, pornim si oprim mapping-ul, apelam functia
glEnable sau glDisable. Acest lucru il facem prin parametrul GL_TEXTURE_2D. Simplu nu?
glEnable( GL_TEXTURE_2D );
Se pot incarca diferite texturi si pot fi apoi selectate pe rand prin functia glBindTexture
exact ca in LoadTextureRAW.
glBindTexture( GL_TEXTURE_2D, texture );



Ultima parte a texturarii este cea a coodronatelor. Desi esti obisuit sa la spui U si V, in
OpenGL ele sunt denumite S si T. Pentru texturi, S si T si intre 0 si 1. Pentru texturile repetitive,
marginile sunt 0 si 1 pentru fiecare textura ( 1 si 2, 2 si 3, sau chiar -1 si 0). Coordonatele se
atribuie exact cum se atribuie culoarea dar cu functia glTexCoord. Orice culoare aplicata este
multiplicata la numarul de texturi, asa ca in cazul in care textura este intunecata sau are o culoare
neobisnuita, verificati culoarea aplicata.
GlBegin(

glBegin( GL_QUADS );
glTexCoord2d(0.0,0.0); glVertex2d(0.0,0.0);
glTexCoord2d(1.0,0.0); glVertex2d(1.0,0.0);
glTexCoord2d(1.0,1.0); glVertex2d(1.0,1.0);
glTexCoord2d(0.0,1.0); glVertex2d(0.0,1.0);
glEnd();

Imaginea de mai sus prezinta sistemul de coordonate ale texturilor in OpenGL. In
sectiunea de program de mai sus glTexCoord2f este foarte importanta deoarece ea va afecta in
mod direct mapping-ul. Prin functia glTexCoord2f (x,y) OpenGL plaseaza coordonatele pe
imagine. Daca imaginea texturata este de forma unui triunghi, imaginea va avea trei coordonate.

( 1.0f,    1.0f )( 0.0f,    1.0f )

( 1.0f,    0.0f )( 0.0f,    0.0f )



LABORATORUL NR.8
Maparea texturilor pe obiecte 3D

Scop: Înțelegrea principiilor aplicării unei texturi pe o suprafață 3D.
Descriere lucrării:
Se va implementa şi modifica pentru alte obiecte codul următor:

#include <wx/wx.h>
#include <wx/glcanvas.h>
#include <gl/gl.h>
#include <gl/glu.h>

enum {ID_CHANGE_TEXTURE, ID_TIMER, ID_PAUSE};

class TestApp : public wxApp {public:virtual bool OnInit();};

class TestCanvas : public wxGLCanvas
{
protected:

GLuint m_Texture, tex;
GLfloat m_Rotation[3];
GLint m_MagFilter, m_MinFilter;
wxTimer *m_Timer;

    wxGLContext* m_glRC;
    GLUquadric* sphere;

bool m_Paused;
void deseneazaObiecte(void);

    wxString figura;

public:
TestCanvas(wxWindow *Parent, wxString figura); //ctor
~TestCanvas() {wxDELETE(this->m_Timer);glDeleteTextures(1,&this-

>m_Texture);}
void SetPerspective(void);
void OnResize(wxSizeEvent& event);
void OnChangeTexture(wxCommandEvent& event);
void OnTimer01(wxTimerEvent& event);
void pauza(void){this->m_Paused = !this->m_Paused;}

    void  make_tex(void);
void intializeazaOpenGL(void);
DECLARE_EVENT_TABLE();

};

class Fereastra01 : public wxFrame
{
    void _wxFB_m2OnMenuSelection( wxCommandEvent& event ){ m_alegeCub( event );
}

protected:
TestCanvas *m_Canvas;

    wxString figura;
public:

Fereastra01(wxString Title) : wxFrame(NULL,wxID_ANY,Title) { figura="SFERA";
this->m_Canvas = new TestCanvas(this,figura);}

void OnChangeTexture(wxCommandEvent& event){this->m_Canvas-
>OnChangeTexture(event);} //Menu passthrough

void OnPause(wxCommandEvent& event){this->m_Canvas->pauza();} //Menu 
passthrough



TestCanvas *Canvas(wxWindow *Parent, wxString figura){this->figura=figura; 
return(this->m_Canvas);}
    void m_alegeCub(wxCommandEvent& event) {figura="CUB"; (this-
>Canvas(this,figura))->intializeazaOpenGL(); wxMessageBox("cub"); }
    void m_alegeSfera(wxCommandEvent& event) {figura="SFERA"; (this-
>Canvas(this,figura))->intializeazaOpenGL(); wxMessageBox("sfera");}    
 DECLARE_EVENT_TABLE();
};

BEGIN_EVENT_TABLE(Fereastra01,wxFrame)
EVT_MENU(ID_CHANGE_TEXTURE, Fereastra01::OnChangeTexture)
EVT_MENU(ID_PAUSE, Fereastra01::OnPause)

    EVT_MENU(1001, Fereastra01::m_alegeCub)
    EVT_MENU(1002, Fereastra01::m_alegeSfera)
END_EVENT_TABLE()

BEGIN_EVENT_TABLE(TestCanvas, wxGLCanvas)
EVT_SIZE(TestCanvas::OnResize)
EVT_TIMER(ID_TIMER,TestCanvas::OnTimer01)

END_EVENT_TABLE()

IMPLEMENT_APP(TestApp)
DECLARE_APP(TestApp)

bool TestApp::OnInit(void)
{

Fereastra01 *Frame = new Fereastra01(wxT("Figura geometrica cu textură"));
Frame->CreateStatusBar();
Frame->Show(true);
wxMenu *Texture = new wxMenu();

Texture->Append(ID_CHANGE_TEXTURE,wxT("Alege textura"));
Texture->Append(ID_PAUSE, wxT("Pauză/Continuă"));

    wxMenu *Obiect = new wxMenu();
Obiect->Append(1001,wxT("CUB"));
Obiect->Append(1002, wxT("Sfera"));    

wxMenuBar *menubar = new wxMenuBar();
menubar->Append(Texture,wxT("Textură"));

        menubar->Append(Obiect,wxT("Obiect"));
Frame->SetMenuBar(menubar);

(Frame->Canvas(Frame,"CUB"))->intializeazaOpenGL();
::wxInitAllImageHandlers();//ințializează hanlerele ptr. citirea formatelor 

grafice uzuale
return(true);

}

TestCanvas::TestCanvas(wxWindow *Parent, wxString figura) 
: wxGLCanvas(Parent,wxID_ANY,NULL,wxDefaultPosition)
{  m_glRC = new wxGLContext(this); this->figura=figura;

//Initial values
this->m_Rotation[0] = this->m_Rotation[1] = this->m_Rotation[2] = 0.0f;
this->m_Texture = 0;
this->m_MagFilter = this->m_MinFilter = GL_LINEAR;
this->m_Timer = new wxTimer(this,ID_TIMER);

this->m_Timer->Start(50);
this->m_Paused = false;

}

void TestCanvas::OnResize(wxSizeEvent& event)
{

if (this->GetParent()->IsShown()){this->SetPerspective();}
}



void TestCanvas::OnChangeTexture(wxCommandEvent& event)
{

wxString Filename = wxFileSelector(wxT("Selectați imaginea cu 
textura!"),wxEmptyString,wxEmptyString,wxEmptyString,wxString(wxT("Fișiere 
imagine ")) + wxImage::GetImageExtWildcard(),wxFD_OPEN|wxFD_FILE_MUST_EXIST);

if (Filename.IsEmpty()){return;}
wxImage NewTexture;
if (!NewTexture.LoadFile(Filename)){return;}

if(!this->m_Texture){glGenTextures(1,&this->m_Texture);}
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D,this->m_Texture);
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER,this->m_MinFilter);
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER,this->m_MagFilter);

//32 bit array 
unsigned char *Data = new unsigned 

char[NewTexture.GetWidth()*NewTexture.GetHeight()*4]; //wxImage - unsigned 
char x4

unsigned char *ImgData = NewTexture.GetData();
unsigned char *ImgAlpha = NewTexture.GetAlpha();
for(int index = 0; index < NewTexture.GetWidth()*NewTexture.GetHeight(); 

index++)
{

Data[4*index] = ImgData[3*index];
Data[4*index+1] = ImgData[3*index+1];
Data[4*index+2] = ImgData[3*index+2];
if (NewTexture.HasAlpha())
{

Data[4*index+3] = ImgAlpha[index];
}
else {Data[4*index+3] = 255;} //alpha = 1.0f

}

glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGBA, NewTexture.GetWidth(), 
NewTexture.GetHeight(), 0, GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, Data);

wxDELETEA(Data);
}

void TestCanvas::OnTimer01(wxTimerEvent& event)
{

if (!this->m_Paused)
{

this->m_Rotation[0] += 1.0f;
this->m_Rotation[1] += 2.5f;
this->m_Rotation[2] += 0.5f;

}
    this->deseneazaObiecte();

this->SwapBuffers();
}
void TestCanvas::SetPerspective(void)
{   SetCurrent(*m_glRC);

int NewWidth, NewHeight;
this->GetClientSize(&NewWidth, &NewHeight);
glViewport(0,0,NewWidth,NewHeight);
glMatrixMode(GL_PROJECTION);
glLoadIdentity();
gluPerspective(45.0f, GLdouble(NewWidth)/GLdouble(NewHeight),0.10f,1000.0f);

}

void TestCanvas::intializeazaOpenGL(void)
{   SetCurrent(*m_glRC);



glEnable(GL_DEPTH_TEST);
glClearColor(0.0f,0.0f,0.0f,1.0f);
glEnable(GL_TEXTURE_2D);

}

void TestCanvas::deseneazaObiecte(void)
{
  glClearColor(1.0, 1.0, 1.0, 1);
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
    glEnable(GL_TEXTURE_2D);
    glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
    glLoadIdentity();
    glTranslatef(0.0, 0.0,-13.0);

glRotatef(this->m_Rotation[0], 1.0f, 0.0f, 0.0f);
glRotatef(this->m_Rotation[1], 0.0f, 1.0f, 0.0f);
glRotatef(this->m_Rotation[2], 0.0f, 0.0f, 1.0f);

 
    glColor3f(1.0,1.0,0.0); // sau NU
    GLUquadric *obiect2=gluNewQuadric();
    gluQuadricDrawStyle(obiect2,GLU_FILL);  // GLU_FILL, GLU_LINE, 
GLU_SILHOUETTE,  GLU_POINT.
   // make_tex();
    glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, this->m_Texture);
    gluQuadricTexture(obiect2, GL_TRUE); //coordonatele texturii sunt generate 
automat
    gluQuadricNormals(obiect2, GLU_SMOOTH);//GLU_FLAT  GLU_SMOOTH  GLU_NONE
    gluSphere(obiect2, 1.0, 32, 16);
    gluCylinder(obiect2, 3, 1, 1.5, 150,250);
    
    glTranslatef(0.0f,0.0f,-3.0f); // reducere cadru fata de client -- deplasare
pe z
    

glRotatef(this->m_Rotation[0], 1.0f, 0.0f, 0.0f);
glRotatef(this->m_Rotation[1], 0.0f, 1.0f, 0.0f);
glRotatef(this->m_Rotation[2], 0.0f, 0.0f, 1.0f);

if (this->m_Texture){glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, this->m_Texture);}
    gluQuadricTexture(obiect2, GL_FALSE); 

glBegin(GL_QUADS);
//planul 1------------------

glTexCoord2f(0.0f,0.0f); glVertex3f(-1.0f,-1.0f,-1.0f);
glTexCoord2f(1.0f,0.0f); glVertex3f(1.0f,-1.0f,-1.0f);
glTexCoord2f(1.0f,1.0f); glVertex3f(1.0f,1.0f,-1.0f);
glTexCoord2f(0.0f,1.0f); glVertex3f(-1.0f,1.0f,-1.0f);

//planul 2 --------------------
/* glTexCoord2f(0.0f,0.0f); glVertex3f(-1.0f,-1.0f,-1.0f);

glTexCoord2f(0.0f,1.0f); glVertex3f(-1.0f,1.0f,-1.0f);
glTexCoord2f(1.0f,1.0f); glVertex3f(-1.0f,1.0f,1.0f);
glTexCoord2f(1.0f,0.0f); glVertex3f(-1.0f,-1.0f,1.0f); */

//planul 3
glTexCoord2f(0.0f,0.0f); glVertex3f(-1.0f,-1.0f,-1.0f);
glTexCoord2f(0.0f,1.0f); glVertex3f(-1.0f,-1.0f,1.0f);
glTexCoord2f(1.0f,1.0f); glVertex3f(1.0f,-1.0f,1.0f);
glTexCoord2f(1.0f,0.0f); glVertex3f(1.0f,-1.0f,-1.0f);

//planul 4
glTexCoord2f(1.0f,1.0f); glVertex3f(1.0f,1.0f,1.0f);
glTexCoord2f(1.0f,0.0f); glVertex3f(1.0f,-1.0f,1.0f);
glTexCoord2f(0.0f,0.0f); glVertex3f(1.0f,-1.0f,-1.0f);
glTexCoord2f(0.0f,1.0f); glVertex3f(1.0f,1.0f,-1.0f);

//planul 5
glTexCoord2f(1.0f,1.0f); glVertex3f(1.0f,1.0f,1.0f);



glTexCoord2f(0.0f,1.0f); glVertex3f(-1.0f,1.0f,1.0f);
glTexCoord2f(0.0f,0.0f); glVertex3f(-1.0f,-1.0f,1.0f);
glTexCoord2f(1.0f,0.0f); glVertex3f(1.0f,-1.0f,1.0f);

//planul 6
glTexCoord2f(1.0f,1.0f); glVertex3f(1.0f,1.0f,1.0f);
glTexCoord2f(1.0f,0.0f); glVertex3f(1.0f,1.0f,-1.0f);
glTexCoord2f(0.0f,0.0f); glVertex3f(-1.0f,1.0f,-1.0f);
glTexCoord2f(0.0f,1.0f); glVertex3f(-1.0f,1.0f,1.0f);

glEnd();
   // this->SwapBuffers();    
}

void TestCanvas::make_tex(void)
{
    unsigned char data[256][256][3];
    for (int y = 0; y < 255; y++) {

for (int x = 0; x < 255; x++) {
    unsigned char *p = data[y][x];
    p[0] = p[1] = p[2] = (x ^ y) & 8 ? 255 : 0;
}

    }
    glGenTextures(1, &tex);
    glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, tex);
    glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGB, 256, 256, 0, GL_RGB, 
GL_UNSIGNED_BYTE, (const GLvoid *) data);
    glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR);

    glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR);}
 





LABORATORUL NR.10
Modelul de iluminare din OpenGL

Scop: Înţelegerea construcţiei efectelor de lumină.
Consideraţii teoretice:

Redarea luminilor în OpenGl este o sarcină care implică setari în mai multe direcṭii:
• setări generale ale mediului OpenGL şi ale înterpretării luminii pe diferite feṭe;
• surse de lumini;
• propietăṭile surselor de lumini;
• material;
• normale la suprafaṭă;
Interpretarea modelului luminii naturale în OpenGL
Pentru început să ne imaginăm o scena complexa din lumea reala. Ea este formata din
obiecte cu diferite forme si texturi, dar si din multe lumini,reflexii de lumîni sau umbre. Din
punct de vedere fizic, lumină este o energie fotonica care se misca prin spatiu aproape
înstantaneu. Cand un obiect primeste o raza de lumină, el pastreaza o parte din energie pentru el,
iar restul o imprastie în mediu. Partea care o primeste pentru el se transforma în caldura, iar
partea care o emana va determîna practice culoarea obiectului.
În OpenGL, se considera ca într-o scena oarecare pot apare mai multe tipuri de lumîni de felul
urmator:
1. lumină ambientala
2. lumină difuza
3. lumină speculara
4. lumină emisa
Lumină ambientală
Aceasta este lumina care este prezentă în atmosferă “pur şi simplu”. Nu putem spune
despre ea nici că vine dintr-o anumită sursă, nici că este stralucitoare , nici că se reflecta de
oglindă. Este provenită de la alte surse de lumini în urma reflexilor repetate, nu se mai poate
stabili exact unde a fost sursa şi cum a ajuns lumina în locul respectiv.
Un exemplu bun de lumină ambientală este cea vazută într-un hol care primeşte lumină numai de
la sursele din camerele vecine. Lumina venită poate fi amestecată din razele de lumină venite din
numeroase reflexii.
Doar lumină ambientală nu ne ajută să vedem formele obiectelor colorate la fel. Motivul?
Energia luminoasă este identică pt. fiecare faţă (nu depinde de orientare) si prin urmare culoarea
vazută este exact aceiaşi.
Lumină Difuză
Aceasta este lumina provenită de la o sursă anume. Ea este formată din mai multe raze
care se imprăştie în toate direcţiile. Acum lumina obiectului este şi calculată în funcţie de direcţia
razei care luminează respectivul obiect. Sursa de lumină poate fi la înfinit (imaginaţi-vă lumină
solară într-o zi senină) sau poate fi apropiată de obiect (imaginaţi-vă un bec).
Diferenţa dintre cele doua tipuri de surse se observă şi în direcţia razelor.La soare, razele vin
paralele, la bec razele chiar se văd cum emană dintr-un punct fix. Lumină difuză se apropie cel
mai mult de majoritatea luminilor din lumea reală, reprezintă clasa luminilor cu sursă şi direcṭie.
De reţinut că poziţia observatorului nu înfluenţează culoarea obiectului în acest caz, cu alte
cuvinte culoarea este transmisă la fel în toate direcţiile.



Lumina speculară
Această este componenta care dă stralucire obiectelor. Se aseamană cu lumina difuză, însa
singura diferenţă este că speculara este focalizată.
Pentru a înṭelege conceptul e bine să ne imaginăm o raza laser, sau un reflector de foarte bună
calitate. Razele care pleacă din reflector trebuie să fie paralele. Obiectele resping această lumină
tot într-un mod specular si prin urmare această lumină nu poate fi vazută din orice poziţie.
Ochiul trebuie sa se afle chiar pe direcţia ei.
Lumină emisă
Aceasta este lumina pe care un obiect o emite prin el însuşi. În OpenGL această nu mai
devine şi sursă pentru alte obiecte din jurul lui. De regulă nu este nevoie să fie folosită decât dacă
se doreşte obţinerea de obiecte incandescente (lămpi, focuri, etc.. )
Culorile luminii şi materialelor în OpenGL
De remarcat că lumina are şi culoare. Există în lumea reala si lumini verzi si lumini
albastre, dar şi lumini obişnuite albe. De cele mai multe ori, obiectul amestecă culorile primite de
la lumină cu culorile sale naturale,putând rezulta chiar o culoare diferită de culoarea iniţială a
obiectului.
În OpenGL culoarea poate fi specificată prin cele 3 componente RGB.
Acestea sunt nişte valori reale între 0 şi 1. De exemplu o lumină cu (R,G,B)=(1,1,1) reprezintă o
lumină albă, cea mai puternică. O lumină (0,0,1) reprezintă o lumină albastruie. În openGL atât
lumină cât şi corpul au setate aceste valori pentru fiecare tip de lumină (ambientală, difuză şi
speculară). Lumină reflectată de un anumit obiect se obţine înmulţind valoarea culorii cu
valoarea luminii – bineînţeles ambele trebuie să se refere la acelaşi tip de lumină.
8.1. Specificarea culorilor pentru lumină şi materiale
Funcţiile glColor3 specifică un triplet (R, G, B). Funcţiile glColor4 adaugă tripletului
(R,G,B) o valoare de opacitate, numită valoarea alfa (A).
OpenGL permite utilizarea a două moduri de reprezentare a culorilor de afişare:
Ø modul RGBA: pentru fiecare pixel se memorează valorile R, G, B şi A.
Ø modul indexat: pentru fiecare pixel se memorează un număr, reprezentând un index într-o
tabela de culori.

Valorile R, G, B și A variază în domeniul [0, 1].
În modul RGBA, pentru selectarea culorii curente de desenare se folosesc funcţiile glColor*.

void glColor3{b s i f d ub us ui} (TYPE r, TYPE g, TYPE b);
void glColor4{b s i f d ub us ui} (TYPE r, TYPE g, TYPE b, TYPE a);
void glColor3{b s i f d ub us ui}v (const TYPE* v);
void glColor4{b s i f d ub us ui}v (const TYPE* v);
Valoarea implicită a opacităţii este 1.0. Pentru versiunile funcţiei glColor* care acceptă valori de tip real, 
domeniul acestora trebuie să fie în intervalul [0, 1]. Valorile din afara intervalului [0,1] sunt trunchiate la 
valori în intervalul [0,1] când sunt folosite ca parametri direcţi, dar nu sunt trunchiate dacă sunt folosite 
pentru a modifica parametrii de material şi iluminare. Valorile parametrilor de culoare specificate prin 
numere întregi sunt convertite în valori reale, conform tabelulului 

Tabel1 - Conversia valorilor de culoare la numere reale   

Tip Valoarea
minimă

Valoarea
minimă se 
mapeaza la

Valoarea
maximă

Valoarea 
maximă
se mapează la

b 1-byte integer -128 -1.0 127 1.0



Tip Valoarea
minimă

Valoarea
minimă se 
mapeaza la

Valoarea
maximă

Valoarea 
maximă
se mapează la

s 2-byte integer -32,768 -1.0 32,767 1.0

i  4-byte integer -2,147,483,648 -1.0 2,147,483,647 1.0

ub unsigned 1-byte 
integer 

0 0.0 255 1.0

us unsigned 2-byte 
integer

 0 0.0 65,535  1.0

ui unsigned 4-byte 
integer 

0 0.0 4,294,967,295  1.0

Componentele culorilor specificate prin funcţiile  glColor*  au semnificaţii  diferite după cum sunt folosite
pentru lumisa emisă de o sursă sau lumina reflectată de o suprafaţă. Pentru o sursă de lumină, valorile
componentelor R, G şi  B corespund unui procent din intensitatea  maximă pentru fiecare culoare. Dacă
valorile R, G şi B sunt 1.0 atunci lumina este alb strălucitor. Dacă valorile sunt 0.5, culoarea este albă, iar la
jumătate  din  intensitate  apare  gri.  Dacă  R=G=1  şi  B=0  lumina  apare  galbenă.  Pentru  proprietăţile  de
material,  valorile componentelor R, G şi  B corespund proporţiilor reflectate din acea culoare. Dacă R=1,
G=0.5 şi B=0 pentru un material, atunci acel material va reflecta toată lumina incidentă roşie, jumătate din
lumina incidentă verde şi nimic din lumina incidentă albastră. Cu alte cuvinte dacă o sursă de lumină are
componentele  (LR,  LG,  LB)  şi  un  material  are  componentele  corespunzătoare  (MR,  MG,  MB)  atunci
ignorându-se toate celelalte efecte ale reflectivităţii, lumina ce este percepută de ochiul observatorului este
dată de formula (LR*MR, LG*MG, LB*MB).

Analog dacă sunt două surse de lumină, cu componentele (R1, G1, B1) şi (R2, G2, B2), atunci lumina 
rezultată va fi dată de (R1+R2, G1+G2, B1+B2). Dacă oricare dintre componentele rezultate sunt mai mari ca 
1, atunci componenta respectivă va fi trunchiată la 1.
8.2. Specificarea modelului de iluminare
Modelele de iluminare care pot fi folosite în OpenGL sunt modelul Lambert şi modelul Gouraud. Modelul 
de iluminare dorit se specifică cu ajutorul funcţiei glShadeModel.

void glShadeModel (GLenum mode);
- mode specifică modelul de iluminare ce va fi selectat; el poate avea valorile:
Ø GL_SMOOTH: este valoarea implicită, prin care se selectează modelul Gouraud
Ø GL_FLAT : selectează modelul Lambert.
În modelul Gouraud culoarea fiecărui vârf este tratată în mod individual. Pentru un segment de dreaptă 
culoarea se obţine prin interpolarea culorilor vârfului. Pentru un poligon, culorile punctelor interioare se 
obţin prin interpolare pe baza culorilor vârfurilor.
Exemplu : în fişierul exemplul urmator se afişează un triunghi folosind modelul de iluminare Gouraud.
/* fişierul exemplu */
#include "glut.h"
void init(void)
{
glClearColor (0.0, 0.0, 0.0, 0.0);
glShadeModel (GL_SMOOTH);
}



void triangle(void)
{
glBegin (GL_TRIANGLES);
glColor3f (1.0, 0.0, 0.0);
glVertex2f (5.0, 5.0);
glColor3f (0.0, 1.0, 0.0);
glVertex2f (25.0, 5.0);
glColor3f (0.0, 0.0, 1.0);
glVertex2f (5.0, 25.0);
glEnd();
}
void display(void)
{
glClear (GL_COLOR_BUFFER_BIT);
triangle ();
glFlush ();
}
void reshape (int w, int h)
{glViewport (0, 0, (GLsizei) w, (GLsizei) h);
glMatrixMode (GL_PROJECTION);
glLoadIdentity ();
if (w <= h)
gluOrtho2D (0.0, 30.0, 0.0, 30.0*(GLfloat) h/(GLfloat) w);
else
gluOrtho2D (0.0, 30.0*(GLfloat) w/(GLfloat) h, 0.0, 30.0);
glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
}
int main(int argc, char** argv)
{
glutInit(&argc, argv);
glutInitDisplayMode (GLUT_SINGLE | GLUT_RGB);
glutInitWindowSize (500, 500);
glutInitWindowPosition (100, 100);
glutCreateWindow (argv[0]);
init ();
glutDisplayFunc(display);
glutReshapeFunc(reshape);
glutMainLoop();
return 0;
}
În modelul Lambert culoarea unei primitive este dată de culoarea unui singur vârf.
Culoarea unui segment de dreaptă este dată de culoarea celui de-al doile vârf. Culoarea unui
poligon este dată de culoarea unui vârf, conform tabelului 8.2. Vârfurile poligoanelor sunt
numerotate începând cu 1. Pentru a evita confuzii în ceea ce priveşte culoarea de desenare în
modelul Lambert se va specifica o singură culoare pentru o primitivă.



LABORATORUL NR.11
Calcularea umbrelor în aplicațiile OpenGL

Scop: Înţelegerea construcţiei efectelor de umbră.

  
(Fig1 -http://www.opengl-tutorial.org/intermediate-tutorials/tutorial-16-shadow-mapping/)
Desfăşurarea lucrării
Tema: Să se evidenţieze diferenţa dintre umbrirea poligonală si umbrirea Gouraud în cazul unei sfere 
reprezentate prin reţea de poligoane si iluminată cu o sursă de lumină. Sursa de lumină se plasează la infinit,
pe direcţia dată de vectorul .La apăsarea butonului stâng al mouse-ului sfera se afisează folosind umbrirea 
poligonală, iar la apăsarea butonului drept sfera se afisează folosind mbrirea Gouraud (fig.2)

 Se utilizează proiecţia perspectivă si apoi proiecţia ortografică.
Soluţie. Programul care generează imaginile din figura 2 este următorul:

http://www.opengl-tutorial.org/intermediate-tutorials/tutorial-16-shadow-mapping/




LABORATORUL NR.12 /13
Interfețe utilizator grafice în aplicațiile OpenGL 

Clase pentru grafică în  wxWidgets

Scop: Utilizarea unor extensii claselor wxWidgets pentru OpenGL 
Desfășurarea lucrării.

1. În opţiunile pentru link-editare vom avea opţiunile: -mwindows;$(shell wx-config   --libs --gl-
libs –unicode=yes);-lwxmsw31ud_gl;-lglu32;-lopengl32;-lgdi32
3. Se va copia fişierul cu cu date format DXF
4. Se va încărca codul
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////

// Name:        isosurf.h
// Purpose:     wxGLCanvas demo program
// Author:      Brian Paul (original gltk version), Wolfram Gloger
// Modified by: Julian Smart
// Copyright:   (c) Julian Smart
// Licence:     wxWindows licence
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

#ifndef _WX_ISOSURF_H_
#define _WX_ISOSURF_H_

// we need OpenGL headers for GLfloat/GLint types used below
#if defined(__WXMAC__)
#   ifdef __DARWIN__
#       include <OpenGL/gl.h>
#       include <OpenGL/glu.h>
#   else
#       include <gl.h>
#       include <glu.h>
#   endif
#else
#   include <GL/gl.h>
#   include <GL/glu.h>
#endif

// the maximum number of vertex in the loaded .dat file
#define MAXVERTS     10000
enum {ID_CHANGE_TEXTURE, ID_TIMER, ID_PAUSE};

// Define a new application type
class MyApp : public wxApp
{
public:
    virtual bool OnInit() wxOVERRIDE;

    virtual void OnInitCmdLine(wxCmdLineParser& parser) wxOVERRIDE;
    virtual bool OnCmdLineParsed(wxCmdLineParser& parser) wxOVERRIDE;
    
};

// The OpenGL-enabled canvas
class TestGLCanvas : public wxGLCanvas
{
public:



    TestGLCanvas(wxWindow *parent,
                 wxWindowID id = wxID_ANY,
                 int *gl_attrib = NULL);

GLint m_MagFilter, m_MinFilter;
    virtual ~TestGLCanvas();

    void OnPaint(wxPaintEvent& event);
    void OnSize(wxSizeEvent& event);
    void OnChar(wxKeyEvent& event);
    void OnMouseEvent(wxMouseEvent& event);
    void OnChangeTexture(wxCommandEvent& event);
    void LoadSurface(const wxString& filename);
    void InitMaterials();
    void InitGL();

private:
    wxGLContext* m_glRC;

    GLfloat m_verts[MAXVERTS][3];
    GLfloat m_norms[MAXVERTS][3];
    GLint m_numverts;
    GLuint m_Texture;
    GLfloat m_xrot;
    GLfloat m_yrot;

    wxDECLARE_NO_COPY_CLASS(TestGLCanvas);
    wxDECLARE_EVENT_TABLE();
};

// The frame containing the GL canvas
class MyFrame : public wxFrame
{
public:
    MyFrame(wxFrame *frame,
            const wxString& title,
            const wxPoint& pos = wxDefaultPosition,
            const wxSize& size = wxDefaultSize,
            long style = wxDEFAULT_FRAME_STYLE);

    virtual ~MyFrame();

    TestGLCanvas *m_canvas;

private :
    void OnExit(wxCommandEvent& event);
    void OnChangeTexture(wxCommandEvent& event){this->m_canvas-
>OnChangeTexture(event);}

    wxDECLARE_EVENT_TABLE();
};

#endif // _WX_ISOSURF_H_
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Name:        isosurf.cpp
// Purpose:     wxGLCanvas demo program
// Author:      Brian Paul (original gltk version), Wolfram Gloger
// Modified by: Julian Smart, Francesco Montorsi
// Created:     04/01/98
// Copyright:   (c) Julian Smart
// Licence:     wxWindows licence



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// For compilers that support precompilation, includes "wx.h".
#include "wx/wxprec.h"

#ifdef __BORLANDC__
#pragma hdrstop
#endif

#ifndef WX_PRECOMP
#include "wx/wx.h"
#endif

#if !wxUSE_GLCANVAS
    #error "OpenGL required: set wxUSE_GLCANVAS to 1 and rebuild the library"
#endif

#include "wx/timer.h"
#include "wx/glcanvas.h"
#include "wx/math.h"
#include "wx/log.h"
#include "wx/cmdline.h"
#include "wx/wfstream.h"
#include "wx/zstream.h"
#include "wx/txtstrm.h"

#include "isosurf.h"
#include "sample.xpm"

// global options which can be set through command-line options
GLboolean g_use_vertex_arrays = GL_FALSE;
GLboolean g_doubleBuffer = GL_TRUE;
GLboolean g_smooth = GL_TRUE;
GLboolean g_lighting = GL_TRUE;

//---------------------------------------------------------------------------
// MyApp
//---------------------------------------------------------------------------

wxIMPLEMENT_APP(MyApp);

bool MyApp::OnInit()
{
    if ( !wxApp::OnInit() )
        return false;

    // Create the main frame window
    new MyFrame(NULL, wxT("wxWidgets OpenGL Isosurf Sample"));

    return true;
}

void MyApp::OnInitCmdLine(wxCmdLineParser& parser)
{
    parser.AddSwitch("", "sb", "Do not use double buffering");
    parser.AddSwitch("", "db", "Use double buffering");
    parser.AddSwitch("", "va", "Use vertex arrays");

    wxApp::OnInitCmdLine(parser);



}

bool MyApp::OnCmdLineParsed(wxCmdLineParser& parser)
{
    if (parser.Found("sb"))
        g_doubleBuffer = GL_FALSE;
    else if (parser.Found("db"))
        g_doubleBuffer = GL_TRUE;

    if (parser.Found("va"))
        g_use_vertex_arrays = GL_TRUE;

    return wxApp::OnCmdLineParsed(parser);
}

//---------------------------------------------------------------------------
// MyFrame
//---------------------------------------------------------------------------

wxBEGIN_EVENT_TABLE(MyFrame, wxFrame)
    EVT_MENU(wxID_EXIT, MyFrame::OnExit)
    EVT_MENU(ID_CHANGE_TEXTURE, MyFrame::OnChangeTexture)
wxEND_EVENT_TABLE()

MyFrame::MyFrame(wxFrame *frame, const wxString& title, const wxPoint& pos,
                 const wxSize& size, long style)
    : wxFrame(frame, wxID_ANY, title, pos, size, style),
      m_canvas(NULL)
{
    SetIcon(wxICON(sample));

    // Make a menubar
    wxMenu *fileMenu = new wxMenu;

    fileMenu->Append(wxID_EXIT, wxT("E&xit"));
    wxMenuBar *menuBar = new wxMenuBar;
    menuBar->Append(fileMenu, wxT("&File"));
    fileMenu->Append(ID_CHANGE_TEXTURE,wxT("Alege textura"));
    SetMenuBar(menuBar);

  // Make a TestGLCanvas

  // JACS
#ifdef __WXMSW__
    int *gl_attrib = NULL;
#else
    int gl_attrib[20] =
        { WX_GL_RGBA, WX_GL_MIN_RED, 1, WX_GL_MIN_GREEN, 1,
        WX_GL_MIN_BLUE, 1, WX_GL_DEPTH_SIZE, 1,
        WX_GL_DOUBLEBUFFER,
#  if defined(__WXMAC__)  || defined(__WXQT__)
        GL_NONE };
#  else
        None };
#  endif
#endif

    if (!g_doubleBuffer)
    {
        wxLogWarning("Disabling double buffering");



#ifdef __WXGTK__
        gl_attrib[9] = None;
#endif
        g_doubleBuffer = GL_FALSE;
    }

    m_canvas = new TestGLCanvas(this, wxID_ANY, gl_attrib);

    // Show the frame
    Show(true);
    Raise();

    m_canvas->InitGL();
}

MyFrame::~MyFrame()
{
    delete m_canvas;
}

// Intercept menu commands
void MyFrame::OnExit( wxCommandEvent& WXUNUSED(event) )
{
    // true is to force the frame to close
    Close(true);
}

//---------------------------------------------------------------------------
// TestGLCanvas
//---------------------------------------------------------------------------

wxBEGIN_EVENT_TABLE(TestGLCanvas, wxGLCanvas)
    EVT_SIZE(TestGLCanvas::OnSize)
    EVT_PAINT(TestGLCanvas::OnPaint)
    EVT_CHAR(TestGLCanvas::OnChar)
    EVT_MOUSE_EVENTS(TestGLCanvas::OnMouseEvent)
wxEND_EVENT_TABLE()

TestGLCanvas::TestGLCanvas(wxWindow *parent,
                           wxWindowID id,
                           int* gl_attrib)
    : wxGLCanvas(parent, id, gl_attrib)
{
    m_xrot = 0;
    m_yrot = 0;
    m_numverts = 0;

    // Explicitly create a new rendering context instance for this canvas.
    m_glRC = new wxGLContext(this);
}

TestGLCanvas::~TestGLCanvas()
{
    delete m_glRC;
}

void TestGLCanvas::LoadSurface(const wxString& filename)
{
    // FIXME
    // we need to set english locale to force wxTextInputStream's calls to



    // wxStrtod to use the point and not the comma as decimal separator...
    // (the isosurf.dat contains points and not commas)...
    wxLocale l(wxLANGUAGE_ENGLISH);

    wxZlibInputStream* stream =
        new wxZlibInputStream(new wxFFileInputStream(filename));
    if (!stream || !stream->IsOk())
    {
        wxLogError("Cannot load '%s' type of files!", filename.c_str());
        delete stream;
        return;
    }

    {
        // we suppose to have in input a text file containing floating numbers
        // space/newline-separated... first 3 numbers are the coordinates of a
        // vertex and the following 3 are the relative vertex normal and so 
on...

        wxTextInputStream inFile(*stream);
        m_numverts = 0;

        while (!stream->Eof() && m_numverts < MAXVERTS)// && 
m_numverts<MAXVERTS)
        {
            inFile >> m_verts[m_numverts][0] >> m_verts[m_numverts][1] >> 
m_verts[m_numverts][2];
            inFile >> m_norms[m_numverts][0] >> m_norms[m_numverts][1] >> 
m_norms[m_numverts][2];

            m_numverts++;
        }

        // discard last vertex; it is a zero caused by the EOF
        m_numverts--;
    }

    delete stream;

    wxLogMessage(wxT("Loaded %d vertices, %d triangles from '%s'"),
                 m_numverts, m_numverts-2, filename.c_str());

    // NOTE: for some reason under wxGTK the following is required to avoid that
    //       the surface gets rendered in a small rectangle in the top-left 
corner of the frame
    PostSizeEventToParent();
}

void TestGLCanvas::OnChangeTexture(wxCommandEvent& event)
{

wxString Filename = wxFileSelector(wxT("Selectați imaginea cu 
textura!"),wxEmptyString,wxEmptyString,wxEmptyString,wxString(wxT("Fișiere 
imagine ")) + wxImage::GetImageExtWildcard(),wxFD_OPEN|wxFD_FILE_MUST_EXIST);

if (Filename.IsEmpty()){return;}
wxImage NewTexture;
if (!NewTexture.LoadFile(Filename)){return;}

if(!this->m_Texture){glGenTextures(1,&this->m_Texture);}
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D,this->m_Texture);
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER,this->m_MinFilter);
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER,this->m_MagFilter);



//32 bit array 
unsigned char *Data = new unsigned 

char[NewTexture.GetWidth()*NewTexture.GetHeight()*4]; //wxImage - unsigned 
char x4

unsigned char *ImgData = NewTexture.GetData();
unsigned char *ImgAlpha = NewTexture.GetAlpha();
for(int index = 0; index < NewTexture.GetWidth()*NewTexture.GetHeight(); 

index++)
{

Data[4*index] = ImgData[3*index];
Data[4*index+1] = ImgData[3*index+1];
Data[4*index+2] = ImgData[3*index+2];
if (NewTexture.HasAlpha())
{

Data[4*index+3] = ImgAlpha[index];
}
else {Data[4*index+3] = 255;} //alpha = 1.0f

}

glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGBA, NewTexture.GetWidth(), 
NewTexture.GetHeight(), 0, GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, Data);

wxDELETEA(Data);
}

void TestGLCanvas::OnPaint( wxPaintEvent& WXUNUSED(event) )
{
    // This is a dummy, to avoid an endless succession of paint messages.
    // OnPaint handlers must always create a wxPaintDC.
    wxPaintDC dc(this);

    // This is normally only necessary if there is more than one wxGLCanvas
    // or more than one wxGLContext in the application.
    SetCurrent(*m_glRC);

    glClear( GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT );
    glPushMatrix();
    glRotatef( m_yrot, 0.0f, 1.0f, 0.0f );
    glRotatef( m_xrot, 1.0f, 0.0f, 0.0f );
    glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, this->m_Texture);
    // draw the surface
    if (g_use_vertex_arrays)
    {
        glDrawArrays( GL_TRIANGLE_STRIP, 0, m_numverts );
    }
    else
    {
        glBegin( GL_TRIANGLE_STRIP );

        for (int i=0;i<m_numverts;i++)
        {
            glNormal3fv( m_norms[i] );
            glVertex3fv( m_verts[i] );
        }

        glEnd();
    }

    glPopMatrix();
    glFlush(); // Not really necessary: buffer swapping below implies glFlush()

    SwapBuffers();
}



void TestGLCanvas::OnSize(wxSizeEvent& event)
{
    if ( !IsShownOnScreen() )
        return;
    // This is normally only necessary if there is more than one wxGLCanvas
    // or more than one wxGLContext in the application.
    SetCurrent(*m_glRC);

    // It's up to the application code to update the OpenGL viewport settings.
    // This is OK here only because there is only one canvas that uses the
    // context. See the cube sample for that case that multiple canvases are
    // made current with one context.
    glViewport(0, 0, event.GetSize().x, event.GetSize().y);
}

void TestGLCanvas::OnChar(wxKeyEvent& event)
{
    switch( event.GetKeyCode() )
    {
    case WXK_ESCAPE:
        wxTheApp->ExitMainLoop();
        return;

    case WXK_LEFT:
        m_yrot -= 15.0;
        break;

    case WXK_RIGHT:
        m_yrot += 15.0;
        break;

    case WXK_UP:
        m_xrot += 15.0;
        break;

    case WXK_DOWN:
        m_xrot -= 15.0;
        break;

    case 's': case 'S':
        g_smooth = !g_smooth;
        if (g_smooth)
            glShadeModel(GL_SMOOTH);
        else
            glShadeModel(GL_FLAT);
        break;

    case 'l': case 'L':
        g_lighting = !g_lighting;
        if (g_lighting)
            glEnable(GL_LIGHTING);
        else
            glDisable(GL_LIGHTING);
        break;

    default:
        event.Skip();
        return;
    }

    Refresh(false);



}

void TestGLCanvas::OnMouseEvent(wxMouseEvent& event)
{
    static int dragging = 0;
    static float last_x, last_y;

    // Allow default processing to happen, or else the canvas cannot gain focus
    // (for key events).
    event.Skip();

    if (event.LeftIsDown())
    {
        if (!dragging)
        {
            dragging = 1;
        }
        else
        {
            m_yrot += (event.GetX() - last_x)*1.0;
            m_xrot += (event.GetY() - last_y)*1.0;
            Refresh(false);
        }
        last_x = event.GetX();
        last_y = event.GetY();
    }
    else
    {
        dragging = 0;
    }
}

void TestGLCanvas::InitMaterials()
{
    static const GLfloat ambient[4] = {0.1f, 0.1f, 0.1f, 1.0f};
    static const GLfloat diffuse[4] = {0.5f, 1.0f, 1.0f, 1.0f};
    static const GLfloat position0[4] = {0.0f, 0.0f, 20.0f, 0.0f};
    static const GLfloat position1[4] = {0.0f, 0.0f, -20.0f, 0.0f};
    static const GLfloat front_mat_shininess[1] = {60.0f};
    static const GLfloat front_mat_specular[4] = {0.2f, 0.2f, 0.2f, 1.0f};
    static const GLfloat front_mat_diffuse[4] = {0.5f, 0.28f, 0.38f, 1.0f};
    /*
    static const GLfloat back_mat_shininess[1] = {60.0f};
    static const GLfloat back_mat_specular[4] = {0.5f, 0.5f, 0.2f, 1.0f};
    static const GLfloat back_mat_diffuse[4] = {1.0f, 1.0f, 0.2f, 1.0f};
    */
    static const GLfloat lmodel_ambient[4] = {1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f};
    static const GLfloat lmodel_twoside[1] = {GL_FALSE};

    glLightfv(GL_LIGHT0, GL_AMBIENT, ambient);
    glLightfv(GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, diffuse);
    glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, position0);
    glEnable(GL_LIGHT0);

    glLightfv(GL_LIGHT1, GL_AMBIENT, ambient);
    glLightfv(GL_LIGHT1, GL_DIFFUSE, diffuse);
    glLightfv(GL_LIGHT1, GL_POSITION, position1);
    glEnable(GL_LIGHT1);

    glLightModelfv(GL_LIGHT_MODEL_AMBIENT, lmodel_ambient);
    glLightModelfv(GL_LIGHT_MODEL_TWO_SIDE, lmodel_twoside);
    glEnable(GL_LIGHTING);



    glMaterialfv(GL_FRONT_AND_BACK, GL_SHININESS, front_mat_shininess);
    glMaterialfv(GL_FRONT_AND_BACK, GL_SPECULAR, front_mat_specular);
    glMaterialfv(GL_FRONT_AND_BACK, GL_DIFFUSE, front_mat_diffuse);
}

void TestGLCanvas::InitGL()
{
    // Make the new context current (activate it for use) with this canvas.
    SetCurrent(*m_glRC);
    glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);
    glShadeModel(GL_SMOOTH);
    glEnable(GL_DEPTH_TEST);

    InitMaterials();

    glMatrixMode(GL_PROJECTION);
    glLoadIdentity();
    glFrustum( -1.0, 1.0, -1.0, 1.0, 5.0, 25.0 );

    glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
    glLoadIdentity();
    glTranslatef( 0.0, 0.0, -6.0 );

    if (g_use_vertex_arrays)
    {
        glVertexPointer( 3, GL_FLOAT, 0, m_verts );
        glNormalPointer( GL_FLOAT, 0, m_norms );
        glEnable( GL_VERTEX_ARRAY );
        glEnable( GL_NORMAL_ARRAY );
    }

    InitMaterials();
    LoadSurface("isosurf.dat.gz");

}



LABORATORUL NR.14
Extinderea claselor grafice din wxWidgets

Scop: Utilizarea noţunilor dobândite în extinderea  bibliotecilor open sources ce conţin elemente de grafică
Descriere lucrării.

1. Se alege un control din cadrul wxWidgets
2. Se încearcă extinderea clasei prin redefinirea metodelor de desenare
3. După primele încercări se întocmeşte o listă cu următoarele observaţii:

a) impactul evenimenului mouse sau tastatură asupra efectului de afişare
b) impactul dimensiunii zonei ce trebuie redesenată 
c) impactul redimensiuonării ferestei şi respectiv a controalelor
d) impactul operaţiilor de scrol
e) impactul operaţiilor de suprapunere a controalelor
f) impactul numărului de controale instanţiate într-o fereastră asupra  timpilor de refresh
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