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Δομή προγράμματος σε 

OpenGL

⚫ Για να δημιουργήσουμε ένα κενό παράθυρο στην OpenGL, θα 
πρέπει να γράψουμε τον ακόλουθο κώδικα:
#include <GL/glut.h>

void renderGraphics()

{

}

int main(int argc, char** argv)

{

glutInit(&argc, argv);

glutInitWindowPosition(200, 50);

glutInitWindowSize(480, 360);

glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB);

glutCreateWindow("PongGL 3D");

glMatrixMode(GL_PROJECTION);

glLoadIdentity();

gluOrtho2D(-240, 240, -180, 180);

glMatrixMode(GL_MODELVIEW);

glutDisplayFunc(renderGraphics);

glutMainLoop();

return 0;

}

Το αποτέλεσμα είναι ένα κενό 

παράθυρο διαστάσεων 480x360, 

το οποίο τοποθετείται στις 

συντεταγμένες {200, 50} επί της 

οθόνης μας. Το χρωματικό 

μοντέλο που θα χρησιμοποιηθεί 

είναι το RGB (GLUT_RGB) και η 

σχεδίαση γραφικών σε αυτό θα 

γίνεται με χρήση διπλού 

ενταμιευτή* (GLUT_DOUBLE).

ενταμιευτής: Αγγλ. buffer



Μονός και διπλός ενταμιευτής

⚫ Οι εντολές με τις οποίες σχεδιάζουμε τα γραφικά μας, δημιουργούν ένα 
αποτέλεσμα.

⚫ Το κάθε ένα από τα αποτελέσματα αυτά δεν εμφανίζεται κατευθείαν στην οθόνη 
αλλά αποθηκεύεται πρώτα σε έναν ενταμιευτή (buffer). 

⚫ Όταν όλες οι εντολές για τον σχεδιασμό των γραφικών ολοκληρωθούν τότε ο 
ενταμιευτής «αδειάζει» (flush) το περιεχόμενό του στην οθόνη και δημιουργείται ένα 
καρέ (frame).

⚫ Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι η ταχύτητα. Προσπαθούμε να ξεγελάσουμε το 
μάτι και να δει ένα ολοκληρωμένο καρέ παρά να δει σταδιακά τον σχεδιασμό του.

⚫ Η τεχνική αυτή ονομάζεται τεχνική μονού ενταμιευτή (single buffering)



Μονός και διπλός ενταμιευτής

⚫ Όταν θέλουμε να σχεδιάσουμε μόνο ένα καρέ στην οθόνη τότε η τεχνική του μονού 
ενταμιευτή αρκεί.

⚫ Αν όμως θελήσουμε να δημιουργήσουμε κίνηση τότε θα πρέπει να σχεδιάσουμε 
πολλά διαδοχικά καρέ σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. 

⚫ Όσα περισσότερα καρέ σχεδιαστούν στη μονάδα του χρόνου τόσο πιο φυσιολογικό 
το αποτέλεσμα.

⚫ Επειδή πριν τον σχεδιασμό κάθε νέου καρέ «καθαρίζουμε» πρώτα τα γραφικά από 
το προηγούμενο καρέ, οι γρήγορες αυτές εναλλαγές (καθάρισμα-σχεδιασμός) 
δημιουργούν ένα «τρεμόπαιγμα» στο αποτέλεσμα.

⚫ Το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα εμφανές σε υπολογιστικά συστήματα με αργές 
κάρτες γραφικών ή σε οθόνες με χαμηλό ρυθμό ανανέωσης.



Μονός και διπλός ενταμιευτής

⚫ Τη λύση στο πρόβλημα του τρεμοπαίγματος έρχεται να δώσει η τεχνική που 
ονομάζεται τεχνική διπλού ενταμιευτή (double buffering).

⚫ Οι ενταμιευτές που χρησιμοποιούνται είναι δύο: ένας ενεργός του οποίου το 
περιεχόμενο εμφανίζεται στην οθόνη κι ένας στο παρασκήνιο στον οποίο 
σχεδιάζεται το επόμενο καρέ όσο ο ενεργός δείχνει το δικό του.

⚫ Όταν η σχεδίαση ολοκληρωθεί στον ενταμιευτή του παρασκηνίου τότε οι 
ενταμιευτές εναλλάσσονται.

⚫ Με τον τρόπο αυτό η κίνηση που απεικονίζεται είναι πιο ομαλή στο μάτι, χωρίς το 
φαινόμενο του τρεμοπαίγματος.



Δήλωση μονού ενταμιευτή

⚫ Για τη χρήση μονού ενταμιευτή θα πρέπει να δηλώσουμε την παράμετρο 
GLUT_SINGLE στην εντολή

glutInitDisplayMode(GLUT_SIGNLE | GLUT_RGB);

⚫ και να χρησιμοποιήσουμε την εντολή glFlush() όταν θέλουμε να πούμε 
στην OpenGL να «αδειάσει» το περιεχόμενο του μονού ενταμιευτή στην 
οθόνη και να δείξει το αποτέλεσμα (τρέχον καρέ) εκεί:

void renderGraphics()

{

// draw graphics

glFlush();

}



Δήλωση διπλού ενταμιευτή

⚫ Για τη χρήση διπλού ενταμιευτή θα πρέπει να δηλώσουμε την παράμετρο 
GLUT_DOUBLE στην εντολή

glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB);

και να χρησιμοποιήσουμε την εντολή glutSwapBuffers() όταν θέλουμε να 
πούμε στην OpenGL να εναλλάξει τους ενταμιευτές.

⚫ Συνήθως χρησιμοποιείται στο τέλος της συνάρτησης στην οποία 
σχεδιάζουμε τα γραφικά.

⚫ H glutSwapBuffers() εκτελεί αυτόματα και την glFlush() κατά την 
εναλλαγή των ενταμιευτών, δεν χρειάζεται να δηλωθούν και οι δύο εντολές 
ταυτόχρονα.

void renderGraphics()

{

// draw graphics

glutSwapBuffers();

}



Σχεδιάζοντας μία απλή 

συνεχόμενη γραμμή

⚫ Έστω ότι θέλουμε να σχεδιάσουμε μία απλή γραμμή 
στην οθόνη η οποία διέρχεται από τα σημεία {-200, -
150} και {100, 100}.

⚫ Η λογική της OpenGL στη σχεδίαση γεωμετρικών 
σχημάτων (σημεία, γραμμές, τρίγωνα, πολύγωνα κλπ) 
είναι να οριστούν τα σημεία του προς δημιουργία 
σχήματος (vertices) ανάμεσα στις εντολές glBegin()
και glEnd(), μαζί με κάποια παράμετρο στην 
παρένθεση της glBegin().



Σχεδιάζοντας μία απλή 

συνεχόμενη γραμμή

⚫ Ο κώδικας που θα χρειαστεί να προσθέσουμε 

στη συνάρτηση renderGraphics() για τον 

σχεδιασμό της γραμμής είναι:

void renderGraphics()

{

glBegin(GL_LINES);

glVertex2f(-200, -150);

glVertex2f(100, 100);

glEnd();

}



Σχεδιάζοντας μία απλή 

συνεχόμενη γραμμή

⚫ Αν δοκιμάσουμε να τρέξουμε το πρόγραμμα, η γραμμή δεν θα εμφανιστεί. 
Θα πρέπει να γίνουν μερικές προσθήκες ακόμα:
1. Θα πρέπει να καθαρίσουμε την οθόνη με κάποιο χρώμα (π.χ. λευκό) για να 

εξαφανιστούν τα όποια γραφικά προϋπήρχαν (εντολές glClearColor() και
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT).

2. Θα πρέπει να ορίσουμε το χρώμα της «πένας» με την οποία θα σχεδιάσουμε τη 
γραμμή ( εντολή glColor3ub() ).

3. Θα πρέπει να δώσουμε εντολή στον διπλό ενταμιευτή να φέρει στο προσκήνιο την 
οθόνη με τα γραφικά που σχεδίασε στο παρασκήνιο με την εντολή 
glutSwapBuffers().

void renderGraphics()

{

glClearColor(1, 1, 1, 0);

glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);

glColor3ub(200, 200, 200);

glBegin(GL_LINES);

glVertex2f(-200, -150);

glVertex2f(100, 100);

glEnd();

glutSwapBuffers();

}

Χρώμα το οποίο χρησιμοποιεί 3 

παραμέτρους τύπου unassigned byte



Βασικά σχήματα της OpenGL

⚫ Τα βασικά σχήματα (primitives) που χρησιμοποιεί η 
OpenGL για τον σχεδιασμό αντικειμένων είναι:



Διάστιξη

⚫ Το να δημιουργήσουμε διάστιξη στη γραμμή μας είναι λίγο πιο 
σύνθετο.

⚫ Αρχικά θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε τη διάστιξη γραμμής με 
την εντολη: glEnable(GL_LINE_STIPPLE).

⚫ Στη συνέχεια πρέπει να προσδιορίσουμε το μοτίβο της γραμμής 
μας (pattern) με την εντολή:

glLineStipple (GLint factor, GLushort pattern);

⚫ Η παράμετρος pattern είναι ένας 16bit ακέραιος αριθμός ο 
οποίος προσδιορίζει τα ενεργά εικονοστοιχεία της γραμμής που 
πρόκειται να σχεδιαστεί.

⚫ Π.χ. Αν το pattern είναι ο 16bit αριθμός 0xFF00 τότε τα ενεργά 
ψηφία είναι:
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Διάστιξη

⚫ Το μοτίβο όμως εφαρμόζεται από το Λιγότερο Σημαντικό 
Ψηφίο (ΛΣΨ) της δυαδικής ακολουθίας.

⚫ Η παράμετρος factor ορίζει τις φορές που θα επαναλαμβάνεται 
το κάθε ψηφίο του μοτίβου. Οι τιμές που παίρνει είναι από 1 έως 
256, με την τιμή 1 να είναι η προεπιλεγμένη.

⚫ Π.χ. για factor=2 και pattern=0x00AA θα έχουμε το μοτίβο: 
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H OpenGL ως μηχανή 

καταστάσεων

⚫ Η OpenGL λειτουργεί ως "μηχανή καταστάσεων" (state machine). 

⚫ Για παράδειγμα αν θέσουμε το χρώμα της πένας με μία τιμή, η τιμή 
αυτή παραμένει συνεχώς σταθερή μέχρι να την αλλάξουμε / 
επηρεάσουμε ξανά.

⚫ Για τον λόγο αυτό πολλές φορές δημιουργείται η ανάγκη να 
"αποθηκεύσουμε" προσωρινά μία κατάσταση και να την 
"επαναφέρουμε" στην προϋπάρχουσα τιμή της αργότερα.

⚫ Η αποθήκευση των καταστάσεων αυτών γίνεται με τη λογική της 
στοίβας, δηλαδή έχουμε ώθηση διαφόρων τιμών σε αυτή και μετά 
απώθηση με το μοντέλο "Τελευταίο Μέσα, Πρώτο Έξω" (Last In, First 
Out ή LIFO).



H OpenGL ως μηχανή 

καταστάσεων

⚫ Θα μπορούσαμε λοιπόν να βελτιώσουμε περισσότερο τη συνάρτηση 
drawLine() αποθηκεύοντας πρώτα το πάχος της γραμμής καθώς και  
την κατάσταση της διάστιξης (ενεργή ή ανενεργή) και μετά τη σχεδίαση 
της γραμμής να επαναφέρουμε τις καταστάσεις αυτές στις αρχικές τους 
ρυθμίσεις.

⚫ Η ώθηση μιας κατάστασης στην στοίβα γίνεται με την εντολή 
glPushAttrib(mask) ενώ η απώθηση της τελευταίας κατάστασης από 
τη στοίβα γίνεται απλώς με την εντολή glPopAttrib(). 

⚫ Στην παράμετρος mask, λοιπόν, θέτουμε την κατάσταση που θέλουμε 
να ωθήσουμε.

⚫ Περισσότερα για τις καταστάσεις αυτές μπορεί να βρει κανείς εδώ:

https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/xhtml/glPushAttrib.xml

https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/xhtml/glPushAttrib.xml


H OpenGL ως μηχανή 

καταστάσεων

⚫ Ένας γρήγορος τρόπος για να κάνουμε αλλαγές στα σχήματά μας και 
μετά να επανέλθουμε στις αρχικές ρυθμίσεις μας είναι να 
χρησιμοποιήσουμε την παράμετρο GL_ALL_ATTRIB_BITS ως μάσκα.

⚫ Παράδειγμα χρήσης των glPushAttrib() και glPopAttrib():

glPushAttrib(GL_ALL_ATTRIB_BITS);

glLineWidth(2);

glEnable(GL_LINE_STIPPLE);

glLineStipple(1, stipple);

glBegin(GL_LINES);

glVertex2f(xa, ya);

glVertex2f(xb, yb);

glEnd();

glPopAttrib();



ΤΕΛΟΣ


