
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
ÚSTAV POČÍTAČOVÉ GRAFIKY A MULTIMÉDIÍ

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF COMPUTER GRAPHICS AND MULTIMEDIA

VIZUALIZACE GRAFICKÝCH SCÉN V KNIHOVNĚ 
OGRE

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE Bc. MARIÁN ONDREJÍČEK
AUTHOR

BRNO 2012



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
ÚSTAV POČÍTAČOVÉ GRAFIKY A MULTIMÉDIÍ

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF COMPUTER GRAPHICS AND MULTIMEDIA

VIZUALIZACE GRAFICKÝCH
SCÉN V KNIHOVNĚ OGRE
GRAPHICS SCENE VISUALIZATION USING OGRE LIBRARY

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE Bc. MARIÁN ONDREJÍČEK
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. JAN PEČIVA, Ph.D.
SUPERVISOR

BRNO 2012



Abstrakt

Účelem této práce je prozkoumat možnosti vizualizační knihovny OGRE a implementovat 
demonstrační aplikaci, která využívá jednoduché i pokročilejší prostředky této knihovny. Dále se 
práce zabývá tvorbou efektů v jazyce Cg a jejich propojením s knihovnou OGRE. Analyzována je 
také knihovna Bullet, která se ve vizualizačních aplikacích často používá pro fyzikální výpočty. 
Druhá část práce se věnuje implementaci demonstrační aplikace. V závěru jsou zhodnoceny dosažené 
výsledky a nastíněny možnosti budoucího vývoje.

Abstract

The goal of this thesis is to investigate the possibilities of the OGRE visualization library and to 
implement an application which utilizes both simple and advanced OGRE features. Furhtermore there 
are explained basics of creating effects using Cg language and connecting them with OGRE library. 
The Bullet library which is often used in visualization applications for physics calculations is 
analyzed as well. The second part describes implementation of the demo application. In the end, the 
results are discussed, including possibilities of future development.
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1 Úvod
Táto  práca  sa  zaoberá  možnosťami  vizualizácie  virtuálnych  scén  pomocou  knižnice  OGRE. 

Analyzované sú aj ďalšie knižnice a technológie, ktoré s vizualizáciou bezprostredne súvisia.

V počiatočnej kapitole sú zhrnuté základné informácie o tejto knižnici. Nachádza sa tu stručný 

prehľad kľúčových vlastností  a  obmedzení,  ktoré  môžu byť rozhodujúce  z  pohľadu vývojára  pri 

voľbe tejto knižnice. Ďalej je tam popis dôležitej štruktúry pre reprezentáciu 3D scény – grafu scény. 

Okrem toho sa v prvej kapitole nachádza popis materiálov a časticových systémov OGRE a tiež  

pokročilejších prvkov ako sú compositor skripty. Rozoberané sú aj možnosti tvorby užívateľských 

rozhraní a ozvučenie aplikácií pomocou knižnice OgreOggSound.

V ďalšej kapitole analyzujem knižnicu Bullet, ktorá sa používa na fyzikálne výpočty. Najprv 

rozoberám priebeh simulácie v tejto knižnici a nakoniec sa venujem možnostiam prepojenia s OGRE.

Nasledujúca kapitola sa venuje programovaniu shaderov v jazyku Cg. Kapitola je prakticky 

zameraná a obsahuje ukážky niekoľkých efektov, ktoré boli vytvorené s použitím shaderov. Tieto  

efekty sú diskutované v súvislosti  s knižnicou OGRE, pričom sa zameriavam na ich prepojenie s  

materiálmi a compositor skriptmi.

V druhej polovici tejto práce sa zaoberám implementáciou demonštračnej aplikácie (arkádová 

závodná  hra),  ktorá  využíva  technológie  popísané  v  teoretickej  časti.  Na  začiatku  sa  v  krátkosti  

venujem tvorbe 3D modelov, ktoré tvoria podstatnú časť mojej aplikácie. Potom popisujem integráciu 

so systémom Advanced Ogre Framework, čo je kostra, na ktorej je demonštračná aplikácia založená. 

Ďalej sú tu detailne analyzované jednotlivé logické komponenty a prepojenie aplikácie s fyzikálnou 

knižnicou.

V poslednej kapitole je aplikácia diskutovaná z hľadiská náročnosti na grafický výkon. Tiež sa 

v  nej  venujem  problematike  distribuovania  Ogre  aplikácií.  V  závere  sú  zhodnotené  dosiahnuté 

výsledky, vlastný prínos a tiež sú načrtnuté možnosti ďalšieho vývoja.
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2 Grafická knižnica OGRE
V súčasnej  dobe  je  počítačová  grafika  rozšírená  do  rôznych oblastí  denného života.  Jedná  sa  o  

komplexný obor, ktorý pokrýva rozsiahlu tematiku. Jednou z jej súčastí je vizualizácia grafických 

scén. Táto časť počítačovej grafiky sa uplatňuje nielen v zábavnom priemysle, ale napríklad aj v  

medicíne a v rôznych technických i netechnických odvetviach. Ak sa chystáme vytvárať praktickú  

vizualizačnú aplikáciu,  máme k  dispozícii  mnoho nástrojov,  ktoré  nám uľahčia  prácu  a  urýchlia 

vývoj.  Jedným  z  takýchto  nástrojov  je  knižnica  OGRE.  V  tejto  práci  analyzujem  základné  i 

pokročilejšie  vlastnosti  OGRE  a  súčasne  tieto  poznatky  aplikujem  pri  tvorbe  praktickej 

demonštračnej aplikácie. Táto práca je zameraná na konkrétne knižnice a predpokladá určité znalosti 

z  oblasti  grafiky.  Ak by čitateľ  mal  záujem o širší  pohľad na počítačovú grafiku a vizualizačné  

techniky, tak odporúčam knihu Moderní počítačová grafika [1].

V tejto kapitole sa najprv pozrieme na prehľad základných vlastností Ogre, ktoré môžu byť 

rozhodujúce  z  pohľadu  programátora  pri  voľbe  grafickej  knižnice.  Potom  si  detailne  popíšeme 

dôležité prvky, medzi ktoré patrí  graf scény, materiály a časticové systémy. Nakoniec sa budeme 

venovať pokročilejším technikám ako sú compositor skripty. Pri tvorbe tejto kapitoly som vychádzal 

zo zdrojov [2], [3] a [6].

2.1 Stručný prehľad

Ogre je rozsiahla knižnica,  ktorá slúži  na vizualizáciu 3D scén.  Ide o aktívne vyvíjaný projekt  s  

rozsiahlou komunitou. Knižnica  je distribuovaná ako open source. Od verzie 1.7 používa licenciu  

MIT, takže je vhodná aj pre komerčné aplikácie. Jedná sa o objektovo orientovanú knižnicu, ktorá 

poskytuje programátorovi rozhranie na vysokom stupni abstrakcie. K tomuto účelu používa v hojnom 

počte návrhové vzory a iné vysokoúrovňové prostriedky.

Ogre používa systém pluginov.  Pomocou konfiguračného súboru si  zvolíme,  ktoré  pluginy 

chceme použiť a Ogre ich automaticky načíta pri spustení. Pluginy je tak možné vymeniť bez nutnosti  

rekompilácie  programu.  Jedným zo základných pluginov je  renderovací  systém.  Na  výber  máme 

pluginy pre OpenGL a niekoľko verzií DirectX. Programátor tak môže tvoriť aplikáciu bez závislosti 

na  konkrétnom grafickom API.  Medzi  ďalšie  pluginy  patrí  napríklad  plugin  pre  jazyk Cg  alebo 

časticový systém.

Reálne  aplikácie  obsahujú  okrem  samotného  spustiteľného  súboru  množstvo  rôznych 

doplnkových dát (obrázky, zvuky, 3D modely). Ogre poskytuje rozhranie pre komplexný manažment 

takýchto zdrojov. Pomocou konfiguračného súboru definujeme súbory alebo aj celé adresáre, ktoré sa 

majú pri spustení načítať. Podporované je aj načítanie ZIP archívov. Ogre dokáže načítať niekoľko  

4



typov súborov: MESH súbory s modelmi alebo kostrou, materiály, shader programy (HLSL, GLSL,  

Cg),  textúry,  compositor  skripty  a  fonty.  Podporu  pre  vlastné  formáty  implementujeme  formou 

pluginov.

Väčšina grafických enginov podporuje veľké množstvo formátov, ktoré slúžia na uchovávanie 

3D modelov.  Medzi  základné  formáty  patria  napríklad  OBJ,  3DS  alebo  C4D.  Ogre  zvolilo  iný 

prístup. Podporovaný je iba jeden formát, tzv. MESH. V základe sa jedná o XML štruktúru, ktorá ale 

musí  byť  pred  samotným  použitím  prevedená  na  binárny  formát  pomocou  programu 

OgreXMLConverter, ktorý je súčasťou Ogre SDK. Tento nástroj aplikuje rôzne optimalizácie, aby 

bolo načítanie modelu čo najrýchlejšie. Ak chceme importovať model v inom formáte ako MESH, 

musíme použiť príslušný exportér. Exportér je program, ktorý prevádza určitý 3D formát priamo do 

MESH alebo  XML formátu.  Väčšinou  sa  jedná  buď  o  samostatnú  aplikáciu  alebo  o  plugin  do 

niektorého z používaných modelovacích nástrojov (Autodesk 3ds Max, Maya, Blender). Výhodou 

tohto spôsobu sú spomínané optimalizácie MESH formátu. Nevýhodou môže byť kvalita niektorých 

exportérov, ktoré často nepodporujú najnovšie verzie (napr. 3ds Max 2012).

Dôležitým  faktorom  pri  používaní  vývojárskych  knižníc  je  kvalita  dokumentácie.  Na 

oficiálnych  stránkach  je  k  dispozícii  prehľadne  spracovaný  manuál  a  dokumentácia  k  API.  Pre  

začiatočníkov  je  veľmi  dobrým  zdrojom  informácií  Ogre  WiKi,  kde  sa  nachádzajú  tutoriály  a  

užitočné ukážky kódu. Momentálne sú na trhu dostupné dve knihy zaoberajúce sa knižnicou Ogre. 

Prvou z nich je Pro OGRE 3D Programming [2]. Táto kniha je už mierne zastaralá a neobsahuje popis 

najnovších vlastností, ale stále poskytuje relevantné informácie. Druhou publikáciou je OGRE 3D 1.7 

Beginner's Guide [3]. Táto publikácia popisuje aktuálnu verziu Ogre a už od počiatočných kapitol je 

zameraná na riešenie praktických problémov.

Vhodnosť knižnice pre konkrétny projekt  je samozrejme daná tým, čo od nej  požadujeme. 

Ogre samotné je zamerané len na vizualizáciu 3D scén a v tejto oblasti nám ponúka veľa možností.  

Pri  tvorbe  praktických  3D  aplikácií  však  často  potrebujeme  napríklad  podporu  pokročilého 

skriptovania, umelej inteligencie, fyzikálnych výpočtov alebo zvukových efektov. K tomuto účelu 

vzniklo okolo Ogre množstvo podporných knižníc alebo aspoň wrapperov, ktoré uľahčujú prepojenie 

existujúcich riešení s našimi Ogre aplikáciami. Niektoré z nich rozoberám v tejto práci. Celý zoznam 

takýchto  nástrojov  je  možné  nájsť  na  stránkach  Ogre  WiKi.  Ak  nám  Ogre  z  určitého  dôvodu 

nepostačuje a rozhodneme sa vyvíjať projekt pomocou iného nástroja, môže nám voľbu uľahčiť web  

DevMasters  [5].  Ten  obsahuje  rozsiahlu  databázu  grafických  knižníc  a  3D enginov  a  umožňuje 

vyhľadávanie na základe rôznych požiadaviek.
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2.2 Graf scény

3D scéna býva veľmi často reprezentovaná grafom scény. Graf scény je stromovitá štruktúra, ktorej  

listy predstavujú jednotlivé objekty. Uzly po ceste od koreňa k listom predstavujú zase transformácie.  

Každý uzol grafu je ovplyvnený rodičovskými transformáciami. Spôsoby implementácie sa v rôznych 

knižniciach líšia. Často sa používa riešenie, v ktorom je graf scény a samotný obsah úzko zviazaný  

pomocou dedičnosti. Ogre zvolilo abstraktnejší prístup. Uzly nededia rozhranie, ale sú iba pripojené k 

zvyšku stromu. Neobsahujú teda žiadny kód závislý na konkrétnej implementácii algoritmu. Uzly sú 

reprezentované triedou  SceneNode. Ak pridávame do scény určitú entitu (napr. 3D model alebo 

zdroj svetla), tak použijeme objekt typu Entity [2].

Aby bolo možné entitu pripojiť k uzlu, musí dediť od MovableObject. Jedna entita sa môže 

skladať z viacerých častí, ktorými sú objekty typu SubEntity. Tieto dedia od triedy Renderable 

a tým pádom je ich možné vykresliť.
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2.3 Materiály

Materiály  sú  dôležitým  prvkom  pri  akejkoľvek  vizualizácii.  Zjednodušene  môžeme  povedať,  že  

materiály definujú vlastnosti objektov, ktoré ovplyvňujú, ako daný objekt reaguje na svetelné zdroje. 

Rozlišujeme štyri základné parametre materiálu [2]:

• Ambientná (ambient) zložka – ako objekt reaguje na všadeprítomné okolité (ambient)  

svetlo.

• Difúzna (diffuse)  zložka – farba objektu,  keď sa  svetlo  odráža rovnomerne všetkými  

smermi, často určená textúrou.

• Emisná (emissive) zložka – žiarenie objektu.

• Spekulárna (specular) zložka – odlesky na povrchu objektu.

2.3.1 Materiály v OGRE

Materiál  je  v  Ogre  reprezentovaný  triedou  Material.  Obvykle  však  materiály  definujeme  v 

externých súboroch, ktoré sú automaticky parsované pri spustení aplikácie. Ukážku takéhoto súboru 

je možné nájsť v kapitole 4, kde sú materiály diskutované v súvislosti so shadermi. Každý materiál  

musí  obsahovať aspoň jeden blok  technique a  v ňom minimálne jeden blok  pass.  Štruktúra 

materiálu v Ogre podľa [2] je znázornená na obrázku 3.

Pomocou  technique môžeme vytvoriť niekoľko variácií toho istého materiálu. Umožňuje 

nám to definovať materiál v rôzne kvalitných prevedeniach. Ogre automaticky vyberie najvhodnejšiu 

variantu podľa viacerých kritérií, najmä hardvérovej podpory. Takýmto spôsobom môžeme zaistiť, 
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aby aplikácia bežala s istými obmedzeniami aj na staršom hardvéri. Ďalej je tento princíp možné  

využiť  na definovanie  viacerých úrovní  detailu  (level  of  detail)  určitého materiálu.  Napríklad pri 

malej  vzdialenosti  od objektu sa  použije  variant  s  presnejším výpočtom osvetlenia,  zatiaľ  čo pri 

veľkej vzdialenosti postačí jednoduchý flat shading.

Blok  pass definuje jeden renderovací priechod. Každý blok  technique môže obsahovať 

viacero  pass priechodov,  ktoré  sú  aplikované  v  špecifikovanom  poradí.  Toto  nám  umožňuje 

vytvárať pokročilejšie  materiály,  ktoré  nie  je  možné  vykresliť  v  jednom priechode.  Ogre  navyše 

dokáže automaticky za behu rozdeliť jeden pass blok na niekoľko menších blokov, ktoré vygenerujú 

rovnaký výsledok. Toto sa uplatňuje napríklad, ak materiál potrebuje prístup k viacerým textúrovacím 

jednotkám, ale tie nie sú dostupné v požadovanom počte.

Medzi  základné  parametre  bloku  pass patria  štyri  spomenuté  zložky  (ambient,  diffuse, 

emissive,  specular).  Vo  väčšine  prípadov  pri  tvorbe  materiálov  využívame  textúry.  V  pass 

priechode máme k dispozícii všetky textúrovacie jednotky, ktoré sú dostupné na danej grafickej karte.  

Každá z nich môže v danom čase obsahovať jednu textúru. Zaujímavosťou je, že existujú rozšírenia 

pre Ogre, ktoré dokážu vytvárať textúry z video súboru alebo online streamu [2].

2.4 Časticové systémy

Časticové systémy je možné podobne ako materiály definovať buď priamo v kóde programu, alebo v 

externých súboroch, ktoré sú načítané pri spustení aplikácie. Schéma typického časticového systému 

je znázornená na obrázku 4.

Pre každý časticový systém je možné nastaviť rôzne parametre pomocou dostupných atribútov. 

Ogre  poskytuje  zhruba  20  takýchto  atribútov.  Medzi  najvýznamnejšie  patrí  atribút  material 

predstavujúci  názov  existujúceho  materiálu,  ktorý  bude  aplikovaný  na  každú  emitovanú  časticu.  

Časticové systémy sa obvykle skladajú z veľkého počtu častíc. Príliš veľké množstvo môže výrazne  

spomaliť  celú  aplikáciu.  Preto  je  vhodné  počet  častíc  obmedziť  nastavením  atribútu  quota. 

Pomocou ďalších atribútov je možné napríklad upraviť rozmery textúry alebo zmeniť priestor častíc z  

globálneho na lokálny. Tieto všetky atribúty môžeme považovať za statické vlastnosti, ktoré sú platné 
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a  obvykle  konštantné  počas  celého  života  daného časticového systému.  Dynamické  vlastnosti  je 

možné meniť pomocou subsystémov typu emitter a affector [2] [3].

2.4.1 Emitter

Každý  časticový  systém  musí  obsahovať  aspoň  jeden  komponent  typu  emitter.  Ten  slúži  na  

generovanie častíc. V súčasnej verzii Ogre sú podporované emittery nasledujúcich typov: Point, Box, 

Cylinder, Ellipsoid, HollowEllipsoid a Ring. Typ určuje oblasť, v ktorej budú častice vygenerované.  

Napríklad  v  prípade,  že  zvolíme  Point,  vychádzajú  častice  z  jediného  bodu.  Každý  emitter  má  

niekoľko špecifických atribútov pre daný typ a mnoho spoločných pre všetky typy.

Jedným zo základných atribútov je  emission_rate,  ktorý udáva počet  vygenerovaných 

častíc  za  sekundu.  Pomocou  time_to_live nastavíme dobu v sekundách,  po ktorú sa  častica 

nachádza  v  systéme.  Aby  bolo  generovanie  častíc  plynulé  a  bez  „hluchých“  miest,  musí  platiť  

nasledujúci vzťah:

Medzi ďalšie atribúty patrí napríklad rýchlosť a smer šírenia častíc. Mnoho z týchto atribútov 

je možné obmedziť rozsahovo, napríklad velocity_min a velocity_max. V tom prípade sa pri 

generovaní  každej  častici  priradí  náhodná  hodnota  z  daného  rozsahu.  Takáto  náhodnosť  je  v  

časticových systémoch často požadovanou vlastnosťou a dodáva efektu na reálnosti. Príkladom môže 

byť efekt horiacej pahreby, kde sa jednotlivé častice šíria náhodným smerom a rýchlosťou a zostávajú 

aktívne rôzne dlhú dobu.

Zaujímavosťou je, že je možné emitovať aj samotné komponenty emitter. Môžeme tak vytvoriť 

časticové systémy simulujúce napríklad efekt ohňostroju, kde nové emittery vznikajú na mieste už 

emitovaných častíc [6].

2.4.2 Affector

Affector ovplyvňuje častice vygenerované emitterom. Atribúty affectoru závisia na jeho type. Medzi 

základné typy patrí  napríklad LinearForce  affector,  ktorý ovplyvňuje  smer  šírenia  častíc.  Ďalším 

užitočným je  ColourFader,  ktorý modifikuje  farbu alebo priehľadnosť.  Pomocou affectoru Scaler  

môžeme simulovať napríklad postupne sa zmenšujúci plameň na sviečke. V typickom časticovom 

systéme sa obvykle nachádza niekoľko affectorov rôzneho typu.
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2.5 Compositor skripty

Compositor skripty slúžia na modifikáciu už vyrenderovaných scén. Tento proces sa nazýva post-

processing a používa sa pri tvorbe rozličných efektov. Príkladom môže byť prevod farebného obrazu 

na stupne šedej  alebo pridanie  šumu.  Efekty sú implementované formou fragment  shaderov.  Pre 

dosiahnutie požadovaného výsledku je často potrebné aplikovať niekoľko jednoduchších shaderov 

alebo viacero compositorov. Ogre preto poskytuje jednoduchý mechanizmus pre spájanie viacerých 

shaderov aj celých compositor skriptov do série za sebou.

Compositor  skripty  majú  podobnú  syntax  ako  skripty  s  materiálmi  a  tiež  sa  skladajú  z 

podobných blokov. Na obrázku 5 je vidieť typickú štruktúru takéhoto skriptu. Každý compositor musí 

obsahovať  aspoň  jeden  blok  technique.  V  ňom  sa  nachádzajú  obvykle  aspoň  dva  bloky 

target,  ktoré  špecifikujú  tzv.  render  target,  teda  kam  sa  má  výstup  uložiť  (textúra  alebo 

obrazovka). V prvom bloku target si uložíme vyrenderovanú scénu do textúry. V ďalších blokoch 

prebieha samotný post-processing. Tieto môžu aplikovať rôzne materiály a shadery v jednom alebo 

viacerých  pass priechodoch.  V poslednom kroku pomocou kľúčového slova  target_output 

špecifikujeme, že výstup chceme zobraziť na obrazovku.

Podobne ako pri  materiáloch,  môže compositor  obsahovať viac  blokov typu  technique. 

Keďže ale  compositor  skripty využívajú samotné materiály,  v  prvom rade sú analyzované bloky 

technique v  materiáloch.  Použitý  materiál  musí  obsahovať  aspoň jeden takýto  blok,  ktorý  je 

kompatibilný s dostupným hardvérom. Ak sú materiály validné, je treba ešte skontrolovať formát 

textúr,  do  ktorých sa  bude  renderovať.  V prípade,  že  zvolený formát  nie  je  podporovaný,  Ogre 
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Obrázok 5: Schéma compositor skriptu



automaticky zvolí podobný formát, ktorý je možné použiť. Toto chovanie však môže byť nežiaduce a 

treba s ním počítať, ak má aplikácia bežať na rôznych hardvérových konfiguráciách. V tom prípade je 

vhodné vytvoriť viac blokov technique, ktoré pokrývajú väčšie množstvo formátov [2].

Po  vytvorení  skriptu  je  treba  compositor  pridať  do  aplikácie.  Compositor  je  vždy  nutné 

naviazať  na  určité  okno  (obrazovku),  resp.  pohľad  (viewport).  Jeden  compositor  je  však  možné 

aplikovať na viacero obrazoviek.  A takisto jedna obrazovka môže byť modifikovaná niekoľkými 

compositormi zapojenými v sérii (compositor chaining). Compositor skripty sú výborným nástrojom, 

ak potrebujeme v aplikácii pracovať s post-processing efektmi. Viac informácií o nich, aj s praktickou 

ukážkou jednoduchého efektu, je možné nájsť v kapitole 4.

2.6 Možnosti tvorby GUI

Dôležitou  súčasťou  každej  multimediálnej  aplikácie  je  užívateľské  rozhranie,  ktoré  musí  byť 

intuitívne a jednoduché na použitie. Ogre disponuje tzv. Overlay systémom. Ten umožňuje pridať do 

scény 2D elementy, ktoré ju budú prekrývať. Rozlišujeme dva typy overlay prvkov. Prvým typom sú 

tzv.  managed  overlays,  ktoré  sú  skriptovateľné  a  umožňujú  jednoduchým  spôsobom  zobraziť 

napríklad text. Väčšiu kontrolu nad výsledným zobrazením však získame, ak použijeme unmanaged 

overlays. Tieto sú dané obdĺžnikom o určitej veľkosti a pozícii na obrazovke. Obsah tejto oblasti je  

ale plne v rukách programátora, takže je v nich možné použiť napríklad textúry a shadery [2].

2.6.1 Ogre SdkTrays

Ak plánujeme tvoriť jednoduché GUI, ktoré len zobrazuje informácie, tak si  vystačíme s overlay  

systémom. Zložitejšie rozhranie tvorené takýmto spôsobom by však bolo náročné na implementáciu, 

najmä z časového hľadiska. Výhodnejšie je použiť jedno z hotových riešení, ktoré nám uľahčia veľa 

práce. Na stránkach Ogre je možné nájsť pomerne dlhý zoznam knižníc na zobrazovanie GUI, ktoré  

majú v Ogre dobrú podporu. Mnohé sú založené na overlay systéme. Jedným z nich je SdkTrays.  

Toto rozhranie bolo vytvorené tvorcami Ogre pre použitie v demonštračných aplikáciach, ktoré sú 

súčasťou Ogre SDK. Je jednoduché na použitie, ale nedisponuje pokročilejšími vlastnosťami – chýba 

napríklad  podpora  skinov.  SdkTrays  však  predstavuje  určitý  kompromis  medzi  nízkoúrovňovým 

overlay systémom a komplexnými GUI knižnicami.
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2.6.2 MyGUI

Jedným z pokročilejších nástrojov na tvorbu rozhraní je knižnica MyGUI. Ide o aktívne vyvíjanú 

knižnicu,  ktorá  umožňuje  vytvárať  zložitejšie  a  prepracovanejšie  rozhrania.  V  základnej  výbave 

obsahuje  veľké  množstvo  widgetov  (okná,  panely,  rôzne  typy  tlačidiel)  s  možnosťou  vlastných 

skinov. Primárne je určená na použitie v Ogre aplikáciach, ale je ju možné integrovať obecne do  

ľubovolnej  aplikácie,  ktorá  používa  DirectX  alebo  OpenGL.  Existuje  aj  oficiálny  wrapper  pre 

platformu .NET.

Dôležitým  kritériom  pri  voľbe  knižníc  na  tvorbu  rozhraní  je  spôsob  návrhu  samotného 

rozhrania. Určite by nebolo vhodné definovať rozhranie priamo v kóde aplikácie. Typicky býva GUI 

definované v externých textových súboroch.  MyGUI nie je v tomto ohľade žiadnou výnimkou – 

rozhrania  je  možné  načítať  z  XML súboru.  Štruktúra  takéhoto  súboru  je  prehľadná  a  umožňuje 

jednoduchú editáciu.  Pri  tvorbe  komplexnejších  rozhraní  je  ale  tento  spôsob nepraktický.  Autori  

MyGUI preto vytvorili  Layout Editor – nástroj  na vizuálnu tvorbu užívateľských rozhraní.  Tento 

uľahčuje prácu najmä pri rozmiestňovaní widgetov a nastavovaní ich vlastností. Hlavnou výhodou je, 

že editor samotný je postavený na MyGUI knižnici a dokáže tak vyrenderovať GUI rovnako ako ho 

uvidíme v našej Ogre aplikácii. Pri práci s ním mi však chýbala podpora kopírovania prvkov a preto 

som  sa  nevyhol  potrebe  upravovať  súbor  s  rozhraním  ručne.  Taktiež  zarovnávanie  widgetov 

vzhľadom k okrajom obrazovky nie je úplne intuitívne. Toto je však už problém samotnej knižnice  

MyGUI a  nie  chyba  editora.  Napriek  drobným nedostatkom sa jedná o schopný veľmi  užitočný 

nástroj. V poslednej verzii pribudol Skin Editor, ktorý uľahčuje vytváranie vlastných skinov.
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MyGUI organizuje skupiny widgetov do tzv. layoutov. Layout typicky obsahuje widgety, ktoré 

bývajú zobrazené na spoločnej obrazovke. Príkladom môže byť layout predstavujúci hlavné menu 

aplikácie.  V jednom okamžiku môže byť zobrazený maximálne jeden layout.  Jednotlivé  widgety 

môžeme ďalej  rozdeliť do viacerých vrstiev (layers),  ktoré určujú prioritu v prípade prekrývania.  

Podporované je aj vnorovanie widgetov. Vzťah týchto elementov je znázornený na obrázku 8.

Hlavné  triedy  v  MyGUI  sú  definované  ako  singleton.  Toto  môže  byť  problém,  ak  máme 

aplikáciu pozostávajúcu z viacerých okien alebo pohľadov do scény. V danom okamžiku je možné  
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Obrázok 7: Návrh GUI v programe Layout Editor

Obrázok 8: Vzťah medzi vrstvami a widgetmi



GUI zobraziť len do jedného okna. V aktuálnej verzii  MyGUI neexistuje pre túto situáciu žiadne 

obecne  použiteľné  riešenie.  MyGUI má síce  niekoľko nedoriešených detailov  a  nedostatkov,  ale 

celkovo sa jedná o použiteľnú knižnicu a sadu nástrojov, ktoré nám uľahčia tvorbu užívateľských 

rozhraní pre naše Ogre aplikácie.

2.7 OgreOggSound

V multimediálnych aplikáciach je okrem grafickej stránky dôležitá aj stránka zvuková. Toto platí  

obzvlášť,  ak sa  jedná o hru.  Existuje  mnoho knižníc,  ktoré  umožňujú prehrávanie  zvuku.  Medzi  

najpoužívanejšie v oblasti hier patria napríklad OpenAL alebo FMOD. Ak pracujeme s Ogre, tak je  

výhodné použiť knižnicu alebo wrapper, ktorý nám umožní jednoduché prepojenie. Jedným takýmto 

wrapperom je aj OgreOggSound.

OgreOggSound je zvuková knižnica postavená nad OpenAL. Ako názov napovedá, prehráva 

iba  audio  súbory  vo formáte  Ogg Vorbis,  čo  však  nemusí  byť  až  taký  problém.  Okrem toho je 

podporovaný aj nekomprimovaný zvuk vo formáte WAV. Podpora viackanálového zvuku je dnes už 

štandardom a nechýba  ani  v  OgreOggSound.  Prepojiť  zvuky s  3D scénou je  veľmi  jednoduché. 

Zdroje zvuku je možne zviazať s entitami Ogre a knižnica za nás automaticky aktualizuje všetky  

transformácie pri zmene polohy v priestore. Toto je výhodné najmä ak požadujeme priestorový zvuk.

OgreOggSound  využíva  vysoký  stupeň  abstrakcie.  Základom  knižnice  je  singleton 

OgreOggSound::OgreOggSoundManager.  Pomocou neho vykonávame všetky operácie ako 

inicializácia, načítanie zvukov, prehrávanie a uvoľnenie zvukov z pamäte. Pri načítavaní si musíme 

dať pozor, aký režim zvolíme. Ak použijeme východzie parametre, tak knižnica najprv daný zvukový 

súbor celý dekóduje do pamäte. Toto môže byť výhodou pri zvukoch, ktoré trvajú niekoľko sekúnd. 

Pri dlhších nahrávkach (hudba) môže však dekódovanie zabrať aj niekoľko desiatok sekúnd a nemalé 

množstvo  pamäte.  V takých prípadoch  je  výhodné  zvoliť  streamovací  režim,  v  ktorom je  súbor 

dekódovaný priebežne počas prehrávania.

Knižnica nemá vlastnú webovú stránku a je publikovaná na stránkach Ogre. Dokumentácia k 

API  je  kvalitná,  ale  neexistuje  užívateľská  príručka  ani  žiadny  tutoriál.  Väčšinu  potrebných 

informácií na prácu s ňou je však možné nájsť v príspevkoch na fóre. Pri práci s OgreOggSound som 

nenarazil na žiadny vážnejší problém a celkovo si myslím, že je veľmi dobrou voľbou, ak chceme 

ozvučiť naše Ogre aplikácie.
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3 Fyzikálna knižnica Bullet
Knižnica  Ogre  slúži  len  na  renderovanie  3D  scén.  Ak  vytvárame  nejakú  praktickú  aplikáciu,  

nezaobídeme sa bez použitia ďalších knižníc. Tvorcovia Ogre si to dobre uvedomujú a na svojich 

stránkach udržiavajú databázu externých knižníc a nástrojov, ktoré sú dobre použiteľné v kombinácii  

s Ogre. Jednou z takýchto knižníc je fyzikálny engine Bullet.

Bullet vznikol ako projekt zamestnanca firmy Sony, Erwina Coumansa. Projekt bol uvoľnený 

ako open source pod zlib licenciou a onedlho si získal početnú komunitu. V súčasnosti podporuje  

okrem platforiem Windows, Linux a Mac OS X aj množstvo herných zariadení (PlayStation 3, Xbox 

360, Wii) a mobilnú platformu iOS. Za svoju krátku históriu bol použitý v mnohých hrách, filmoch a 

modelovacích nástrojoch. V tejto kapitole popíšem základný princíp fyzikálnej simulácie v Bullet a 

tiež možnosti prepojenia s knižnicou Ogre. Pri tvorbe som vychádzal zo zdrojov [7], [8] a [9].

3.1 Fyzikálna simulácia pomocou Bullet

Simuláciu pomocou Bullet enginu môžeme logicky rozdeliť na tri časti – inicializáciu, pridávanie  

objektov a simulačný cyklus. V inicializačnej časti  vytvoríme fyzikálny svet.  Aby mala simulácia 

zmysel, musíme do nej pridať nejaké objekty. To môžeme urobiť na začiatku simulácie alebo objekty 

pridávame a odstraňujeme počas behu. V simulačnom cykle sa posúvame v čase a nechávame Bullet,  

aby za nás počítal kolízie.

3.1.1 Inicializácia fyzikálneho sveta

V prvom kroku musíme zvoliť  tzv.  broadphase  algoritmus.  Tento  slúži  na  optimalizáciu  kolízií. 

Dokáže  rýchlo  vylúčiť  objekty,  pri  ktorých  kolízia  v  aktuálnom  kroku  určite  nemôže  nastať.  

Výstupom je zoznam objektov, ktoré môžu potenciálne kolidovať. Nad týmto zoznamom sa potom 

spustí  výpočtovo náročnejší  algoritmus,  ktorý  už  spočíta  kolízie  presne.  Bullet  ponúka  na  výber 

niekoľko broadphase  algoritmov,  vrátane  algoritmu,  ktorý  je  akcelerovaný na  grafických kartách 

Nvidia s podporou technológie CUDA. Ďalej musíme nastaviť parametre kolízie a tzv. dispatcher.  

Tieto ovplyvňujú výpočet kolízie. Vo väčšine prípadov si však vystačíme s východzími hodnotami.  

Jadrom  simulácie  je  tzv.  constraint  solver,  ktorý  ovplyvňuje  objekty  na  základe  gravitácie, 

aplikovaných síl, kolízií a ďalších podmienok. V tomto prípade sa tiež odporúča použiť východzie 

nastavenia a tzv.  sequential  impulse constraint  solver,  ktorý je odladený a stabilný.  V náročných  

simuláciách  môžeme  zvoliť  paralelný  solver,  ktorý  pracuje  vo  viacerých  vláknach  alebo  si 

implementovať vlastný podľa potreby. Posledným krokom inicializačnej časti je vytvorenie objektu 
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btDiscreteDynamicsWorld,  ktorý  reprezentuje  simulovaný  svet.  Nastavíme  gravitáciu  a 

môžeme pridávať jednotlivé objekty [7] [8].

3.1.2 Vytvorenie objektov

Telesá v simulácii je možné rozdeliť na dva typy – pevné (rigid bodies) a mäkké (soft bodies). Pevné 

telesá majú stále ten istý tvar, zatiaľ čo mäkké sú ohybné a môžu tvar v priebehu simulácie meniť 

(napr. záves, vlasy). Vo svojom projekte používam len pevné telesá. Každé teleso je charakterizované  

kolíznym tvarom (obálkou), ktorý reprezentuje jeho geometriu vo fyzikálnom svete. Na základe tejto 

obálky sú počítané kolízie s ostatnými objektami. Bullet podporuje okrem základných typov (kváder, 

guľa, sieť trojuholníkov a pod.) aj tzv. compound shapes – kolízne obálky poskladané z viacerých 

základných  typov.  Kolízne  obálky  sú  reprezentované  štruktúrou  btCollisionShape.  Táto 

uchováva  iba  informácie  súvisiace  s  tvarom –  ostatné  informácie  o pevnom telese  sú  uložené v 

objekte typu btRigidBody. Takéto rozdelenie je výhodné najmä z optimalizačných dôvodov. Ak 

máme v simulácii viacero objektov rovnakého tvaru, tak nie je nutné vytvárať kolíznu obálku pre  

každý z nich.  Každé pevné teleso je ďalej  charakterizované svojou hmotnosťou a zotrvačnosťou. 

Nulová hmotnosť znamená, že sa jedná o statický objekt, ktorý v priebehu simulácie nemení svoju 

pozíciu.  Zotrvačnosť vypočíta  Bullet  za  nás.  Nakoniec vytvorený objekt  pridáme do fyzikálneho 

sveta.

Zaujímavým  a  užitočným  prostriedkom  v  Bullet  sú  tzv.  MotionState  objekty.  Jedná  sa  o 

mechanizmus, ktorý umožňuje automatickú synchronizáciu fyzikálnych objektov s odpovedajúcimi 

objektami v grafe scény.  Ak by sme ich nepoužili,  tak by bolo nutné pred každým vykreslením 

iterovať všetkými objektami fyzikálneho sveta, zistiť ich pozíciu a orientáciu a ručne aktualizovať  

tieto údaje v každom uzle scény. Výpočty sú optimalizované a prebiehajú iba v prípade, že sa poloha 

objektu medzi  dvoma krokmi simulácie skutočne zmenila.  MotionState objekty sú jednoduché na 

použitie a je ich odporúčané používať [7] [9].

3.1.3 Simulačný cyklus

Poslednou  fázou  je  samotný  simulačný  cyklus.  Bullet  pracuje  nezávisle  na  zvyšku  aplikácie.  

Simulácia beží na frekvencii 60 Hz. Túto rýchlosť je v prípade potreby možné zmeniť, avšak podľa  

dokumentácie  to  nie  je  odporúčané.  Pred  vykreslením obrazovky  musíme  Bulletu  dodať  časovú 

informáciu (čas od posledného prekreslenia v sekundách), aby bola simulácia synchronizovaná so 

zvyškom programu.

Ak vytvárame interaktívnu aplikáciu, tak potrebujeme ovplyvňovať objekty fyzikálneho sveta 

počas behu simulácie. Bullet k tomuto účelu používa callback funkcie. Môžeme si vytvoriť vlastnú  

funkciu, ktorá bude automaticky spustená pred každým krokom simulácie. V tejto funkcii obvykle 
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počítame sily, ktoré aplikujeme na požadované objekty. Bullet následne vykoná simuláciu, vypočíta 

aktuálne parametre objektov a spočíta kolízie [7].

3.2 Wrapper OgreBullet

OgreBullet je wrapper, ktorý umožňuje jednoducho prepojiť Ogre s knižnicou Bullet. Tieto knižnice 

používajú samozrejme odlišné dátové štruktúry. OgreBullet obaľuje množstvo tried a funkcií, ktoré sa 

nachádzajú  v  knižnici  Bullet.  Poskytuje  tak  rozhranie,  ktoré  odstraňuje  rôznorodosť  štruktúr  a 

dovoľuje programátorovi používať v celom projekte dátové typy z Ogre. OgreBullet umožňuje použiť 

iba pevné telesá a neposkytuje žiadne rozhranie pre dynamiku mäkkých telies. V súčasnosti sa však 

jedná už o zastaralý wrapper, ktorý nie je kompatibilný s aktuálnou verziou Ogre. Vo svojom projekte  

som preto musel použiť BtOgre.

3.3 Wrapper BtOgre

Wrapper BtOgre zvolil inú filozofiu ako OgreBullet. Jedná sa o veľmi jednoduchú knižnicu, ktorá  

pozostáva  len  z  niekoľkých  súborov  a  malého  počtu  tried.  V  týchto  poskytuje  iba  najčastejšie 

používanú funkcionalitu, medzi ktorú patrí napríklad konverzia základných dátových typov na prácu 

s vektormi a kvaterniónmi (trieda Convert). Ďalej obsahuje triedy na vytváranie kolíznych obálok z 

Ogre  entít.  Podporované  sú  statické  aj  animované  3D  modely.  Ak  sa  rozhodneme  používať 

MotionState  objekty,  máme  k  dispozícii  triedu  RigidBodyState.  Trieda  DebugDrawer 

umožňuje vizualizovať obálky objektov, čo je veľmi užitočné pri ladení. Toto sú prakticky všetky 

vlastnosti,  ktorými  BtOgre  disponuje.  Podobne  ako  OgreBullet,  ani  táto  knižnica  neposkytuje  

rozhranie pre mäkké telesá. Ak potrebujeme ďalšiu funkcionalitu, tak musíme wrapper rozšíriť, alebo 

môžeme použiť priamo objekty a volania knižnice Bullet. V praktickej časti tejto práce používam 

takmer všetky triedy z tohto wrapperu a pritom som nebol limitovaný jeho funkcionalitou. Napriek 

tomu, že sa jedná o minimalistický wrapper, tak svojimi možnosťami by mal postačovať vo väčšine  

jednoduchých projektov.
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4 Jazyk Cg a shadery

V dnešnej dobe sa už opúšťa od programovania 3D grafiky pomocou fixnej pipeline a používajú sa 

tzv.  shaderovacie  jazyky  (skrátene  shadery),  ktorými  je  možné  naprogramovať  pipeline  podľa 

potreby. Toto nám umožňuje väčšiu flexibilitu, keďže kód bežiaci na grafickej karte je plne v našich  

rukách. V súčasnosti sa k tvorbe shaderov používajú najmä jazyky GLSL, HLSL a Cg. Jazyk GLSL 

je používaný v prípade OpenGL. Jeho výhodou je najmä prenositeľnosť kódu. Ak pri programovaní 

využívame knižnicu DirectX, tak máme k dispozícii jazyk HLSL. Tu sme však viazaní na platformu 

Microsoft Windows. Tretím masívne používaným shaderovacím jazykom je Cg.

Jazyk Cg (C for graphics)  vytvorila firma Nvidia.  Syntaxou sa veľmi podobá HLSL.  Jeho 

najväčšou odlišnosťou oproti  jazykom HLSL a GLSL je  spôsob kompilácie.  Kód je  pri  spustení  

aplikácie skompilovaný do výslednej podoby v závislosti na prostredí v ktorom beží. Týmto dokáže 

prekonať rôzne odlišnosti platforiem, ktoré bývajú v tejto oblasti častým problémom. Cg shadery je 

možné použiť s aplikáciami, ktoré používajú OpenGL i DirectX. Nevýhodou môže byť mierne nižšia 

výkonnosť než pri použití niektorého z natívnych jazykov, keďže všetky optimalizácie generovaného 

kódu závisia na samotnom prekladači [10].

Ak používame Ogre, môžeme shadery písať v ľubovoľnom z troch spomenutých jazykov. Ogre 

SDK obsahuje pomerne rozsiahlu zbierku často používaných shaderov. Väčšina z nich je napísaná v 

jazyku Cg.  Z  toho dôvodu a  tiež  z  dôvodu prenositeľnosti  som sa rozhodol  napísať shadery do  

demonštračnej aplikácie v tomto jazyku. V tejto kapitole sa venujem niekoľkým shaderom a efektom 

a najmä spôsobom ich prepojenia s existujúcou Ogre aplikáciou. Ak má čitateľ záujem dozvedieť sa 

viac o samotných shaderoch v jazyku Cg, odporúčam knihu  [11], ktorá je tiež voľne dostupná v 

elektronickej  podobe.  Ďalším dobrým zdrojom informácií,  najmä o materiáloch a post-processing  

efektoch je publikácia  [12] (tiež dostupná online). Okrem týchto kníh som pri tvorbe tejto kapitoly 

čerpal informácie aj z [3].

4.1 Shadery a materiály

Najskôr si ukážeme, ako napísať jednoduchý Cg shader, ktorý vykreslí vstupnú textúru ako textúru v 

stupňoch šedej. Najprv sa pozrime na vertex shader:

1. void main_vs(float4 pos : POSITION,

2.              float2 uv : TEXCOORD0,

3.              out float4 oPos : POSITION,

4.              out float2 oUv : TEXCOORD0,

5.              uniform float4x4 worldViewProj)
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6. {

7.     oPos = mul(worldViewProj, pos);

8.     oUv = uv;

9. }

Náš vertex shader pozostáva z jednej funkcie – main_vs(), ktorá má niekoľko parametrov. 

Vstupnými  parametrami  je  pozícia  vrcholu  a  textúrovacie  koordináty.  Výstupné  parametre  sú 

rovnaké. Okrem toho tu máme jednu uniformnú premennú, ktorá predstavuje transformačnú maticu. 

V tele funkcie vypočítame pozíciu daného vrcholu v priestore kamery (7). Textúrovacie koordináty 

budeme potrebovať až vo fragment shaderi,  tak ich len skopírujeme (8).  Fragment shader vyzerá  

nasledovne:

1. void main_fs(float3 uv : TEXCOORD0,

2.              out float4 oColor : COLOR,

3.              uniform sampler2D texture)

4. {

5.     float3 color = tex2D(texture, uv);

6.     float grey = (0.299*color.r + 0.587*color.g + 0.114*color.b);

7.     oColor = vec4(grey, grey, grey, 1);

8. }

Fragment  shader  pozostáva  tiež  z  jednej  funkcie  –  main_fs(),  ktorá  má jeden  vstupný 

parameter a to interpolované textúrovacie koordináty pre daný fragment (pixel). Výstupom funkcie je 

farba tohto pixelu. Funkcia tiež používa jednu uniformnú premennú typu  sampler2D, ktorá nám 

umožňuje pristupovať k textúrovacej jednotke. V tele funkcie najprv zistíme hodnotu farby z textúry 

na súradniciach daného pixelu (5) a potom vypočítame hodnotu šedej na základe známeho vzorca (6).  

Nakoniec zapíšeme farbu do výstupného parametra (7).

Teraz  musíme shader  prepojiť  s  našou Ogre  aplikáciou.  Vytvoríme súbor  s  materiálom,  v 

ktorom najprv nastavíme parametre shaderu a potom definujeme samotný materiál. Kód pre vertex 

shader je nasledovný:

1. vertex_program Grey_VS cg

2. {

3.     source grey.cg

4.     entry_point main_vs

5.     profiles vs_1_1 arbvp1

6.

7.     default_params

8.     {
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9.         param_named_auto worldViewProj worldviewproj_matrix

10.    }

11.}

Shader musíme pomenovať (neskôr sa na neho budeme odvolávať) a určiť v akom jazyku je 

napísaný (1). Ďalej musíme zadať názov súboru, ktorý obsahuje samotný kód shaderu (3). Keďže 

shader  môže  obsahovať  viac  funkcií,  musíme  určiť,  ktorá  sa  má zavolať  (4).  Dôležité  je  zvoliť 

vhodný profil, teda verziu shaderu (5). Shaderovacie jazyky sa za posledné roky razantne vyvinuli a s 

každou novou verziou prichádzajú mnohé zmeny. Novšie verzie však nie sú podporované na starších 

grafických kartách. Preto je treba zvoliť určitý kompromis. V bloku  default_params dodáme 

shaderu  uniformné  premenné  (9).  Ogre  obsahuje  množstvo  často  používaných  premenných 

(transformačné  matice,  parametre  osvetlenia  a  pod.),  ktoré  sú  naplnené  aktuálnymi  hodnotami  a 

môžeme ich priamo použiť.  Okrem toho si  samozrejme môžeme definovať aj  vlastné uniformné 

premenné. Parametre fragment shaderu sú podobné:

1. fragment_program Grey_FS cg

2. {

3.     source grey.cg

4.     entry_point main_fs

5.     profiles ps_2_0 arbfp1

6. }

Nakoniec vytvoríme samotný materiál, ktorý bude dané shadery používať:

1. material GreyMaterial

2. {

3.     technique

4.     {

5.         pass

6.         {

7.             vertex_program_ref Grey_VS { }

8.             fragment_program_ref Grey_FS { }

9.

10.            texture_unit

11.            {

12.                texture.png

13.            }

14.        }

15.    }
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16.}

Na obrázku 9 je možné vidieť objekt, ktorý používa nami vytvorený materiál so shaderom.

4.2 Shadery a compositor skripty

Pomocou fragment shaderu sa často implementujú rôzne post-processing efekty. Povedzme, že by 

sme chceli fragment shader z podkapitoly 4.1 aplikovať na celú scénu. Najprv je treba vyrenderovať 

scénu do textúry, potom spustiť kód fragment shaderu na každý pixel tejto textúry a  nakoniec textúru 

zobraziť  cez  celú  obrazovku.  Práve  k  tomuto  účelu  sa  používajú  Ogre  compositor  skripty.  Kód 

takéhoto skriptu môže vyzerať nasledovne:

1. compositor GreyCompositor

2. {

3.     technique

4.     {

5.         texture scene target_width target_height PF_R8G8B8

6.

7.         target scene

8.         {

9.             input previous

10.        }

11.

12.        target_output

13.        {

14.            input none

15.

16.            pass render_quad

17.            {

18.                material GreyMaterial
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19.                input 0 scene

20.            }

21.        }

22.    }

23.}

Syntakticky  je  kód  podobný  súborom  s  materiálmi.  Náš  skript  obsahuje  jeden  blok 

technique, v ktorom definujeme jednu textúru s identifikátorom  scene (5). Jej rozmery budú 

zhodné s rozmermi obrazovky. V bloku target požiadame Ogre, aby túto textúru naplnilo dátami 

(9).  Buď sa  jedná  o  vyrenderovanú  scénu  alebo  o  výstup  z  iného compositoru.  Ogre  umožňuje 

compositor  skripty  jednoducho kombinovať  a  spájať  do  série,  čím sa  dajú  dosiahnuť  zaujímavé 

efekty. V bloku target_output definujeme výstup (12). Na vytvorenie efektu nám postačí jeden 

priechod  pass (16) . V ňom určíme materiál, ktorý sa na textúru aplikuje (18) a tiež naviažeme 

textúru na textúrovaciu jednotku (19). Skript máme pripravený, už len treba povoliť efekt v samotnej  

aplikácii:

1. Ogre::CompositorManager *manager;

2. manager = Ogre::CompositorManager::getSingletonPtr();

3. manager->addCompositor(viewport, "GreyCompositor");

4. manager->setCompositorEnabled(viewport, "GreyCompositor", true);

Výsledok je možné vidieť na obrázku 10.
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4.3 Glow efekt

V oblasti  vizualizácie 3D scén je veľmi dôležitým faktorom správne osvetlenie.  Či sa snažíme o 

fotorealistickú grafiku alebo rôzne umelecké formy zobrazenia (napr.  cel-shading),  osvetlenie  má 

veľký  vplyv  na  celkový dojem.  Metódy globálneho osvetlenia  (radiozita)  dokážu síce  vypočítať 

šírenie svetla presne a fyzikálne správne, ale sú výpočtovo veľmi náročné. V oblasti real-time grafiky 

preto  používame množstvo  techník,  ktoré  výpočet  osvetlenia  zjednodušujú.  Výsledok síce  nie  je  

fyzikálne presný, ale jeho výpočet je mnohonásobne rýchlejší.

V  oblasti  počítačových  hier  často  zobrazujeme  scény,  ktoré  obsahujú  veľké  množstvo 

svetelných  zdrojov  (napr.  osvetlené  mesto).  Simulovať  svetelný  zdroj  pre  každé  takéto  svetlo  v  

reálnom čase nie je možné.  Preto sa obvykle obmedzíme na niekoľko hlavných zdrojov svetla a  

ostatné z nich zanedbáme a snažíme sa ich napodobiť pomocou textúry. Na riešenie tohto problému 

sa v mnohých dnešných hrách používa tzv. glow efekt. Jedná sa o post-processing techniku, ktorá  

simuluje efekt vyžarovania svetla. Ako je vidieť na obrázku 11, s vhodným použitím tohto efektu je 

možné vyvolať dojem, že scéna obsahuje veľký počet zdrojov svetla.

Pred  aplikáciou  tohto  efektu  je  potrebné  vytvoriť  okrem štandardných textúr,  ktoré  určujú 

difúznu zložku, aj tzv. glow textúry. Tie definujú oblasti, ktoré majú žiariť. Svetelné zdroje v nich 

vyznačíme určitou farbou o požadovanom jase, čiernou farbou zase vymaskujeme oblasti, ktoré nie  

sú zdrojmi svetla. Pre dosiahnutie požadovaného vyžarovania nám často postačí iba jasová zložka. 

Aby sme ušetrili pamäť, môžeme vtedy informáciu o žiarení zapísať do alfa kanálu pôvodnej textúry, 

pričom alfa hodnota bude udávať jas [12].

Algoritmus pre glow efekt je podľa [12] nasledovný:
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1. Vyrenderujeme scénu s pôvodnými textúrami a výsledok uložíme do textúry A.

2. Vyrenderujeme scénu s glow textúrami a výsledok uložíme do textúry B.

3. Textúru B rozmažeme pomocou filtra.

4. Textúry A a B skombinujeme (alfa blending) a dostávame výsledný obraz.

Prvý krok sa líši od štandardného renderovania len tým, že výsledok uložíme do textúry pre  

neskoršie spracovanie. V druhom kroku vykonáme to isté s glow textúrou. Z algoritmu vyplýva, že 

celú scénu je treba renderovať dvakrát. Renderovanie s glow textúrou ale nemusíme vykonať v plnom 

rozlíšení,  keďže  v  treťom kroku  výsledok  renderovania  rozmažeme.  Ak  scénu  vyrenderujeme  v 

polovičnom alebo dokonca štvrtinovom rozlíšení, môžeme výpočet značne urýchliť za cenu mierne 

nižšej  kvality.  Príliš  nízke rozlíšenie  však spôsobí  viditeľný aliasing.  V treťom kroku vykonáme 

rozmazanie,  napríklad  konvolučným  filtrom.  Rýchlosť  celého  algoritmu  je  veľmi  závislá  na 

implementácii  tohto  filtru,  resp.  veľkosti  okolia.  Keďže  filtrujeme  v  dvojrozmernom priestore,  s 

rastúcou veľkosťou okolia stúpa zložitosť výpočtu kvadraticky. Existuje však varianta konvolúcie – 

separabilná konvolúcia (separable convolution), ktorá zníži časovú zložitosť z d2 na 2d vďaka tomu, 

že pracuje nezávisle na oboch osiach. Viac informácií o separabilnej konvolúcii a jej implementácii  

na GPU môže čitateľ nájsť v [12]. V poslednom kroku algoritmu je rozmazaná glow textúra pridaná 

do pôvodnej scény v textúre pomocou operácie alfa blending. Na obrázku  12 sú jednotlivé kroky 

znázornené vizuálne. Implementáciu algoritmu pomocou jazyka Cg a compositor skriptov je možné 

nájsť na priloženom DVD [12].
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5 Tvorba arkádovej hry
Pre demonštrovanie možností grafickej knižnice OGRE som navrhol a implementoval jednoduchú 

arkádovú hru.  Konkrétne  sa  jedná  o  závody futuristických vznášadiel.  Hru  som nazval  Velocity 

Overflow.  Inšpiráciou mi bola herná séria Wipeout, ktorá bola vydaná pre platformu PlayStation. V 

tejto kapitole sa nachádza popis procesu návrhu a implementácie jednotlivých komponentov.

5.1 Tvorba asetov
Ak sa rozhodneme vyvíjať 3D hru, tak musíme počítať s tým, že okrem samotného programovania  

bude treba vytvoriť veľké množstvo asetov. V terminológii počítačových hier sa asetmi nazývajú 

všetky externé zdroje, ktoré v hre používame. Toto zahŕňa napríklad modely, textúry alebo zvuky. V 

tejto časti popisujem svoje skúsenosti s nástrojmi na tvorbu asetov, ktoré som použil pri tvorbe mojej 

aplikácie.

Prvým  asetom,  ktorý  som  do  tejto  hry  vytvoril,  bol  3D  model  vozidla.  Ako  modelovací 

program som zvolil  open source nástroj Wings 3D, ktorý je dostupný pre Microsoft Windows aj 

Linux.  Ide  o  jednoduchý  nástroj  na  tvorbu  low polygon  modelov,  ktorý  patrí  do  kategórie  tzv. 

subdivision modelovacích programov.  Toto znamená,  že  model  vytvárame z  jedného základného 

bloku a jeho delením na menšie časti postupne vytvarujeme požadovaný objekt. Wings 3D dokáže  

vygenerovať  aj  UV textúrovacie  súradnice,  avšak  samotnú  textúru  je  treba  vytvoriť  v  externom 

programe. Počas upravovania v grafickom editore je ale možné zobraziť textúru priamo na modeli, čo 

značne uľahčuje prácu. Wings 3D nedokáže exportovať do Ogre MESH formátu. Na stránkach Ogre 

WiKi je však zverejnený jednoduchý skript  v jazyku Perl,  ktorý tento export umožňuje.  Celkovo 

hodnotím Wings 3D ako veľmi dobrý modelovací nástroj, najmä pre začiatočníkov. Textúry pre prvé 

(zelené) vozidlo som vytvoril  v programe GIMP. Na otextúrovanie druhého (žltého) vozidla som 

použil demo verziu komerčného nástroja 3D Coat, ktorý je určený presne na tento účel a práca s ním 

je pohodlnejšia.

Ďalším  modelom,  ktorý  som  potreboval  do  mojej  hry,  bola  dráha.  Túto  som  vytvoril  v  

programe  Autodesk 3ds Max. Ide o pokročilý nástroj na modelovanie a renderovanie s množstvom 

možností,  z  ktorých  som  však  využil  len  malú  podmnožinu.  V  tomto  programe  nebol  problém 

vytvoriť model dráhy, ale problémom bolo nájsť najjednoduchší spôsob ako to dosiahnuť. Export do 

Ogre formátu je podporovaný viacerými pluginmi.  Avšak iba jeden z nich (OgreMax) podporuje  

aktuálnu verziu 3ds Maxu. Tento plugin je určený na komerčné použitie, ale existuje jeho obmedzená 

verzia, ktorá je k dispozícii  zadarmo a pre moje účely bola postačujúca. Vhodnosť 3ds Maxu na  

tvorbu asetov do jednoduchých 3D hier nemôžem objektívne zhodnotiť, pretože som v ňom pracoval 

minimálne a nemám s ním veľa skúseností.
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Vytvorenie nočného mesta, ktoré zaberá najväčšiu časť, bolo paradoxne najjednoduchšie. K 

tomuto účelu som použil open source program Blender a plugin Suicidator City Generator. ktorý je 

určený  na  procedurálne  generovanie  3D miest  na  základe  zvolených  parametrov.  Vygenerované 

mesto som ešte dodatočne upravil a zamenil východzie textúry za moje vlastné. Blender bol nástroj, s 

ktorým som začal pracovať až v záverečnej fáze tvorby modelov, avšak ukázal sa byť veľmi užitočný. 

Konverzia do Ogre formátu je možná pomocou pluginu OGRE exporter, ktorý je na veľmi dobrej 

úrovni. Okrem formátu MESH podporuje aj tzv. DotScene formát, ktorý uloží celú scénu do XML 

súboru.  Tento  síce  nie  je  v  Ogre  priamo  podporovaný,  ale  na  webe  je  dostupný  addon,  ktorý  

umožňuje načítanie takýchto scén. V mojej aplikácii síce používam vlastný formát na definovanie 

herného sveta, ale tento je takmer celý generovaný z DotScene súboru pomocou skriptu v jazyku 

Python, ktorý som pre tento účel napísal. Toto mi umožnilo využiť Blender aj ako level editor, čo 

značne urýchlilo vytváranie herného sveta a rozmiestňovanie objektov.

Okrem 3D modelov a textúr obsahuje moja aplikácia aj zvukové dáta. Jedná sa o štyri hudobné 

nahrávky vo formáte OGG, ktoré mi dal k dispozícii  ich tvorca Andrej Novosad. Hra používa aj  

ďalšie externé dáta (napr. fonty), ktorých pôvod je samozrejme uvedený v prílohe na DVD.

5.2 Advanced Ogre Framework
Dobre napísaná hra by mala byť vybudovaná okolo stabilného základu, ktorý je možné jednoducho 

rozširovať. Toto platí  najmä v prípade, ak aplikáciu nemáme kompletne premyslenú ešte vo fáze  

návrhu a nevyhneme sa tak zmenám počas implementácie. Rozhodol som sa preto použiť Advanced 
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Ogre Framework, ktorého kód je dostupný na oficiálnej Ogre WiKi  [15]. Jedná sa o systém, ktorý 

umožňuje  rozdeliť  jednotlivé  fázy  behu  programu  do  stavov.  Tieto  stavy  ukladá  na  zásobník  a 

umožňuje  medzi  nimi  prepínať  podľa  potreby.  Príkladom takýchto  stavov  je  napríklad  beh  hry, 

pozastavenie aplikácie alebo stav, počas ktorého je na obrazovke zobrazené úvodné menu.

Na obrázku  14 je  znázornená schéma a  prepojenie  tried,  ktoré  zabezpečujú správu stavov. 

Trieda AppStateListerner obsahuje virtuálne metódy na pridávanie, odoberanie a prepínanie sa 

medzi stavmi. AppStateManager je trieda, ktorá od nej dedí a implementuje funkcionalitu týchto 

metód. Taktiež sa v nej nachádza samotný zoznam stavov. Objekty  MenuState,  GameState a 

PauseState sú  už  príkladmi  konkrétnych  stavov.  Každý  takýto  objekt  musí  dediť  od  triedy 

AppState a  musí  obsahovať  implementáciu  jej  virtuálnych  metód.  Tieto  metódy  definujú 

vytvorenie  a  ukončenie  stavu,  jeho  pozastavenie  a  obnovenie.  Veľmi  dôležitou  metódou  je 

update(double timeSinceLastFrame),  ktorá  je  automaticky  volaná  frameworkom  pri 

každom  prekreslení  scény.  Parameter   timeSinceLastFrame  obsahuje  čas  od  posledného 

vykreslenia v milisekundách. Každý stav má teda aktuálnu informáciu o rýchlosti behu aplikácie a  

môže  prispôsobiť  všetky  výpočty  tak,  aby  program bežal  navonok  rovnako  rýchlo  na  rozdielne 

výkonných počítačoch. Okrem spomenutých metód obsahuje každý  AppState objekt aj vlastnú 

inštanciu Ogre::Camera a Ogre::SceneManager, pretože jednotlivé stavy hry majú obvykle 

odlišnú kompozíciu scény a pohľad do nej (napr. zobrazenie položiek menu vs. samotná hra).
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5.3 Hra

Stav  aplikácie  reprezentujúci  samotnú hru  som nazval  GameState.  Ide  o triedu,  ktorá  dedí  od 

AppState a je pod správou systému Advanced Ogre Framework. Objekt  GameState združuje 

všetky ostatné objekty súvisiace s hrou samotnou a zabezpečuje komunikáciu medzi nimi.

5.3.1 Inicializácia hry

V momente keď aplikácia vstúpi do stavu  GameState, je treba vykonať inicializáciu hry a 

vytvoriť všetky potrebné objekty. Inicializácia tohto stavu sa vykonáva v metóde  enter(), ktorú 

framework  automaticky  zavolá.  V prvom rade  vytvorím  Ogre::SceneManager objekt,  ktorý 

umožňuje  manipulovať  s  grafom scény.  Ogre  obsahuje  niekoľko  odlišných  manažérov,  ktoré  sú 

optimalizované pre rôzne typy scén (terén, interiér, exteriér). Pre naše účely je postačujúci základný 

typ  Ogre::ST_GENERIC.  Keďže počas  hry chceme prehrávať hudbu,  musíme manažéra  scény 

prepojiť s objektom SoundManager, ktorý používa knižnicu OgreOggSound.

Potom je treba vytvoriť objekty, ktoré sú špecifické pre každého hráča. V prvom rade musíme 

inicializovať objekt Player, ktorý predstavuje hráča samotného a priradiť mu vozidlo Ship. V hre 

je implementovaný efekt radial motion blur, ktorý je závislý na rýchlosti vozidla. Preto musí byť pre 

každého hráča vytvorená inštancia triedy  BlurListener, ktorá dynamicky modifikuje parametre 

efektu počas  závodu.  Každý hráč ovláda vozidlo  na  svojej  časti  obrazovky,  ktorá  je  určená  tzv. 

viewportom  (Ogre::Viewport).  Ak  sa  v  hre  nachádza  iba  jeden  hráč,  stačí  vytvoriť  jeden 

viewport cez celé okno aplikácie. V prípade dvoch hráčov vytváram dva viewporty – v pravej a ľavej 

časti  okna.  Tu však nastáva problém knižnicou MyGUI, pomocou ktorej  zobrazujem užívateľské 

rozhranie.  Ako bolo spomenuté v časti  2.6.2,  MyGUI dokáže v určitom okamihu pracovať len s 

jedným pohľadom do scény (viewportom). V mojej aplikácii však potrebujem zobraziť GUI elementy 

na  obrazovkách  oboch  hráčov.  Tento  problém  sa  mi  podarilo  vyriešiť  pomocou  dodatočného 

viewportu, ktorý je priehľadný a prekrýva celú obrazovku. Prvky GUI sú potom renderované len do 

tohto hlavného pohľadu.

Počas inicializácie je tiež treba vytvoriť 3D scénu. K tomuto účelu používam objekt Level a 

jeho metódu create(). Po načítaní levelu je treba ešte načítať vozidlá, inicializovať ich fyzikálne 

parametre a umiestniť ich na štartovacie pozície. Každý objekt  Player tiež dostane informácie o 

dvoch významných checkpointoch na dráhe.  Prvým z nich je  začiatok (koniec)  okruhu.  Druhým 

checkpointom  je  kontrolný  bod  približne  v  polovici  dráhy,  ktorý  je  neskôr  použitý  k  počítaniu  

prejdených kôl.  Nakoniec  je  treba  zapnúť  efekty  (glow,  blur),  teda  ak  ich  užívateľ  nezakázal  v  

nastaveniach a tiež požiadať SoundManager singleton o vytvorenie zvukov.
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Následne je vytvorené užívateľské rozhranie. Implementačné detaily je možné nájsť v metóde 

createGui(). Okrem samotného načítania GUI zo súboru tu prebieha aj výpočet pozície prvkov,  

keďže tento krok som nemohol urobiť počas návrhu v programe Layout Editor (z dôvodu obmedzenia 

MyGUI  na  jeden  viewport).  Posledným  krokom  inicializačnej  časti  je  vytvorenie  objektu 

RaceTimer, teda časovača, ktorý počíta dĺžku samotných pretekov.

5.3.2 Herný cyklus

Herný cyklus predstavuje jadro hry. Ide o kód, ktorý je cyklicky vykonávaný a prebiehajú v ňom  

časovo závislé výpočty. Ako bolo spomenuté v 5.2, stavy AppState a teda aj trieda GameState, 

implementujú metódu update(), ktorá slúži na tento účel.

V metóde update() rozpošlem časovú informáciu od frameworku ostatným komponentom. 

Túto hodnotu posielam jednotlivým vozidlám a tiež kamerám, keďže pozícia kamery sa dynamicky 

mení  s  časom.  Potom  aktualizujem  parametre  motion  blur  efektu,  ktorý  je  závislý  na  rýchlosti 

vozidla.

Ďalej  pošlem  informáciu  o  čase  objektu  Physics,  ktorý  vykonáva  posun  vo  fyzikálnej 

simulácii. Počas hry sa môže stať, že raketa vo veľkej rýchlosti  vyletí  mimo dráhu a bude voľne  

poletovať po scéne. Preto tu kontrolujem, či sa tak nestalo a v prípade, že sa vozidlo nachádza mimo 

trať, je po chvíli resetované na posledný checkpoint. Okrem toho tu prebieha aj kontrola, či sa hráč  

nepokúša ísť do protismeru. Každý objekt  Player si uchováva index aktuálneho a nasledujúceho 

očakávaného checkpointu. V prípade, že vozidlo prebehne iným checkpointom ako je očakávané, je 

automaticky resetované a otočené správnym smerom.

Nakoniec je treba aktualizovať hodnoty HUD (Head-up display), ktorý informuje hráča o jeho 

rýchlosti, počte prejdených kôl a čase. K tomuto slúži metóda updateHud().

5.4 Úvodná obrazovka

Úvodné menu v mojej aplikácii je rovnako ako GameState stav dediaci od AppState. Toto menu 

slúži ako vstupná brána do hry, takže hráč s ním pomerne často interaguje. Preto som sa snažil, aby 

bolo prehľadné a intuitívne na použitie. Implementácia sa nachádza v triede MenuState.

Inicializácia tohto stavu prebieha v metóde  enter(). Tu sa najprv vytvorí manažér pre 3D 

scénu a tiež jeden viewport a s ním súvisiaca kamera. Ďalej je nutné pripojiť  SoundManager k 

scéne, keďže na pozadí bude hrať hudba. Okrem toho je treba pripojiť aj samotné rozhranie (trieda 

Gui). Nakoniec načítam modely vozidiel a ostatné objekty a pripojím ich do grafu scény.
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5.4.1 Okná

Stav  MenuState podobne  ako  GameState implementuje  metódu  update().  Táto  je  ale  v 

prípade menu veľmi jednoduchá. Prebieha tu iba rotácia vozidiel na pozadí obrazovky. Celá logika je 

implementovaná nezávisle na 3D scéne. Úvodná obrazovka sa skladá z niekoľkých okien, ktoré sa 

zobrazujú  a  schovávajú  podľa  akcií  užívateľa.  Príkladom  je  okno  s  výberom  vozidla,  voľbou 

prezývky alebo okno  s nastaveniami. K prepínaniu medzi oknami používam metódu showGui(), 

ktorá pracuje ako konečný automat. Tento v závislosti na aktuálnom stave načíta príslušné rozloženie 

GUI zo súboru. Taktiež tu vytváram tzv. delegáty pre jednotlivé vstupné prvky. Delegát v MyGUI je  

v podstate callback funkcia, ktorá je automaticky volaná pri určitej udalosti. Napríklad pre tlačidlá 

vytváram delegáty, ktoré sú vyvolané v prípade kliknutia na príslušné tlačidlo. Metóda showGui() 

slúži  len  na prepínanie  medzi  oknami.  Výpočet  následujúceho stavu konečného automatu potom 

prebieha v samotných delegátoch.

5.4.2 Nastavenia

V reálnych aplikáciach často potrebujeme uchovávať rôzne užívateľské nastavenia a zdielať tieto 

hodnoty v rámci aplikácie alebo ich načítať po opätovnom spustení  programu. V mojej  aplikácii 

pracujem s viacerými typmi nastavení.

Pred samotným spustením hry je vyvolané konfiguračné dialógové okno Ogre, v ktorom sa 

nachádzajú  nastavenia  grafického  enginu  (rozlíšenie,  anti-aliasing  a  pod.).  Toto  okno  je  však 
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kompletne  pod správou Ogre,  bez  možnosti  pridania  vlastných položiek  (samozrejme,  v  prípade 

potreby môžeme upraviť zdrojové kódy Ogre). Preto som vytvoril dodatočné MyGUI okno, ktoré je 

dostupné z úvodnej obrazovky a obsahuje nastavenia samotnej hry (efekty, hudba). Zvolené hodnoty 

uchovávam v objekte Config. Tento je navrhnutý ako singleton, čo umožňuje jednoduché zdieľanie 

nastavení v rámci aplikácie.  Config okrem nastavení slúži aj na uchovávanie a ukladanie ďalších 

hodnôt ako sú výsledky hry alebo prezývky hráčov. Taktiež obsahuje zoznam objektov  Player, 

ktoré predstavujú hráčov samotných.

Config implementuje  metódu  load(),  ktorá  načíta  hodnoty  z  XML súboru.  K  tomuto 

používam  knižnicu  pugixml.  Jedná  sa  o  malú  knižnicu  na  rýchle  parsovanie  a  ukladanie  XML 

súborov, ktorá používa DOM (Document Object Model). Načítanie zo súboru prebieha automaticky 

pri prvom použití objektu Config. Ukladanie je implementované v metóde save(), ktorú je treba 

zavolať pred ukončením aplikácie.

5.5 Hráč

Hráč v mojej hre je reprezentovaný objektom typu  Player.  Objekt  Player uchováva prezývku 

hráča  a  tiež  ukazateľ  na  jeho  vozidlo  –  objekt  Ship.  Najdôležitejšie  atribúty  však  súvisia  s 

kontrolnými bodmi,  ktoré  sú rozmiestnené na  dráhe.  Každý hráč  si  uchováva identifikačné číslo 

aktuálneho  (ktorým  prešiel  naposledy)  a  tiež  nasledovného  checkpointu.  Hodnota  aktuálneho 

checkpointu je nastavovaná z fyzikálnej triedy  Physics pri prechode kontrolným bodom. Všetka 

logika  súvisiaca  s  checkpointmi,  ako  detekcia  jazdy  v  protismere,  je  ale  vykonávaná  v  triede  

GameState. Tu sa len počíta počet prejdených kôl. Objekt Player teda slúži hlavne ako úložisko 

atribútov, ktoré sú špecifické pre každého hráča.

5.6 Vozidlo

Vozidlo  hráča  (raketa,  loď)  je  reprezentované  triedou  Ship.  Táto  zapúzdruje  všetky  informácie 

týkajúce sa vzhľadu, ovládania a fyzikálnych vlastností. Hoci moja hra momentálne obsahuje len dva 

modely rakiet, rozhodol som sa všetky významnejšie konštanty ukladať do externých XML súborov, 

ktoré  sú  špecifické  pre  každé  vozidlo.  Pridanie  ďalších  modelov  v  budúcnosti  by  tak  bolo 

jednoduchšie.  V  týchto  súboroch  sa  nachádzajú  fyzikálne  parametre  ako  hmotnosť,  maximálna 

rýchlosť a hodnoty síl pre fyzikálny engine používané pri ovládaní. Tiež je v nich uvedený názov 

súboru s modelom a pozícia trysiek (časticového systému) relatívne k modelu lode.
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5.6.1 Inicializácia vozidla

Pred pridaním vozidla do hry je treba zavolať metódu setSceneManager(), ktorá umožní 

objektu Ship pridať model do scény. Potom musíme zavolať create(), kde sa vykoná dodatočná 

inicializácia a nastavenie parametrov. Najprv tu prebehne načítanie XML súboru pomocou knižnice 

pugixml. Ďalej sa tu vytvorí  Ogre::SceneNode objekt, ktorý reprezentuje hráča v grafe scény. 

Tomuto objektu sa priradí entita typu Ogre::Entity, ktorá načíta geometriu vozidla z externého 

MESH  súboru.  Nasleduje  vytvorenie  efektu  plameňa.  Jedná  sa  o  objekt  typu 

Ogre::ParticleSystem.  Každý  časticový  systém  v  Ogre  musí  byť  rozlíšený  unikátnym 

názvom.  Preto  tento  identifikátor  (textový  reťazec)  v  metóde  create() vygenerujem.  Detaily 

implementácie tohto časticového efektu sú popísane v časti 5.6.2.

V  druhej  časti  inicializácie  je  treba  nastaviť  fyzikálne  parametre  zavolaním 

initPhysics().  Pomocou  knižnice  BtOgre  skonvertujem  geometriu  lode  z  formátu  Ogre  na 

formát, ktorému rozumie Bullet a vytvorím obalové teleso. K zjednodušeniu fyzikálnych výpočtov 

(ktoré súvisia s pohonom lode) používam kolíznu obálku typu kváder. Ako vidieť na obrázku  16, 

obalové teleso neobaľuje celú geometriu, ale kabína rakety z neho mierne vyčnieva. Predpokladám, 

že problém nie je vo fyzikálnom engine Bullet, ale ide o chybu v knižnici BtOgre, ktorá geometriu 

počíta.  Pre  účely  tejto  hry  však  táto  vlastnosť  nie  je  nijako  obmedzujúca  a  takáto  obálka  je  

dostatočná. Ďalej nastavím hmotnosť vozidla a nechám Bullet, aby za nás vypočítal ostatné fyzikálne  

veličiny.  Výsledkom tohto procesu je objekt  typu  btRigidBody,  ktorý reprezentuje vozidlo vo 

fyzikálnom svete knižnice Bullet. Na záver si ešte z obalového telesa uložím do zoznamu pozíciu  
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štyroch bodov, ktoré zohrajú dôležitú úlohy vo fyzikálnej simulácii – jedná sa o body, na ktoré budem 

aplikovať gravitačné a antigravitačné sily tak, aby vozidlo levitovalo nad dráhou.

5.6.2 Tvorba efektu trysiek

Na vytvorenie  efektu plameňa,  vychádzajúceho z  motora  lode,  som použil  jednoduchý časticový 

systém. Ako materiál som zvolil PNG textúru s alfa kanálom. Maximálny počet častíc som nastavil  

na  200,  čo  je  pre  tento  efekt  postačujúca  hodnota.  V systéme sa  nachádza  jeden  emitter,  ktorý 

generuje častice v zápornom smere osy Z. Rýchlosť generovania je 100 častíc za sekundu, pričom  

častice  zaniknú po  pol  sekunde.  Rýchlosť častíc  pri  vytvorení  je  10  jednotiek za  sekundu.  Táto  

hodnota  sa  však  mení  s  rýchlosťou lode,  aby  nebol  plameň pri  väčších  rýchlostiach  príliš  dlhý.  

Častice sú ďalej ovplyvňované dvoma affectormi. Prvým je ColourFader, ktorý postupne uberá alfa 

zložku, až častica úplne zmizne. Druhým affectorom je Scaler, ktorým som docielil to, že sa plameň 

plynule zužuje.

Napriek mnohým experimentom s vlastnosťami časticového systému sa mi nepodarilo nájsť 

rozumné hodnoty parametrov,  ktoré by vyhovovali  výkonným aj  menej  výkonným počítačom.  V 

prípade priemerných a výkonnejších počítačov nebol pri testovaní problém. Pri slabších zostavách 

(integrované grafický karty) však efekt trysiek nevyzerá tak kvalitne ako by bolo očakávané.

5.7 Herný svet

Trieda  Level reprezentuje herný svet a združuje informácie najmä vizuálneho charakteru (dráha,  

okolité objekty, osvetlenie). V mojej hre mám iba jeden level. Všetky dôležité informácie sú však  

uložené v externých súboroch a tieto sú zoskupené v jednom hlavnom XML súbore, podobne ako  

súbory s vozidlami. Pridať ďalšie levely do aplikácie by tak bolo veľmi jednoduché.
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5.7.1 Inicializácia herného sveta

Objekt  Level som navrhol  ako  singleton,  pretože  v  rámci  aplikácie  má zmysel  iba  jedna  jeho 

inštancia.  Pred  používaním jeho  metód  ho  musíme  najprv  inicializovať  a  načítať  herný  svet  zo 

súboru. V prvom rade mu je treba predať odkaz na manažéra 3D scény, aby mohol zasahovať do  

grafu scény a pridať do nej herné objekty. Na tento účel slúži metóda setSceneManager(). Ďalej 

je treba zavolať metódu create(). Tu sa najprv s použitím knižnice pugixml načíta XML súbor, 

ktorý obsahuje parametre herného sveta a odkazy na ďalšie súbory. Následne sú načítané 3D modely 

a  ďalšie  objekty  (svetelné  zdroje),  ktoré  sú  pripojené  do  grafu  scény,  prípadne  do  fyzikálnej  

simulácie.  Po  inicializácii  je  už  možné  používať  ostatné  metódy.  Tie  slúžia  najmä  na  prácu  s  

checkpointmi.

5.7.2 Dráha

Najdôležitejšou zložkou herného sveta je dráha, po ktorej sa hráč pohybuje. 3D model sa skladá z  

jedného objektu, ktorý je uložený v MESH súbore. Z pohľadu Ogre sa jedná o rovnaký objekt ako v 

prípade vozidla. Dráha má svoju entitu, ktorá uchováva informácie o 3D modeli a tiež uzol v rámci 

grafu scény. Z fyzikálneho hľadiska sa však jedná o odlišný prvok. Ako kolízne teleso nemôžeme 

použiť jednoduchý tvar, ale je potrebné, aby kolízna obálka presne kopírovala geometriu dráhy. Preto 

je  vhodné  vygenerovať  obalové  teleso  ako  sieť  trojuholníkov.  Knižnica  BtOgre  pre  tento  účel  

poskytuje  triedu  StaticMeshToShapeConverter,  ktorá  túto  funkcionalitu  implementuje  v 

metóde createTrimesh(). Výsledná štruktúra dráhy v hre obsahuje zhruba 10 000 trojuholníkov.

Dráha je teleso, ktoré je z pohľadu herného sveta statické a počas fyzikálnej simulácie nemení  

svoju pozíciu. Hmotnosť trate nastavíme na hodnotu 0. Bullet podľa toho rozpozná, že sa jedná o  

statický objekt a prispôsobí tomu výpočty kolízií.
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5.7.3 Objekty herného sveta

Okrem dráhy samotnej  sa  v hernom svete  nachádza množstvo iných objektov.  Všetky z  nich sú 

rovnako ako dráha zadefinované v jednom XML súbore. V ňom sa nachádza v prvom rade zoznam 

okolitých objektov, ktoré sú vizuálnej povahy (budovy, svetelný tunel). S týmito objektmi hráč vôbec 

neinteraguje  a preto som ich ani  nepridával  do fyzikálnej  simulácie.  Tvoria  však podstatnú časť  

herného sveta a určujú celkový štýl levelu.

Keďže vozidlá vrhajú tiene, je treba definovať zdroje svetla. Ich pozíciu a difúznu zložku je 

možné určiť priamo v XML súbore. Ako sa však počas vytvárania herného sveta ukázalo, v tomto  

konkrétnom leveli  je  postačujúci jeden zdroj  svetla.  Svet predstavuje futuristické nočné mesto.  K 

vytvoreniu neónového efektu som použil glow efekt, ktorý je popísaný v časti  4.3. Tento efekt mi 

umožnil redukovať počet svetelných zdrojov a vytvoriť scénu, ktorá pôsobí dojmom, že obsahuje  

veľké množstvo svetiel.

Medzi ďalšie objekty patria urýchľovače a spomaľovače, ktoré sú rozmiestnené na dráhe. Ak 

hráč nimi prebehne, tak sa na krátky čas zmenia fyzikálne parametre jeho vozidla, čo spôsobí jeho  

urýchlenie  alebo spomalenie.  Toto pridáva hre  na dynamickosti.  Každý takýto objekt  je  v  XML 

súbore určený príslušným 3D modelom, jeho pozíciou a orientáciou. Počas hry je treba detegovať 

kolízie s týmito objektmi a preto sú súčasťou fyzikálnej simulácie.

Dôležitými objektmi herného sveta sú kontrolné body (checkpointy). Jedná sa o objekty na 

dráhe, ktoré sa nenachádzajú v grafe scény a teda nie sú viditeľné. Kontrolný bod je daný svojou  

pozíciou a orientáciou. V XML súbore je uložený aj odkaz na 3D model checkpointu. Ten sa však 

nikde nerenderuje a hra z neho používa iba geometriu na vytvorenie kolízneho telesa. Checkpointy sa 
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nachádzajú iba vo fyzikálnom svete a majú význam pri výpočtoch spojených s hernou logikou. V hre 

ich používam pre detekciu jazdy v protismere, počítaní prejdených kôl a tiež pre resetovanie vozidiel  

na dráhu.

5.8 Systém kamier

Kamera je v počítačovej hre veľmi dôležitým prvkom. Jej pohyb musí pôsobiť prirodzene a hráč by 

mal mať vždy potrebný rozhľad na scénu. Toto som sa snažil docieliť aj v mojej aplikácii. Existuje 

niekoľko základných typov kamier, ktoré sa používajú v rôznych herných žánroch. V mojej hre som 

sa  rozhodol  použiť  tzv.  „chase“  kameru  (dynamická  kamera),  ktorá  je  v  žánri  závodných  hier 

dominujúcim typom. Táto je primárnou kamerou, ktorá je aktívna počas hrania. Okrem toho mám v 

aplikácii aj niekoľko jednoduchších kamier.

5.8.1 Generická kamera

Všetky typy kamier majú niekoľko spoločných vlastností a sú používané podobným spôsobom. Preto 

som  vytvoril  obecnú  triedu,  ktorá  definuje  rozhranie  pre  všetky  kamery.  Triedu  som  nazval 

GameCamera.  Táto  obaľuje  objekt  Ogre::Camera,  ktorý  je  možné  priamo pripojiť  do  grafu 

scény. GameCamera obsahuje aj niekoľko základných metód. Najdôležitejšou z nich je aktualizačná 

metóda update(). Tá je volaná počas behu hry a slúži na aktualizáciu polohy a orientácie kamery 

podľa polohy vozidla v hernom svete. Jednotlivé metódy sú deklarované ako virtuálne. Ostatné typy 

kamier dedia od triedy GameCamera a implementujú svoju vlastnú funkcionalitu.

5.8.2 Dynamická kamera

Dynamická kamera je  herná kamera,  ktorá  zobrazuje  hráča z  pohľadu tretej  osoby.  Jej  pozícia  a 

natočenie však nezostávajú konštantné voči vozidlu, ale menia sa s pohybom hráča, čo zosilňuje pocit 

rýchlosti a dynamiky. Implementácia kamery sa nachádza v triede DynamicCamera. 

V triede rozlišujem pojmy reálna a požadovaná poloha, ktoré slúžia na zabezpečenie plynulosti  

pohybu. Reálna poloha je tá, ktorá sa skutočne používa. Požadovaná poloha je pozícia kamery, ktorá 

by sa použila, ak by bola konštantne vzdialená od vozidla. V počiatočnej polohe sa kamera nachádza 

v určitej  vzdialenosti  za  hráčom.  Vtedy sa  reálna poloha zhoduje  s  požadovanou.  Pri  pohybe sa 

požadovaná  poloha  mení  a  reálna  sa  k  nej  približuje.  Rýchlosť  tohto  približovania  závisí  na 

vzdialenosti, čase a teda aj na rýchlosti lode. Týmto spôsobom je zabezpečená plynulosť kamery.  

Súčasne sa tým zvyšuje pocit rýchlosti, keďže kamera sa pri väčších rýchlostiach vzdiali od vozidla. 

Vypočítaná hodnota je nakoniec predaná objektu Ogre::Camera  v metóde setPosition().
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Kamera vo východzom stave pozerá na bod nachádzajúci sa pred vozidlom. Pri pohybe hráča 

sa poloha tohto bodu mení. Okamžitá zmena orientácie kamery by pôsobila neprirodzene, najmä pri 

náhlych pohyboch. Preto som použil podobný princíp  interpolácie polôh ako pri nastavovaní pozície.  

Vypočítaná hodnota sa potom predá objektu Ogre::Camera  v metóde lookAt().

5.8.3 Ostatné typy kamier

Okrem  dynamickej  kamery  som  implementoval  aj  ďalšie  dva  typy  kamier.  Statická  kamera  sa 

aktivuje, ak hráč prebehne cieľovou rovinkou v poslednom kole závodu. Táto kamera je umiestnená 

na pevnej pozícii  v hernom svete a neustále sleduje pohyb hráča. Tretím typom kamery je bočná  

kamera, ktorá mení svoju polohu s vozidlom a súčasne sleduje jeho pohyb z boku. Pre tento typ som 

síce v hre samotnej nenašiel využitie, kamera však bola užitočná pri tvorbe prezentačného videa.

5.8.4 Manažér kamier

Keďže v hre používam viacero typov kamier, rozhodol som sa vytvoriť triedu na ich spravovanie. 

Túto som nazval CameraManager a implementujem v nej niekoľko metód, ktoré prácu s kamerami 

uľahčujú.

Najdôležitejšou  z  nich  je  metóda  createCamera(),  ktorá  vytvorí  objekt  typu 

Ogre::Camera a umiestni ho do grafu scény Ogre. Manažér si všetky kamery ukladá do interného 

zoznamu.  Položkami  ale  nie  sú  priamo  ukazatele  na  objekty  GameCamera,  ale  dáta  sú  typu 

PlayerCamera.  Ide  o  jednoduchú  štruktúru,  ktorá  spája  kameru  s  určitým  hráčom.  Toto  je 

potrebné z dôvodu, že musíme rozlišovať, ktorému hráčovi kamera patrí.

Medzi ďalšie metódy patrí getCamera(), ktorá vráti ukazateľ na kameru požadovaného typu 

pre určitého hráča. Veľmi dôležitá je tiež metóda  update().  Táto je volaná z  GameState pri 

vykreslení každej snímky. Manažér v nej iteruje zoznamom a postupne volá aktualizačné metódy  

všetkých kamier.  Takýmto spôsobom im rozdistribuuje  aktuálne  polohy vozidiel.  Kamery  potom 

môžu podľa tejto informácie upraviť svoje polohy a orientácie.

5.9 Fyzikálny model

Aplikácia  používa  fyzikálnu  knižnicu  Bullet.  Aby  bola  simulácia  korektná,  nemôžeme  polohu 

objektov nastavovať funkciami v Ogre, ale pomocou rozhrania poskytovaného fyzikálnym enginom. 

Pohyb vozidiel musíme vykonávať výhradne aplikovaním fyzikálnych síl.

Prepojenie  s  fyzikálnym  svetom  zabezpečuje  trieda  Physics.  Táto  je  navrhnutá  ako 

singleton,  V  konštruktore  sa  najprv  inicializuje  knižnica  Bullet.  Výsledkom  je  štruktúra  typu 
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btDiscreteDynamicsWorld,  ktorá  predstavuje  simulovaný  fyzikálny  svet.  Ďalej  nastavíme 

gravitáciu.  Nakoniec  zaregistrujeme  callback  funkciu,  ktorá  bude  volaná  pred  každým  krokom 

simulácie. Ešte zostáva pridať hráča a prostredie do tohto sveta a simulácia môže začať.

V  každom  kroku  sa  automaticky  zavolá  metóda  processCallback().  Táto  callback 

funkcia nám umožňuje interaktívne zasahovať do priebehu simulácie. Najprv v nej riešime pohyb 

vozidla.  V prípade,  že  hráč  zrýchľuje,  vypočítame vektor  sily.  Smer  závisí  na  aktuálnom smere 

vozidla  a  veľkosť  je  priamo  úmerná  jeho  hmotnosti.  Následne  silu  aplikujeme  zavolaním 

applyCentralForce(). Ak hráč brzdí alebo prestal vozidlo ovládať,  aplikujeme silu opačnú, 

aby loď spomalila.

Situácia s otáčaním je zložitejšia. Samotnú rotáciu zaistí funkcia applyTorque(). Toto stačí 

len v prípade,  ak sa  vozidlo nepohybuje.  Počas  jazdy pôsobí  na vozidlo pohybová sila  o  určitej 

veľkosti  a  smere.  Ak by sme vozidlo  len  pootočili,  zmenilo by smer  len čiastočne,  pretože  sila  

aplikovaná pomocou  applyTorque() má omnoho menšiu veľkosť ako sila pohybová. Preto je 

treba zmeniť aj smer pohybovej sily. Priamym dôsledkom pôsobenia tejto sily je rýchlosť vozidla.  

Najprv si uložíme veľkosť rýchlosti a skutočnú rýchlosť objektu vynulujeme. Nový pohybový vektor 

získame ako násobok tejto veľkosti a hmotnosti lode a následným vynásobením rotačnou maticou. 

Nakoniec zavoláme funkciu applyCentralImpulse(), ktorá vypočítanú silu okamžite aplikuje. 

Takýmto spôsobom je zaistené plynulé a intuitívne ovládanie vozidla.

Druhým problémom, ktorý je riešený v rámci  processCallback(),  je levitácia vozidla 

nad dráhou. Vo výpočtoch rozlišujem tri pojmy súvisiace s gravitáciou. Globálna gravitácia je sila, 

ktorá spôsobuje,  že objekty padajú v zápornom smere osy Y. Túto silu aplikujem, ak sa vozidlo 

nachádza mimo trať. Druhou gravitačnou silou je sila dráhy, ktorá priťahuje loď smerom k trati. Táto 

pôsobí len ak sa pod vozidlom nachádza „pevná zem“. Anti-gravitačná sila je opačná sila k tejto sile.  

Knižnica  Bullet  poskytuje  funkciu  rayTest(),  ktorá  implementuje  metódu  vrhania  lúčov.  V 

každom simulačnom kroku vyšlem štyri lúče z bodov vyznačených na obrázku  16 v smere osy -Y 

relatívne k vozidlu. V prípade prieniku s dráhou určím vzdialenosť. Podľa vzdialenosti potom na dané 

body aplikujem buď gravitačnú silu trate, ak je vozidlo príliš vysoko, alebo anti-gravitačnú silu, ak je  

vzdialenosť malá. Veľkosť týchto síl závisí od vzdialenosti od trate a aj rýchlosti vozidla. Takto je 

zabezpečený plynulý pohyb po dráhe. Tento prístup súčasne rieši aj odpruženie vozidla v prípade, že 

sa na trati nachádzajú nerovnosti.

5.10 Ovládanie aplikácie

Úvodné menu je ovládateľné pomocou myši. Raketa je v prípade hry jedného hráča riadená pomocou 

šípok. V režime rozdelenej obrazovky druhý hráč používa klávesy W, A, S a D ako náhradu za šípky. 
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Klávesami  Home a  R je možné resetovať vozidlá na posledne prejdený checkpoint. Toto sa však v 

prípade vyletenia mimo dráhy deje automaticky. 

Pomocou  G môžeme  nad  vozidlom  vygenerovať  krabice,  ktoré  slúžia  na  demonštráciu 

fyzikálnej knižnice. Klávesou  F1 zobrazíme obalové telesá, ktoré sa používajú pri výpočte kolízií. 

Celkovo si myslím, že ovládanie je intuitívne a nemalo by potenciálnym hráčom robiť problémy.

Do aplikácie som chcel pridať aj podporu pre herné ovládače typu gamepad. Knižnica OIS, 

ktorá je používaná na spracovanie vstupu z klávesnice a myši v Ogre však nepodporovala žiadne zo  

zariadení,  ktoré som mal k dispozícii.  Tento problém by bolo možné vyriešiť napríklad použitím 

knižnice SDL, ktorý by mala mať lepšiu podporu takýchto zariadení. Tento krok by však vyžadoval  

okrem samotnej aplikácie upraviť aj časť Advanced Ogre Frameworku, ktorý implicitne predpokladá, 

že aplikácia používa OIS. Ukážka z finálnej verzie aplikácie sa nachádza na obrázku 20.
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Obrázok 20: Ukážka výslednej hry v režime dvoch hráčov na rozdelenej obrazovke



6 Testovanie a vyhodnotenie
V tejto kapitole sa zaoberám testovaním demonštračnej aplikácie a tiež uvádzam svoje postrehy a 

skúsenosti s distribúciou Ogre aplikácií.

6.1 Testovanie

V tejto časti diskutujem o výsledkoch testov, ktoré vznikli na základe merania rýchlosti aplikácie s  

rôznymi nastaveniami a na odlišných platformách. Aplikácia nie je náročná na výkon procesoru, ani 

na veľkosť operačnej pamäte (zaberá len približne 100MB RAM). Preto som sa zameral na testy  

súvisiace s vizuálnou stránkou a nárokmi na grafickú kartu.

Testovacím  strojom  bol  notebook  s  procesorom  Intel  Core  i5  o  frekvencii  2.5GHz,  6GB 

operačnej pamäte a grafickou kartou NVIDIA GeForce 310M. Operačným systémom bol Microsoft 

Windows 7 SP1 64-bit. Všetky hodnoty boli namerané počas behu aplikácie v rozlíšení 1280x800. Pri 

testovaní sa ukázalo, že po vypnutí rozhrania Windows Aero je grafický výkon aplikácie vyšší asi o 

10 percent. Ďalšie 3 až 4 percentá je možné získať spustením aplikácie v režime fullscreen.

Najprv sa pozrime, aký vplyv má vyhladzovanie hrán (full-scene anti-aliasing) na priemerný 

počet snímok za sekundu pri vykresľovaní cez DirectX a OpenGL. Z grafu na obrázku 21 je vidieť, 

že vyhladzovanie hrán môže mať značný dopad na rýchlosť aplikácie. Celkovo aplikácia beží mierne  

rýchlejšie  na  platforme  DirectX.  Pri  vyšších  hodnotách  FSAA je  však  rozdiel  medzi  DirectX  a 

OpenGL zanedbateľný.
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Ďalej som testoval náročnosť shaderov napísaných v jazyku Cg. S vypnutými efektmi aplikácia 

síce beží mnohonásobne rýchlejšie, ale vizuálna stránka je značne ochudobnená. Z grafu na obrázku 

22 vyplýva, že najväčší dopad na výkonnosť má glow efekt. Toto sa dalo čakať, keďže compositor  

skript glow efektu pracuje vo viacerých priechodoch.
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Obrázok 21: Rýchlosť aplikácie pri rôznych úrovniach vyhladzovania hrán
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Obrázok 22: Vplyv shader efektov na rýchlosť aplikácie
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Posledným testom grafického výkonu bol test využitia samotnej grafickej karty. Na tento účel  

som použil zdarma dostupný program NVIDIA PerfHUD. Nástroj slúži k analýze DirectX aplikácií  

na platforme Microsoft Windows. Výstup z programu je možné vidieť na obrázku 23. Ako je vidieť z 

grafu, najviac záťaže pripadá na pixel shader procesory (modrá plocha vpravo). Toto je spôsobené  

tým, že motion blur a glow efekt sú implementované práve pomocou pixel shaderu. Naopak vertex 

shader  (červená  farba)  je  využívaný oveľa  menej.  Príčinou je,  že  geometria  mesta   a  ostatných  

objektov je pomerne jednoduchá a modely sa skladajú z malého počtu polygónov. Z obrázku je tiež  

vidieť, že aplikácia zaberá veľkú časť videopamäte. Pamäťovú náročnosť by bolo možné znížiť najmä 

optimalizáciou textúr. Textúry budov by tiež mohlo byť výhodné generovať procedurálne pomocou 

shaderov.

Hra bola tiež testovaná na operačnom systéme Linux s grafickou kartou NVIDIA GeForce 

9300M GS. Rozdiel vo výkone na systéme Linux a Windows v režime OpenGL bol na tejto karte 

zanedbateľný. Pri testoch na karte Intel HD Graphics (integrovaná do procesoru Core i5 v notebooku) 

bol však výkon v Linuxe v porovnaní s Windows značne slabší (až polovičný). Je ale možné, že sa  

jednalo iba o problém testovaného počítača (resp. grafických ovládačov). Aby som mohol objektívne 

zhodnotiť  výkon na Intel  HD kartách v Linuxe,  bolo by treba mať k dispozícii  viac  testovacích 

strojov s takýmto hardvérom.
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6.2 Distribúcia aplikácie

S tvorbou aplikácie nepochybne súvisí aj jej následná distribúcia koncovým užívateľom. Počítače, na 

ktorých aplikácia bude bežať, môžu mať rôzne hardvérové a softvérové vybavenie. Preto je treba 

zvoliť vhodný spôsob distribúcie programu a aj všetkých závislostí, ktoré vyžaduje k svojmu behu. V 

tejto časti popisujem spôsob, akým som distribuoval svoju Ogre aplikáciu a tiež niektoré problémy, s 

ktorými som sa musel vysporiadať.

Výslednú aplikáciu  skompilovanú pre  rôzne  platformy je  možné  nájsť  v  prílohe na DVD. 

Okrem toho som hru, vrátane zdrojových súborov, publikoval aj na webových stránkach školského 

serveru merlin: http://merlin.fit.vutbr.cz/wiki/index.php/Graphics_Projects_2012

6.2.1 Obecné problémy

V súvislosti s knižnicou Ogre si musíme dať pozor na jeden problém s ukladaním súborov. Ogre 

štandardne  generuje  konfiguračný súbor  a  logovacie  súbory  v  adresári,  z  ktorého bola  aplikácia 

spustená. Toto je problém, ak užívateľ nemá práva k zápisu do daného adresára. Preto je vhodné  

ukladať  tieto  a  ďalšie  súbory  do  domovského  adresára  užívateľa,  ktorý  aplikáciu  spustil.  Tento  

adresár  však býva odlišný  na rozličných platformách a  tiež  medzi  rôznymi verziami  operačného 

systému.  V samotnej  knižnici  Ogre  neexistuje  pre  tento  problém žiadne  riešenie.  Implementáciu  

riešenia je ale možné nájsť v zdrojových kódoch demonštračných aplikácií, ktoré sú súčasťou Ogre  

SDK.

6.2.2 Microsoft Windows

Distribúcia Ogre aplikácie na operačné systémy Microsoft Windows (XP/7) je pomerne jednoduchá.  

Aplikáciu som preložil  pomocou programu Microsoft Visual Studio 2010. Knižnicu Bullet som k 

aplikácii  prilinkoval  staticky.  Knižnice  Ogre,  OIS,  OgreOggSound  a  MyGUI  som  prilinkoval 

dynamicky a skopíroval príslušne DLL súbory k výslednej aplikácii. Ogre k svojmu behu vyžaduje 

Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package. Keďže sa jedná len o dve DLL knižnice a ich 

licencia to dovoľuje, tak som ich pribalil priamo k aplikácii. Ogre dokáže renderovať scénu pomocou 

OpenGL alebo DirectX. Ak ale chceme využívať DirectX, musíme na cieľový počítač nainštalovať 

balík DirectX End-User Runtimes. K mojej aplikácii bolo treba pribaliť ešte aj knižnicu OpenAL, 

ktorá je vyžadovaná v OgreOggSound. Aplikáciu potom stačí skopírovať na cieľový systém a mala 

by bežať bez problémov.

V systémoch Windows sa však aplikácie často distribuujú vo forme inštalátorov. Preto som sa 

rozhodol distribuovať aplikáciu aj takýmto spôsobom. Použil som k tomu nástroj Inno Setup. Tento 

zoberie požadované súbory a zabalí ich do jedného spustiteľného súboru – inštalátoru.
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6.2.3 Linux

Distribúciu pod operačným systémom Linux sťažuje množstvo rôznych balíčkovacích systémov a tiež 

odlišne pomenované knižnice na rôznych distribúciach Linuxu. Preto som sa rozhodol distribuovať 

aplikáciu pre túto platformu dvoma spôsobmi.

Prvý spôsobom, ktorý som zvolil,  je vo forme Debian balíčkov.  Tieto sú inštalovateľné na 

Linuxových distribúciach, ktoré sú založené na Debiane (napr. Ubuntu, Linux Mint). Na vytvorenie  

balíčka máme k dispozícii niekoľko nástrojov. Ja som zvolil program debuild, ktorý je jednoduchý na 

použitie. Podpora na generovanie balíčkov je tiež zabudovaná aj do programu cmake. Pri vytváraní  

balíčka zvolíme závislosti, ktoré sú potrebné pre beh aplikácie. Tu však nastáva problém, ak sa dané  

závislosti  nenachádzajú  v  oficiálnom  repozitári.  Preto  som  sa  rozhodol  všetky  takéto  knižnice 

prilinkovať  k  aplikácii  staticky.  K  prekladu  aplikácie  používam  program  cmake,  ktorý  dokáže 

automaticky  nájsť  knižnice  na  danom  systéme.  Pri  linkovaní  so  statickou  verziou  Ogre  však 

automatické vyhľadanie nefungovalo správne a preto som musel určiť cesty k súborom manuálne.

Aby bola aplikácia spustiteľná aj na iných distribúciach Linuxu, vytvoril som aj druhú verziu. 

Táto okrem samotnej aplikácie obsahuje aj súbory s dynamickými knižnicami, na ktorých je program 

závislý a nebývajú štandardne dostupné v systéme. Aplikáciu je potom treba spustiť cez jednoduchý 

Bash skript, ktorý tieto knižnice zavedie do systému pomocou premennej  LD_LIBRARY_PATH a 

následne spustí samotný program.

6.3 Zhodnotenie knižnice OGRE

Ogre  ako  také  je  grafická  knižnica  na  výbornej  úrovni  s  rozsiahlou  komunitou  a  kvalitnou 

dokumentáciou. Či vyvíjame jednoduchú vizualizačnú aplikáciu alebo komplexnú počítačovú hru, 

Ogre disponuje množstvom vlastností, ktoré nám prácu značne uľahčia. Počas vývoja demonštračnej  

aplikácie som sa stretol s viacerými problémami, ktoré som musel riešiť. V drvivej väčšine prípadov 

sa však jednalo o nedostatky externých knižníc, ktoré boli vytvorené samotnými užívateľmi Ogre pre  

rozšírenie funkcionality. Takýchto knižníc je však pomerne veľa a či hľadáme spôsob ako doplniť náš 

program o zvukovú stránku alebo chceme vytvoriť intuitívne užívateľské rozhranie, tak máme vždy 

možnosť výberu. Preto než začneme vyvíjať grafické aplikácie v Ogre, mali by sme sa zamyslieť  

nielen nad voľbou samotného Ogre, ale aj nad ďalšími nástrojmi a podpornými knižnicami, pomocou 

ktorých budeme naše Ogre aplikácie vytvárať.
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7 Záver
Účelom tejto  práce bolo analyzovať knižnicu Ogre a preskúmať možnosti,  ktoré nám ponúka.  V 

počiatočnej  kapitole  som  popísal  základné  vlastnosti  Ogre  a  detailnejšie  preskúmal  niektoré 

pokročilejšie techniky ako časticové systémy a compositor skripty. V druhej kapitole som sa venoval  

fyzikálnej knižnici Bullet, ktorú používam v demonštračnej aplikácii. V tretej kapitole som uviedol  

základné informácie na tému tvorby shaderov v jazyku Cg. Okrem samotných shaderov sa venujem aj  

ich prepojeniu s knižnicou Ogre pomocou materiálov a compositor skriptov. Ďalšia kapitola obsahuje 

popis  tvorby počítačovej  hry  a  jednotlivých komponentov,  na  ktoré  je  hra  logicky rozdelená.  V 

poslednej  kapitole  zhŕňam  svoje  skúsenosti  s  distribuovaním  Ogre  aplikácií  a  tiež  hodnotím  a 

testujem  program  z  hľadiska  grafickej  náročnosti.  V  závere  poslednej  kapitoly  diskutujem  o 

vhodnosti použitia Ogre na tvorbu multimediálnych aplikácií.

Najväčším prínosom tejto práce je podľa mňa analýza možností prepojenia knižnice Ogre s 

fyzikálnou knižnicou Bullet. Na webe sa síce nachádzajú určité informácie na túto tematiku, avšak 

väčšinou sa jedná o krátke príspevky v diskusných fórach a jednoduché útržky kódu. Myslím si, že by 

čitateľovi moja práca a najmä zdrojové kódy demonštračnej aplikácie v tomto smere určite pomohli.  

Osobným prínosom pre mňa bolo, že som sa zoznámil s mnohými významnými multimediálnymi 

knižnicami a dokázal som pomocou nich vytvoriť fungujúcu a použiteľnú aplikáciu.

Demonštračná aplikácia bola vytváraná s využitím moderných knižníc a nástrojov, s dôrazom 

na nezávislosť na konkrétnej platforme. Program bol úspešne otestovaný na platformách Microsoft  

Windows a Linux. Aplikácia spĺňa všetky požiadavky zo zadania a bola zverejnená na webe ako open 

source projekt.

Do  budúcna  by  bolo  vhodné  rozšíriť  aplikáciu  napríklad  o  sieťové  prvky  alebo  umelú 

inteligenciu. V súčasnej dobe tiež existujú dostatočne výkonné mobilné zariadenia, na ktoré by bolo 

možné aplikáciu portovať. Čo sa týka samotného Ogre, tak by sa bolo možné venovať napríklad 

podpore animácií, rozličným pluginom na manažment 3D scény a mnohým ďalším nástrojom, ktoré 

okolo tejto grafickej knižnice vznikli.
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Zoznam príloh

Príloha 1. DVD
– Zložka app – spustiteľná aplikácia pre MS Windows a Linux
– Zložka data – textúry, modely, zvuky a iné dáta
– Zložka doc – technická správa vo formáte PDF a jej zdrojové súbory
– Zložka other – závislosti potrebné k behu aplikácie a iné súbory
– Zložka src – zdrojové súbory aplikácie
– Zložka video – video prezentujúce výslednú aplikáciu
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