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Introducció 
Amb aquest desenvolupament es pretén aprofitar els coneixements adquirits durant 

aquests últims anys i relacionar-los estretament amb el desenvolupament  de la meva 

carrera professional. 

Es per això que, treballant en el món de la televisió, sobre tot en la franja on es 

barregen el mon de la televisió i les tecnologies de la comunicació, he triat la informàtica 

gràfica com assignatura per desenvolupar aquest projecte. 

Dintre del que podríem anomenar imatge per ordinador hi trobem dos vessants 

clarament diferenciades encara que la frontera no estigui ben definida: la reproducció 

d'imatges prèviament capturades de la realitat i la generació de gràfics o imatges 

generades per ordinador que, cada cop més, poden arribar a semblar-se a la realitat. En 

el primer sector hi trobem els servidors de vídeo, hardware i software preparats per poder 

emmagatzemar i emetre hores de vídeo substituint els antics magnetoscopis amb totes 

les facilitats pròpies de les tecnologies de la informació, copia d'un punt a un altre, 

duplicació, possibilitat de edició del material, etc.  En el segon sector hi podem trobar 

moltes aplicacions destinades a generar material per poder ser visualitzar en el algun 

mitjà, ja sigui la televisió o un altre. El suport gràfic afegit a les imatges de televisió ocupa 

una minúscula part d'aquest sector, però prou important dins d'una estructura televisiva, i 

més encara si es possible de tenir un producte que ofereixi les dues vessants al mateix 

temps. Un servidor de ideo amb generació de grafisme incorporat. 

Aquest projecte és una ampliació d'un producte dissenyat per donar suport gràfic a 

un servidor de vídeo.  
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Objectius 
 

Els objectius inicials dels projecte eren la incorporació de OpenGL a l'eina ja existent 

de generació de grafisme per televisió. Com l'aplicatiu ja dissenyat es basava en un reduït 

tipus d'objectes sobre els quals se'n podia aplicar diferents paràmetres i agrupar-los de 

diferents maneres, calia trobar un nou tipus d'objecte que tingues alguna particularitat que 

el fes prou atractiu com per incorporar-ho a l'aplicació. 

 Per això vaig escollir dos objectes: un objecte polièdric per poder-hi mapejar 

diferents textures i un text aplicant-hi una ombra en tres dimensions que depengués de la 

posició de dibuix. 

El desenvolupament inicial es va du a terme amb els dos objectes, però  per la 

implementació final només en vaig escollir un per poder-ho tenir integrat en l'editor. 

Com objectius podríem enumerar :  

• Aprofundir en el coneixement de OpenGL. 

• Realitzar un projecte que fos d'alguna utilitat relacionat en el camp de la meva 

carrera professional. 

• Saber treballar sobre un aplicatiu ja existent, aprofitant els avantatges que això 

suposa i superant els desavantatges. 

• Superar l'assignatura TFC 
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Descripció de components 
  

Els components d'aquest explicatiu son : 

•  Un document que defineix tots els objectes que formaran part del grafisme que 

es vol generar. Aquest document tindrà format xml per poder ser manipulat 

externament sense un editor específic, encara que només sigui en la fase de 

proves, mentre inicialment es desenvolupa l'editor. 

• Una llibreria que serà l'encarregada de generar el dibuix a partir del document. 

Aquesta llibreria de fet son dues llibreries: una encarregada d'analitzar el 

contingut del document i veure quins objectes composen l'escena i altre que 

dibuixa pròpiament els objectes. 

• Un editor per poder composar l'escena i anar visualitzant com aquesta serà 

incrustada sobre la imatge de vídeo. 
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Anàlisi 
Abans de l'anàlisi necessitem saber quin es el nostre punt de partida. Volem ampliar un 

explicatiu ja existent que sigui capaç de dibuixar objectes en 3D. Per tant, necessitem 

saber quins elements integren l'aplicatiu ja existent. 

El sistema operatiu és MS WIndows 2000, encara que pot ser qualsevol versió d’aquest 

sistema operatiu. El compilador ens MIcrosoft Visual C++ 6.0 

Tenim la codificació de l'editor, utilitzant el framework de Microsoft MFC ( Microsoft 

Foundation Class Library ) , i que utilitza la llibreria GDI per visualitzar el buffer resultant 

de la crida de les llibreries que parsegen el document sobre una imatge estàtica que 

simula la capa de vídeo on després estarà incrustat el frame buffer. 

L'editor es basa en la modificació constant del document xml i anar cridant a la llibreria 

per anar visualitzant el resultat. Per tant, l'editor es comporta com un aplicatiu WYSIWYG 

on sempre anem veient com quedarà el grafisme abans de veure realment com quedarà 

quan l'incrustem sobre el senyal de vídeo.  

Tenim una llibreria ( GfbXmlParser.lib ) que fa el parser de l'arxiu xml i processa els 

diferent objectes que troba i calcula la seva posició en l'escena ja que la posició de 

qualsevol element pot ser depenent dels altres elements. Per calcular la posició dels 

objectes utilitzarem la llibreria que modela el buffer gràfic. Aquesta llibreria ( Gfb.lib ) és la 

que també utilitzarem quan vulguem dibuixar els objectes. 

La llibreria que realitza el parser del document xml ( GfbXmlParser.lib ) utilitza una altre 

llibreria ( XML.lib ) que realment realitza el parser del document i conté els mètodes pel 

tractament del arxius Xml. Aquesta llibreria ( XML.lib ) utilitza el Parser XML de Microsoft 

(MSXML 3.0 release) i el que fa és encapsular les funcions associades a un node xml per 

treballar d'una manera més còmode. 

La llibreria que modela el buffer gràfic ( Gfb.lib ) rep el nom de Graphic Frame Buffer. 

Aquesta llibreria utilitza tant funcions pròpies per dibuixar rectangles i formes quadràtiques 

i dibuix de fitxers de suport gràfic com fitxers Targa ( TGAs ), com funcions d'altres 

llibreries pròpies del sistema operatiu Windows com GDI+. GDI+ es un API (application 

programming interface) per desenvolupaments en C/C++ en el sistema operatiu Windows. 

Permet utilitzar gràfics i text formatejat tant en un dispositiu gràfic com en un buffer. 

Per tant, els requeriments previs que ens trobem son : 

o Nivell d'aplicació: 



Modificació d'un sistema de generació de grafisme per televisió amb la incorporació d'objectes generats amb OpenGL 
 
 

 - 7 - 

• Mides del buffer. En OpenGL treballem en unes coordenades determinades 

en funció de la geometria que necessitem. Els objectes aleshores es 

mapegen sobre un buffer (window en al majoria de casos) d'unes mides 

definides per l'usuari. En el nostre cas les mides del buffer les proporciona 

l’estàndard de televisió PAL i l’estàndard CCIR-601 (ITU-R BT.601). 

L’estàndard PAL determina que una imatge conte 576 línies d'informació i 

l’estàndard CCIR-601 ens diu que cada linea es mostreja utilitzant 720 

mostres. Per tant, el buffer que haurem d'utilitzar es de 720x576. 

• Origen de coordenades. Encara que les llibreries gràfiques del sistema 

operatiu Windows normalment utilitzen d'origen de coordenades la 

cantonada superior esquerra, la llibreria Gfb.lib té l'origen de coordenades a 

la cantonada inferior esquerra del buffer. Crec que es més intuïtiu aquest 

origen de coordenades encara que això comporti un constant canvi de 

coordenades. 

• Mètodes indispensables que han de tenir els objectes per poder-se integrar 

en l'aplicatiu. Aquests mètodes bàsicament son 'calcula()' i 'dibuixa()'.  A un 

objecte li demanarem que ens digui quants píxels ocupa un cop dibuixat i 

també li demanarem que es dibuixi en un buffer determinat.   

 

o Nivell d'objecte 

• Paràmetres indispensables de l'objecte 

 Posició ( coordenades x i y ): Hem de poder situar qualsevol 

objecte en un punt determinat del nostre buffer 

 Justificació: Hem de poder arrenglerar els objectes a la dreta, a 

l'esquerra o al centre de la posició prèviament determinada. 

• A més a més en el cas d'objectes de text hem de seguir els paràmetres 

utilitzats en els objectes ja existents. Aquests paràmetres són 

 Color.  

 Tipografia: Hem de poder dibuixar el  text amb qualsevol de les 

tipografies instal·lades en el sistema. 

 Height: Hem de poder definir l'alçada de la nostra font, o sigui 

la mida. 
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 Weight: Si la font és negreta. 

 Itàlic: Si la font és cursiva. 

 

Al partir d'un explicatiu ja operatiu, la fase d'anàlisi no resta tant important com quan es 

comença una explicatiu des de no res. Ara bé sempre es poden analitzar les feines a 

realitzar. Sembla clar que tenim molta més feina en la modificació de la llibreria Gfb.lib 

que no pas en la GfbXmlParser.lib, ja que en aquesta última podem aprofitar l'objecte que 

modela un text. Sobre aquest objecte podem derivar-l'ho per afegir-hi el comportament 3D 

i afegir una paràmetre que representi que ha de tenir aquest comportament. En l'etapa de 

disseny ja decidirem aquesta qüestió. Respecte a la llibreria Gfb.lib necessitem poder 

treballar amb les capacitats actualment disponibles, o sigui aprofitar totes les funcions 

disponibles, tant les pròpies com les que utilitzen la llibreria Gdi+ per dibuixar sobre un 

buffer. Perquè el desenvolupament sigui més efectiu, implementarem un petit explicatiu 

que simularà l'editor però que utilitzarà només la llibreria Gfb.lib que és la que ens 

interessa desenvolupar. Això ens estalviarà de ‘linkar’ cada vegada l'editor per provar les 

diferents modificacions que anem fent sobre la llibreria. 

Passem, doncs, a l'etapa de disseny on decidirem les noves classes necessàries. 
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Disseny 
Ens ocuparem primerament del disseny de la llibreria Gfb.lib que es el que ha 

d'interactuar amb l'OpenGL.  

En aquesta etapa hem de decidir com modelem l'OpenGL dins la nostre estructura de 

dades. Per tant, necessitem saber quina és l'estructura de dades actual. 

 

 

La classe V3_GFB modela pròpiament el frame buffer i de fet es la que conté totes les 

funcions per poder manipular el buffer. Aquesta classe, però, està modelada perquè sigui 

independent del sistema que s'utilitzi per visualitzar el frame buffer. La implementació més 

típica seria sobre un hardware dedicat és a dir sobre una placa gràfica amb sortida de 

ideo ( compost o components ), però també podem implementar-ho sobre una finestra en 

el nostre monitor de l'ordinador, com per exemple quan estem utilitzant l'editor. 

Per mantenir aquesta independència de hardware, tenim el mètode virtual SetGFB() 
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que serà el que es cridarà des de l'aplicatiu o qui necessiti utilitzar el buffer. Això fa que la 

classe V3_GFB no serà mai instanciada directament sinó algun dels seus derivats, que 

seran els qui implementin el mètode SetGFB(). 

La llibreria ofereix dos derivacions de la classe V3_GFB que son V3_GFB_MEM que 

modela un frame buffer en memòria,  per poder tenir buffers auxiliars on copiar informació 

o muntar una escena i copiar-la tota sencera sobre el buffer de visualització, com un doble 

buffering per exemple, o simplement per tenir textures carregades i després copiar-las, 

que sempre es una operació més ràpida que la càrrega de textures. 

L'altra derivació V3_GFB_VGA es una implementació del gràfic frame buffer en una 

finestra del sistema Windows. Per dur a terme aquesta implementació cal un thread o fil 

de programa que ens vagi copiant des de la memòria pròpia d'aquesta classe fins al 

dispositiu de sortida, ja que no podem proporcionar un punter de memòria al dispositiu a 

la classe V3_GFB, ja que es tracta de memòria protegida. 

L'altra classe que apareix en el diagrama  V3_GFB_VGAPlus aprofita les capacitats de 

blending de la llibreria Gdi+ per poder previsualitzar la incrustació del senyal generat per 

la classe V3_GFB sobre una textura que simula el senyal de ideo. D'aquesta manera 

podem previsualitzar escenes amb components semitransparents sobre una simulació de 

la capa de vídeo. 

Per poder integrar fàcilment objectes dibuixats amb OpenGL, hauríem de ser capaços 

d'aconseguir que l'OpenGL dibuixes sobre un buffer determinat. 

 Aquí entraríem en l'etapa de codificació o implementació de proves. Donat que la 

generació d'un aplicatiu inclou les tres fases ( anàlisis, disseny i implementació ) de 

manera circular ( després de codificar hem de tornat a analitzar si cal, dissenyar i tornar a 

codificar, i així successivament ) fins que creiem haver assolit els nostres objectius, 

encara que en aquest document estiguem en l'etapa de disseny, ara tocaria fer proves per 

decidir com modelem l'OpenGL. 

Després d'estudiar la manera com el sistema operatiu Windows ha fet la implementació 

de l'OpenGL, l'accés al tipus de buffer es fa a través de les funcions SetPixelFormat(dc, 

nPixelFormat, &pfd), wglCreateContext(dc), wglMakeCurrent(dc, m_hrc). 

     El següent tros de  codi permet inicialitzar OpenGL perquè treballi amb un buffer en 

memòria i no en una finestra.  
 PIXELFORMATDESCRIPTOR pfd ;  

 memset(&pfd,0, sizeof(PIXELFORMATDESCRIPTOR)) ; 

     pfd.nSize = sizeof(PIXELFORMATDESCRIPTOR);   
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     pfd.nVersion = 1 ;                           

     pfd.dwFlags = PFD_DRAW_TO_BITMAP | PFD_SUPPORT_OPENGL | PFD_SUPPORT_GDI; 

 pfd.iPixelType = PFD_TYPE_RGBA ; 

 pfd.cColorBits = 32 ;       

 pfd.cDepthBits =  1 ;       

     pfd.iLayerType = PFD_MAIN_PLANE; 

  

 int nPixelFormat = ChoosePixelFormat(dc, &pfd); 

 DWORD err = 0; 

 if (!SetPixelFormat(dc, nPixelFormat, &pfd)) 

  err = GetLastError(); 

 if (!err) 

  { 

  m_hrc = wglCreateContext(dc); 

  wglMakeCurrent(dc, m_hrc);  

  } 

 
Prèviament cal haver inicialitzat el dc de Windows per que tingui un bitmap seleccionat, 

  
 BITMAPINFO BMI; 

     memset(&BMI, 0, sizeof(BITMAPINFO)); 

     BMI.bmiHeader.biSize        = sizeof(BITMAPINFOHEADER); 

     BMI.bmiHeader.biWidth       = GFB_wPitch; 

     BMI.bmiHeader.biHeight      = GFB_hPitch; 

     BMI.bmiHeader.biPlanes      = 1; 

     BMI.bmiHeader.biBitCount    = 32 ;            

     BMI.bmiHeader.biCompression = BI_RGB; // BI_BITFIELDS ; // to use this 

flag. 

  

     dc = CreateCompatibleDC(NULL); 

     hbm = CreateDIBSection( dc,&BMI,DIB_RGB_COLORS,(VOID **) &pBits,NULL,0); 

     SelectObject(dc, hbm); 

 
   Després de tenir clar que OpenGL pot treballar amb un buffer en memòria, però ha de 

ser un buffer creat sobre un DC de Windows, no pot ser un buffer que nosaltres puguem 

proporcionar-li, la manera més òptima de modelar aquest comportament és amb una 

classe que derivi de V3_GFB , i que en temps de construcció ja pugui inicialitzar el buffer 

necessari per passar-li al OpenGL. Per tant, el nou arbre de classes quedarà de la 

següent manera. 
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Sabent que OpenGL treballa no amb el buffer de l'objecte V3_GFB sinó amb un buffer 

que li hem proporcionat a través d'un device context de Windows, necessitem un parell de 

funcions per copiar d'un buffer a l'altre. La funció Gfb2OpenGL() copia del buffer de 

l'objecte  V3_GFB al buffer utilitzat per la classe V3_GFB_OG. Això serveix perquè 

OpenGL dibuixi sobre un buffer que pot estar prèviament dibuixat tant per objectes 

OpenGL com per objectes utilitzant altres funcions. La funció OpenGL2Gfb() ens torna el 

buffer renderitzat amb OpenGL sobre el buffer de l'objecte V3_GFB. 

Un cop inicialitzat el buffer i amb funcions per manipular-lo necessitem que OpenGL 

dibuixi sobre les mides del buffer que li proporcionem. Això ho fem definint el viewport a la 

mida del buffer proporcionat ,  

glViewport(0, 0, SCR_wPitch,SCR_hPitch); 

Un cop dissenyat el nou arbre de classes cal provar que realment funciona tot el que 

hem previst. A la classe V3_GFB_OGL li afegim una funció per dibuixar un cub. 

Ens adonem de seguida que les coordenades mapejades en el buffer utilitzat per 

l'OpenGL estan capgirades, per tant, cal fer un canvi de coordenades. La manera més 



Modificació d'un sistema de generació de grafisme per televisió amb la incorporació d'objectes generats amb OpenGL 
 
 

 - 13 - 

intuïtiva es aprofitar les funcions de copia d'un buffer a l'altre per invertir les coordenades 

d'origen. També podem aprofitar les funcions de OpenGL per canviar la matriu de 

projecció i projectar l'escena de manera invertida. Això ho fem amb la funció 

     GLdouble gldAspect = (GLdouble) SCR_wPitch / (GLdouble) SCR_hPitch; 
 glMatrixMode(GL_PROJECTION); 

   glLoadIdentity(); 

 gluPerspective(-45.0f,-gldAspect,0.1f,10.0f); 

També definim el color per netejar el buffer i la funció de test en profunditat. 

  glClearColor(0.5f, 0.5f, 0.5f, 0.0f); 

 glClearDepth(1.0f);   // Depth Buffer Setup 

 glEnable(GL_DEPTH_TEST);  // Enables Depth Testing 

 glDepthFunc(GL_LEQUAL);   // The Type Of Depth Testing To Do 

Habilitem la funció de blending, encara que d'aquest tema en parlarem més tard amb 

més profunditat. 

 glEnable(GL_BLEND); 

 glBlendFunc( GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA); 

Habilitem també la il·luminació per defecte proporcionada per OpenGL, la coloració de 

material i poder utilitzar textures en dos dimensions. 

 glEnable(GL_LIGHT0);   // Enable Default Light  

 glEnable(GL_COLOR_MATERIAL);  // Enable Coloring Of Material 

 glEnable(GL_TEXTURE_2D);  // Enable Texture Mapping  

Arribats a aquest punt implementem dues noves funcions per assegurar el 

correctament de l'aplicatiu, una per generar textos en 3D i l'altre per mapejar textures 

sobre un cub. 

Sobre les textures cal adonar-se que aquestes han de ser de mida 2n  perquè puguin 

ser utilitzades per OpenGL amb la funció  

glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D,0,4,w,h,0,GL_RGBA,GL_UNSIGNED_BYTE, hpWrkPtrAux); 

Això treu molta operativitat a les textures ja que cal muntar-les sobre un buffer amb 

capacitat suficient i de mida2n   superior al tamany de la textura. 

De totes maneres, si mapegem la textura ens adonem que les components de color no 

son exactament les esperades. Les textures es guarden en un fitxer de mapa de bits 
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(BMP) o tipus Targa (TGA) i aquest te el format ARGB, A pel nivell de transparència ( 

alpha  plane ), R per la component vermella (Red channel), G per la component verda ( 

Green channel ) i B per la component blava ( Blue channel). OpenGL, però espera que les 

textures li siguin carregades seguin el format ABGR, per tant, hem de girar les 

components blava i vermella. Això ho farem amb el codi següent,   

 DWORD * p = pTextura; 

 for(GLuint cswap = 0; cswap < (GLuint)(w*h*sizeof(DWORD)); cswap += 4) 
  { 
  BYTE * a = (BYTE *)p; 
  *a ^= *(a+2) ^= *a ^= *(a+2); 
  p++; 
  } 
 

L'altra funció que posteriorment necessitarem serà poder dibuixar un text amb l'ombra 

projectada cap a l'interior de l'escena, que és el propòsit del nostre projecte. 

El primer que necessitem es transformar una tipografia del sistema operatiu Window a 

una llista de llistes per ser utilitzables per OpenGL. Això ho aconseguim  amb  

BOOL wglUseFontOutlines( 

  HDC  hdc,         // device context of the outline font 

  DWORD  first,     // first glyph to be turned into a display list 

  DWORD  count,     // number of glyphs to be turned into display  

                    // lists 

  DWORD  listBase,  // specifies the starting display list 

  FLOAT  deviation, // specifies the maximum chordal deviation from  

                    // the true outlines 

  FLOAT  extrusion, // extrusion value in the negative z direction 

  int  format,      // specifies line segments or polygons in  

                    // display lists 

  LPGLYPHMETRICSFLOAT  lpgmf  

                    // address of buffer to receive glyph metric data 

); 

Amb una primera implementació veiem que efectivament dibuixem el text amb l'ombra 

projectada en profunditat. 

Seguint els requisits hem de se capaços de poder donar un rectangle que ens digui 

quina és l'àrea que ocupa el text un cop dibuixat. 

Per això ens ajudarem de l'estructura que ens torna la funció anterior 

typedef struct _GLYPHMETRICSFLOAT { 

    FLOAT       gmfBlackBoxX; 

    FLOAT       gmfBlackBoxY; 
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    POINTFLOAT  gmfptGlyphOrigin; 

    FLOAT       gmfCellIncX; 

    FLOAT       gmfCellIncY; 

} GLYPHMETRICSFLOAT, *PGLYPHMETRICSFLOAT, FAR *LPGLYPHMETRICSFLOAT; 

 

Aquí hem de tenir en compte que l'altura màxima que aconseguirà una lletra serà 

gmfptGlyphOrigin.y però com que poden haver lletres amb parts descendents per sota de 

la linea base ( baseline )  com per exemples les lletres ‘p’ o ‘q’ , aleshores cal saber quina 

és aquesta distància. Això ho sabem restant de l'altura màxima aconseguida la altura de 

la caixa i ens quedarà un rectangle on la posició (0,0) serà on començarem a escriure.   

 

 

 

Una paraula que contingui caràcters amb part descendent i part ascendent com ‘fusta’ 

ens hauria de tornar un rectangle semblant al de la figura. 
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La classe V3_GFB_OGL quedarà doncs de la següent manera 

 

Abans de passar a la fase d’implementació tenim encara dos problemes a resoldre. 
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El primer està relacionat  amb el canal alpha y el segon és el problema de l’antialiasing 

en OpenGL. 

Sobre el primer cal dir que OpenGL utilitza el component alpha del color que hem de 

dibuixar per fer el blending sobre la informació que conté el buffer en el moment de 

dibuixar. 

 glEnable(GL_BLEND); 

 glBlendFunc( GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA); 

 

Aquests dues línies de codi fan que puguem dibuixar un text o qualsevol altre forma de 

manera semitransparent sobre el buffer que li passem sempre que la component alpha 

tingui un valor mes gran de zero i menor de ú. Però aquesta barreja de colors en funció 

del canal alpha només es realitza en les 3 components de color R, G i B però la formula 

no s’aplica al propi canal alpha. Després de moltes proves, es descobreix que aquesta 

característica depèn de la implementació que Microsoft ha fet de OpenGL en el sistema 

operatiu Windows. 

Aquest problema el resoldrem en l’etapa d’implementació.  

Pel que fa a l’antialiasing podem actuar de dues maneres.  

Utilitzant les funcions que ofereix OpenGL, que son habilitar l’antialias propi dels 

polígons i que utilitzi la màxima qualitat per executar-l’ho. 

glEnable(GL_POLYGON_SMOOTH); 

glHint(GL_POLYGON_SMOOTH_HINT, GL_NICEST); 

L’altre manera de resoldre l’antialiasing és amb el buffer d’acumulació. En l’etapa 

d’implementació ja tractarem aquest problema. 

Toca ara realitzar el  disseny pel que fa a la llibreria que manipula els objectes que 

composen l’escena del nostre grafisme. En aquest punt  les coses son molt fàcils ja 

només hem de canviar el comportament de la classe CCG_texte en les seves funcions 

‘calcula()’ i ‘dibuixa(), parametritzar el fet que tingui projecció 3D, derivar una nova classe 

o construir una nova classe a partir de  CCG_texte. 

L’arbre de classes actual és  
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SI derivem CCG_texte3D de CCG_texte obtenim el nou arbre de classes. En l’editor 

només hem de parametritzar l’edició de l’objecte text perquè  posteriorment el parser faci 

una instància d'una o altre classe. 

 

La classe V3_LIST no és més que una llista doblement encadenada i la classe 
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V3_ELEMENT permet fer el recorregut sobre la llista. La classe V3_XML_Parser, com ja 

s’ha explicat prèviament modela l’accés a un document xml. 

Un cop fet totes les proves inicials verifiquem que realment podem modelar el nostre el 

nostre objecte de text en 3D utilitzant OpenGL i passem a l’etapa d’implementació que 

hauria de ser la més senzilla si tot ha estat ben analitzat i dissenyat. 
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Implementació 
Després del disseny cal la implementació. 

En aquesta fase ens preocupem de codificar pròpiament l’aplicació, superant els 

problemes que no han quedat resolts en la fase de disseny. Depenen de com 

implementem es possible que calgui tornar a analitzar o dissenyar alguns components. 

Ens preocupem de la funció  

CCG_texte3D:: Dibuixa(CPoint p, V3_GFB_OGL *pGFB)   

i més concretament de la crida a la funció   

V3_GFB_OGL::OGLDrawString(const TCHAR* a_string, int x, int y, int 

justify,unsigned long cc, const TCHAR* FontName, int height, int flags, int 

charSet) 

on ens hem de preocupar que la funció dibuixi a la posició (x,y) en pixels i que en aquesta 

posició comenci, acabi o quedi centrada la paraula a dibuixar depenent de la justificació. 

Per aconseguir això necessitem saber en quines coordenades de OpenGL hem de 

treballar. Ho farem amb la funció  

int gluUnProject(  GLdouble winx,  GLdouble winy,  GLdouble winz,  const 

GLdouble modelMatrix[16],  const GLdouble projMatrix[16],  const GLint 

viewport[4],  GLdouble *objx,  GLdouble *objy,  GLdouble *objz); 

que  ens passa de coordenades de buufer a coordenades de l’objecte en OpenGL.  

La component z que li hem de passar a aquesta funció és un número entre 0 i 1 que ens 

indica si l’objecte el situem en el pla near ( z = 0 ) del nostre model de projecció o en el pla 

far ( z = 1 ). Depenent de la z que li passem obtindrem mides diferents de la tipografia. El 

que farem serà modificar la matriu de projecció amb la funció gluPerspective() perquè en 

el pla far puguem renderitzar els textos amb una mida 15, que serà la més petita que 

podrem dibuixar.  Per fer això, situem el pla far a una mida de 30. 

gluPerspective(-45.0f,-gldAspect,0.1f,30.0f) 

Fent un parell de proves, veiem quina és la funció necessària per obtenir el valor z. 

Ara ja tenim les coordenades de l’objecte en OpenGL, i per tant, situem l’objecte en 

aquesta posició utilitzant la funció  

glTranslated(objx, objy, objz);  

Ara però cal assegurar quines són les mides que ocupa el nostre objecte dibuixat i això ho 

podem saber perquè sabem quan ocupa el text en dimensions OpenGL  i podem 
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desprojectar sobre les coordenades del buffer. 

Tal com hem comentat en l’etapa de disseny cal poder obtenir el canal alpha de l’objecte 

dibuixat en funció del canal alpha del color proporcionat i del canal alpha contingut en el 

buffer. Com que OpenGL no ens proporcionat  en canal alpha resultant ( al menys la 

implementació que fa Microsoft en Windows 2000 ) cal dupliquem la feina i desprès de la 

crida a glCallLists() cal copiar només els components RGB per desprès tornar a dibuixar 

el text amb color glColor4f( 0.,0.,A,1.) i havent copiar el buffer  amb un offset de 3 bytes 

amb la qual cosa tindrem en el canal blau dels pixels el que teniem en el canal alpha del 

buffer original. 

    pToIniLine = pBits +  (x + y1 * GFB_wPitch)*s; 

    pFromIniLine   = ((BYTE * )pFrameBuffer) +  (x + y1* GFB_wPitch)*s  + 3; 

Despres dibuixarem amb el canal alpha original sobre el canal blau i posteriorment 

copiarem el canal blau resultant en el canal alpha del buffer de l’objecte V3_GFB. 

BOOL V3_GFB_OGL::OpenGL2GfbAlpha(int x,int y,int dx,int dy) 

Com que hem de cridar aquestes funcions per moure el contingut del buffer entre l’objecte 

V3_GFB i l’objecte V3_GFB_OGL, el que farem serà, per qüestions d’eficiència, no copiar 

tot el buffer sinó simplement la part necessària.  
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Aquest mètode ens comporta quatre noves funcions de copia que son,  

  BOOL GfbAlpha2OpenGL(int x,int y,int dx,int dy); 

  BOOL OpenGL2GfbAlpha(int x,int y,int dx,int dy); 

  BOOL GfbRGB2OpenGL(int x,int y,int dx,int dy); 

  BOOL OpenGL2GfbRGB(int x,int y,int dx,int dy); 

 

   D’aquesta amnera la classse V3_GFB_OGL ens queda de la següent manera: 
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   El problema de l’antialiasing en teoria quedaria superat si les funcions  

 glEnable(GL_POLYGON_SMOOTH); 

 glHint(GL_POLYGON_SMOOTH_HINT, GL_NICEST); 

actuessin  superant l’antialias  de les vores dels polígons, el problema es que també 

generen antialias entre els propis polígons generats per la tipografia. Per tant, la única 

manera d’implementar l’antialiasing serà amb el buffer d’acumulació encara que això 

tindrà la contrapartida del temps necessari en temps d’execució. 
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Refactorització 
 

Aquesta secció pretén representar la manera circular d’enfocar el desenvolupament 

d’una aplicació.  Després d’analitzar, cal dissenyar, i després implementar i tornar a 

analitzar, redissenyar i tornar a implementar i així successivament. Refactoritzar es la 

tècnica de reestructuració de codi ja existent, alterant la seva estructura interna sense 

alterar el seu comportament.  

Si mesurem en tros cada tros de la nostra aplicació,  veiem que la funció on el 

processador perd temps és en la generació de les llistes a partir d’una font. Per cada lletra 

hem de generar tot una plegat de polígons i computar la seva profunditat. I auxò ho de fer 

amb totes les lletres per poder cridar a la llista drirectament amb el string que volem 

dibuixar. Per tant, hem de poder millorar l’eficiència  a la crida  de la funció 

wglUseFontOutlines(). 

Per fer-ho ens guardarem l’array de llistes generades, ja que el més habitual serà 

tornar a dibuixar amb la mateixa tipografia, i encara més si estem treballant amb l’editor ja 

que anirem dibuixant la mateixa  escena una i altre vegada fins que la donem per bona. 

Això ens suposa crear una nova classe que anomenarem OGLTipograf                                            
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Aquest classe tindrà una variable estàtica que serà un array d’ojectes de la pròpia 

classe 

static  OGLTipograf OLGTips[MAX_OGL_TIPS]; 

Això farà que realment sigui molt senzilla de manipular, ja que les úniques funcions que 

cal cridar seran : 

OGLTipograf::Find 

OGLTipograf::Create 

OGLTipograf::StringRect 

La primera busca un tipografia en l’array de tipografies per si ja la haguèssim carregat 

previament. La segona crea  tipografia, encara que realment no sigui cap constructor, sinò 

que realment omple les propietats de l’objecte. La tercera ens permet saber el rectangle 

que ocupa un texte determinat en dimensions OpenGL. 

Mostro ara uns exemples de l’editor amb la integració. 
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Conclusions 
La veritat és que esperava un millor resultat del projecte, però la combinació del 

sistema operatius Windows 2000 amb la implementació que Microsoft ha fet del OpenGL 

no ha estat tot el profitós que era d’esperar. El fet de la necessitat del canal alpha, no 

només com generador de blending entre els altres canals sinó com a canal propi que 

l’aplicació ha de poder subministrar ha estat un problema des d’un bon principi. El sistema 

OpenGL funciona molt be quan treballem amb hardware dedicat com plaques gràfiques 

acceleradores, però sempre sobre la sortida VGA de l’ordinador. Utilitzar un ordinador per 

generar imatge per televisió té les seves particularitats i més quan el senyal que volem 

generar no és a pantalla sencera sinó un senyal per incrustar amb un altre senyal que ens 

donarà el nivell d’incrustació. De totes maneres valoro positivament la feina feta, ja que 

s’han aconseguit quasi tots els objectius proposats. 

Hem aprofundit en el coneixement de OpenGL . Aquest objectiu ha estat sobradament 

superat. Encara que hagi estat una petita part de l’OpenGL, ara tenim un coneixement 

més ampli de les projeccions i funcions involucrades en el projecte. 

Sobre la realització d’un projecte amb utilitat pràctica, crec que, encara que es poden 

millorar algunes coses, la penalització que suposa el temps de resposta fa que de 

moment aquesta tècnica no sigui gaire operativa. 

Sobre la tasca de desenvolupar sobre un aplicatiu ja existent, ha estat prou profitosa, tot i 

l’avantatge que representava el fet que havia estat jo mateix qui havia desenvolupat tot el 

projecte inicial. 
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