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Grafika komputerowa – Projekt 2. 
Kamera – zasłanianie algorytmem malarskim. 

 

1. Założenia: 

 

Celem drugiego projektu była realizacja zasłaniania elementów w przestrzeni 3D dzięki jednej z dostępnych 

metod. Preferowanym algorytmem do wykorzystania był algorytm malarski z dowolną złożonością metod 

„składowych” w tym sposobie zasłaniania. 

 

2. Sposoby realizacji: 

 

Program obrazujący metodę przysłaniana obiektów jest kontynuacją poprzedniego projektu z modelem 

siatkowym miasta, tak, więc korzystam z tego samego języka oraz środowiska programistycznego (C++ i 

Visual Studio C++ Express), w trakcie prób z własną implementacją algorytmu wypełniania wielokątów 

pojawiła się potrzeba wykorzystania dodatkowej biblioteki rozszerzającą możliwości biblioteki SDL, 

konkretnie chodzi tu o SDL_gfx. Program został zmodyfikowany oraz został zaimplementowany w nim 

algorytm malarski. 

 

3. Algorytm malarski: 

 

Algorytm malarza (ang. painter's algorithm) — algorytm stosowany w grafice komputerowej służący do 

wyznaczania powierzchni widocznych. Polega na rysowaniu obiektów w kolejności od najdalszego do 

najbliższego, podobnie jak malarz przedstawia bliższe obiekty malując je na namalowanych wcześniej, 

bardziej odległych.  

 

Algorytm malarski jest jednym z najprostszych algorytmów zasłaniania powierzchni w obrazie. Główną wadą 

tego rozwiązania jest fakt, że elementy, które nie są widziane przez obserwatora nie znikają a jedynie w są 

„zamalowywane” jest to oczywiście zgodne z rzeczywistością, ale nie optymalne w przypadku zastosowań 

grafiki komputerowej. Druga główną wadą jest tzw. Problem malarski, występuje wtedy gdy obiekty 

wzajemnie się przenikają.  

 

Z powodu tych wad stosowanie algorytmu malarza dla uzyskania prawdziwie dobrych rezultatów konieczne 

jest stosowanie algorytmów pomocniczych np. BSP Tree. 

 

4. Implementacja algorytmu malarza w projekcie: 

 

Implementacja algorytmu malarza w programie skupia się głównie w klasie box (dla określenia widoczności 

ścian obiektu) oraz w klasie sceny (stage) dla określenia widoczności całych obiektów. Kryterium, po którym 

sortowane są obiekty tak w pierwszym jak i drugim przypadku to po prostu średnia arytmetyczna 

współrzędnych zetowych dane obiektu. Sortowanie następuje w wektorze obiektów: 

 
 std::vector <Wall*> vWalls;  
 
dla ścian w obiekcie oraz podobnie dla całych obiektów: 
 
 std::vector<Box*> boxVector; 
 
Sortowanie następuje dzięki standardowej funkcji sort (implementacja qsorta): 
 
 sort( vWalls.begin(), vWalls.end(), myLessFunc ); 
 
dla ścian w obiekcie, gdzie myLessFunc to funkcja porównująca: 
 
 bool myLessFunc(const Wall* p1, const Wall* p2) { 
  return p1->zet > p2->zet; 
 } 



 

Sortowanie obiektów jest analogiczne, a więc: 

 
 sort( boxVector.begin(), boxVector.end(), myLessFunc_Box ); 
 
oraz w tym przypadku funkcja porównująca: 
 
 bool myLessFunc_Box(const Box* p1, const Box* p2) { 
  return p1->allZ_member > p2->allZ_member;  
 } 
 
gdzie allZ_member to pole klasy Box, a jest obliczany przy pomocy moetody allZ(): 
 
 void Box::allZ() { 
  allZ_member = 0; 
  for (int i=0; i<6; i++) { 
   allZ_member = allZ_member + vWalls[i]->zet; 
  } 
 } 
 

  

5. Problemy napotkane podczas pisania programu: 

 

Podczas realizacji zadania chciałem implementować własna metodę wypełniania wielokątów. Skorzystałem 

do tego celu z algorytmu siania ziarna rekurencyjnie w 4 kierunkach. Jednak po napisaniu funkcji 

wypełniającej okazało się, że w pewnych przypadkach nie sprawdza się ona zbyt dobrze generując między 

innymi błędy przepełnienia stosu. Skorzystałem więc w rezultacja z gotowej funkcji, którą oferuje biblioteka 

SDL_gfx. 

 

6. Sterowanie: 

 

Program obsługuje się w pełni przy pomocy klawiatury, reakcja na klawisze obsługiwana jest przez SDLowe 

eventy, które umieszczone są w głównej pętli programu. 

 

w/s – przód/tył; q/e – obrót x;  a/d – obrót y;  z/c – obrót z;  p – zoom; 

kursory prawo/lewo – prawo/lewo „strefowanie”;  kursory góra/dół – góra/dół; 

ESC – wyjście. 

 

7. Zrzut okna programu: 

 

 

 
 


