
2012-2013/5 187 
 
 
 

Számítógépes grafika  

XXVII. rész 
Grafikai effektusok 

Átlátszóság 
Az RGBA színkomponensek közül az A (alpha – alfa) az átlátszóság modellezésére 

használható, azt írja elő, hogy az új szín milyen mértékben vegyüljön a régi színnel. Ha az 
értéke maximális, akkor az új szín tökéletesen fed, ha minimális, akkor a régi szín marad 
meg. Közbelső értékekre a pixel színe a régi és az új szín valamilyen kombinációja lesz. 

A használandó utasítás ilyenkor a glColor4f(), melynél a 4., új paraméter szintén 
egy 0–1 közötti valós szám, amely az alpha értéket jelenti. Az 1.0f érték azt jelenti, hogy az 
adott sokszög teljesen átlátszatlan, míg az ennél kisebb értékek az átlátszóság fokozatait je-
lentik.  

Ha színvegyítés engedélyezett, akkor a művelet közvetlenül a pixelbe való írás előtt 
hajtódik végre. A színvegyítés engedélyezésere meg kell hívnunk a 
glEnable(GL_BLEND) parancsot, és meg kell adnunk, hogy a rendszer a régi és új 
színösszetevőinek kombináló tényezőit milyen módon számítsa ki. Ezt a  

void glBlendFunc(GLenum sfactor, GLenum dfactor); 
parancs segítségével tehetjük meg. 
Az sfactor értéke határozza meg a forrás RGBA, a dfactor pedig a cél RGBA 

komponenseinek kombinálásához szükséges együtthatókat. 
Értékeik a következők lehetnek: GL_ZERO, GL_ONE, GL_SRC_COLOR, 

GL_ONE_MINUS_SRC_COLOR, GL_DST_COLOR, GL_ONE_MINUS_DST_COLOR, GL_SRC_ALPHA, 
GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA, GL_DST_ALPHA, GL_ONE_MINUS_DST_ALPHA, GL_CONS-
TANT_COLOR, GL_ONE_MINUS_CONSTANT_COLOR, GL_CONSTANT_ALPHA, GL_ONE_-
MINUS_CONSTANT_ALPHA, vagy GL_SRC_ALPHA_SATURATE. 

Az sfactor alapértelmezett értéke GL_ONE, a dfactor-é pedig GL_ZERO. Érte-
lemszerűen a SRC-s tagok a source-ra, a DST-s tagok a destination-ra vonatkoznak. 

A parancs segítségével egyaránt szabályozhatjuk a háttér és az előtér színét. Szorzó-
faktorokat definiálunk színkomponensenként a megjelenítendő (forrás – source) színkompo-
nensekre (Sr, Sg, Sb, Sa) és a már pixelen lévő (cél – destination) színkomponensekre (Dr, Dg, 
Db, Da). Ha a kép színe (RS, GS, BS, AS) és a háttér színe (RD, GD, BD, AD), akkor a vég-
ső RGBA színkomponenseket a következő összefüggések adják meg: 
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B S B D , A S A D )

      

     
 

A felsorolt konstansok jelentése: 
GL_ZERO (0, 0, 0, 0) 
GL_ONE (1, 1, 1, 1) 
GL_SRC_COLOR (RS, GS, BS, AS) 
GL_ONE_MINUS_SRC_COLOR (1, 1, 1, 1) – (RS, GS, BS, AS) 
GL_DST_COLOR (RD, GD, BD, AD) 
GL_ONE_MINUS_DST_COLOR (1, 1, 1, 1) – (RD, GD, BD, AD) 
GL_SRC_ALPHA (AS, AS, AS, AS) 
GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA (1, 1, 1, 1) – (AS, AS, AS, AS) 
GL_DST_ALPHA (AD, AD, AD, AD) 



188 2012-2013/5 
 
 
 

GL_ONE_MINUS_DST_ALPHA (1, 1, 1, 1) – (AD, AD, AD, AD) 
GL_CONSTANT_COLOR konstans szín 
GL_ONE_MINUS_CONSTANT_COLOR 1 – konstans szín 
GL_CONSTANT_ALPHA Konstans alfa 
GL_ONE_MINUS_CONSTANT_ALPHA 1 – konstans alfa 
GL_SRC_ALPHA_SATURATE (f, f, f, f), ahol f = min(AS, 1–AD) 

 
A  

void glAlphaFunc(GLenum func, GLclampf ref); 
parancs előírhatja, hogy a fenti összetevést az alfa értékek függvényében hogyan hasz-
náljuk. Az első paraméter az összetevés módját (GL_NEVER – soha, GL_LESS – kisebb, 
GL_EQUAL – egyenlő, GL_LEQUAL – kisebb vagy egyenlő, GL_GREATER – nagyobb, 
GL_NOTEQUAL – nem egyenlő, GL_GEQUAL – nagyobb vagy egyenlő, vagy GL_ALWAYS 
– mindig), a második a küszöb alfa értéket szabályozza. Alapértelmezett a GL_ALWAYS. 

Átlátszó objektumok esetén problémák adódhatnak a mélység-teszttel, hisz az átlát-
szó objektum mögötti objektumnak látszódnia kell, a mélység-teszt pedig már felülírta a 
z-koordinátát az átlátszó objektum koordinátájával. A problémát úgy tudjuk megoldani, 
hogy az átlátszó objektum rajzolása előtt a mélységbuffert a 
glDepthMask(GL_FALSE) parancs segítségével csak olvashatóvá tesszük, így a z-
koordináták nem íródnak felül, a távolságokat pedig össze tudja hasonlítani a rendszer. 
A következő, nem átlátszó objektum rajzolása előtt pedig ismét írhatóvá tesszük a 
mélységbuffert. 

A transzparens szín a  
void glBlendColor 

(GLclampf red, GLclampf green, GLclampf blue, GLclampf alpha); 
paranccsal állítható be. 

 
Textúrázott felületet is áttetszővé tudunk tenni, például egy katedrális mozaiküvege, 

vagy maszatos, kormos, összekarcolt, esetleg repedezett üvege. 
Átlátszó textúrákat maszkolással tudunk előállítani. 
Ugyanakkora méretű BMP-ekből előállítunk egy hátteret, egy előteret és egy masz-

kot. 
 
 

   

 

   

 

 
 
 

Ezeket tesszük egymásra a háttér, maszk, előtér sorrendben, és így kialakul az átlátszó 
textúra. 
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Utasítások: 
Maszk: 

glEnable(GL_BLEND); 
glDisable(GL_DEPTH_TEST); 
glBlendFunc(GL_DST_COLOR, GL_ZERO); 

Textúra: 
glBlendFunc(GL_ONE, GL_ONE); 
glEnable(GL_DEPTH_TEST); 
glDisable(GL_BLEND);  

Példa: 
drawTextureQuad(0); // háttér 
glEnable(GL_BLEND); 
glDisable(GL_DEPTH_TEST); 
glBlendFunc(GL_DST_COLOR,GL_ZERO); 
drawTextureQuad(2); // maszk 
glBlendFunc(GL_ONE, GL_ONE); 
drawTextureQuad(1); // textúra 
glEnable(GL_DEPTH_TEST); 
glDisable(GL_BLEND); 

 

Köd 
OpenGL-ben lehetőség van köd modellezésére is, amelynek hatására az objektumok 

a nézőponttól távolodva fokozatosan elhomályosodnak majd eltűnnek. Köd segítséglvel 
modellezhetők az olyan atmoszférikus hatások, mint a pára, homály, füst, szennyezett 
levegő. 

A ködöt a rendszer a transzformációk, megvilágítás és textúra-képzés után adja hoz-
zá a képhez. 

A köd effektust a glEnable(GL_FOG) segítségével engedélyezhetjük. A köd színét 
az OpenGL a forrás színével vegyíti, a köd kombináló tényező (f) felhasználásával. 

Az f tényező meghatározására három lehetőségünk van. A GL_EXP azt jelenti, hogy 
density z

f e
  , a GL_EXP2 szerint 

2
( density z )f e  , valamint a GL_LINEAR szerint 

end z
f

end start





. A density, start, end értékeket a glFog() paranccsal adhatjuk meg, alapér-

telmezés szerint density = 1, start = 0, end = 1. A parancs alakja: 
void glFog{i f}{# v}(GLenum pname, T param); 

A pname értéke GL_FOG_MODE, GL_FOG_DENSITY, GL_FOG_START, 
GL_FOG_END, GL_FOG_COLOR, GL_FOG_INDEX, vagy GL_FOG_COORD_SRC lehet. A 
GL_FOG_MODE-dal adhatjuk meg az f együttható kiszámítási módját, a következő há-
rommal a density, start, end értékeket, a GL_FOG_COLOR, valamint a GL_FOG_INDEX 
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segítségével adhatjuk meg a köd színét, a GL_FOG_COORD_SRC pedig a ködbeli távol-
ság megállapítására szolgál. 

Például a köd beállítása: 
void SetupRC() 
{ 
 float fogColor[] = {0.9, 0.9, 0.9, 1.0}; 
 glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 1.0); 
 glEnable(GL_DEPTH_TEST); 
 glFogi(GL_FOG_MODE, GL_LINEAR); 
 glFogfv(GL_FOG_COLOR, fogColor); 
 glFogf(GL_FOG_START, 0.0); 
 glFogf(GL_FOG_END, 30.0); 
} 
 

És a köd be/ki kapcsolása a void SpecialKeys(int key, int x, int y) 
eljárásban: 

 if (key == GLUT_KEY_F1) 
 { 
  if (glIsEnabled(GL_FOG))  
  { 
   glDisable(GL_FOG); 
   glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 1.0); 
  }  
  else  
  { 
   glEnable(GL_FOG); 
   glClearColor(0.9, 0.9, 0.9, 1.0); 
  } 
 } 

Kovács Lehel 
 

tudod-e?
 

Az informatika hőskora 

II. rész 
 

Ebben a részben Kovács Győző: Válogatott kalandozásaim Informatikában 
(GÁMA-GEO Kft. Masszi Kiadó, Budapest, 2002) című könyvéből idézünk.1 

 
1999-ben jelent meg az IEEE Annals of the History of Computing 21. évfolyamá-

nak a 3. számában – Anonymus2 szerzői jelzettel – egy cikk, amely „A romániai számí-
                                                           
11 A képek nem a könyvből, hanem a Wikipédiából, illetve a kolozsvári matematikai és informati-
kai kar honlapjáról valók. (szerk. megj.) 
2 A cikk szerzője Vasile Baltac. (szerk. megj.) 


