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 OPENGLمقدمة عن  

 مفردات الجلسة: 1

 املطلوبةالبرمجية  األدوات  ✓

 والتوابع الرئيسية  OpenGLمقدمة عن استعمال مكتبات   ✓

 دوات البرمجية املطلوبة:ال  2

  OpenGL Libraryتضمين واستدعاء املكتبات الخاصة  ✓

 ضمن لغة البرمجة    glut.hولكن أهمها    OpenGLيوجد العديد من املكتبات الخاصة بـ  
ً
والتي يجب تضمينها مسبقا

 ++Cا  املستخدمة وهي في جلساتن

  ++Visual Studio Cقد تم استخدام لغة البرمجة و  ✓

 C++ fileعنصر جديد وهو من نوع  ةإضافثم  ومن ++VCبيئة ضمن  فارغ ء مشروع جديدحيث يتم انشا

 ثم نقل ونسخ امللفات التالية إلى املكان املناسب:  ومن Visual Studioبل البدء بالعمل يجب تنصيب بيئة العمل ق

 املستخدمة   Visual Studioضمن بيئة الـ   includeيتم نقلها ونسخها ضمن مجلد الـ   h.امللفات من النوع  ✓

 املستخدمة Visual Studioضمن بيئة الـ   libيتم نقلها ونسخها ضمن مجلد الـ  lib.امللفات من النوع  ✓

جودة صمن  املو   SysWOW64و    system32الـ    ات النظام يتم نقلها ونسخها ضمن مجلد  dll.امللفات من النوع   ✓

 Windowsاملجلد 

 والتوابع الرئيسية OpenGLمقدمة عن استعمال مكتبات  3

 :OpenGLهيكلية وبنية مشروع الـ  1.3

 ( include <GL/glut.h#تضمين املكتبات املناسبة ) ✓

 OpenGLاإلجرائيات الوظيفية الخاصة بمشروع الـ  ✓

 ل استدعاء اإلجرائيات الوظيفية وتعليمات التهيئةوالذي يتضمن تسلس mainالتابع الرئيس ي التنفيذي  ✓

 OpenGLتهيئة الـ  2.3

 : glutInitاإلجرائية  ✓

o  تستخدم لتهيئة مكتبات الـGLUT 

o  جرائية التالية يتم ذلك عن طريق اإلvoid glutInit(int *argcp, char **argv); 

 glutInitWindowPosition, glutInitWindowSize: إجرائيات تهيئة نافذة الرسم ✓
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o االبتدائي فذة الرسم وحجمها  تستخدم لتحديد موقع نا 

o void glutInitWindowSize(int width, int height); 

o void glutInitWindowPosition(int x, int y); 

 glutInitDisplayModeط العرض إجرائية تحديد نم ✓

o  نمط العرض املرغوبتستخدم لتحديد 

o void glutInitDisplayMode(unsigned int mode); 

 OpenGLبرنامج  4

 OpenGL تعليمات الـ بنية 1.4

 بكلمة واحدة أو أكثر لتسمية  glew" أو "glut" أو "glباألحرف "   اإلجرائيات تبدأ جميع   ✓
ً
 اإلجرائية " ، متبوعة مباشرة

 لفصل الكلمات  ( _  )_ ، وتستخدم GLتبدأ جميع الرموز الثابتة بـ  ✓

 :OpenGLضمن بيئة الـ  أنواع البيانات 2.4

 

 OpenGLأهم اإلجرائيات الضرورية ضمن بيئة الـ  3.4

 Beginning Event Processingإجرائيات البدء والتهيئة  ✓

o glutMainLoop   

▪ enters the GLUT event processing loop 

▪ void glutMainLoop(void); 

 Window Managementإجرائيات إدارة نافذة الرسم  ✓

o glutCreateWindow   

   creates a top-level windowانشاء نافذة الرسم من املستوى األعلى  ▪
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▪ int glutCreateWindow(char *name); 

o glutCreateSubWindow   

 creates a subwindowية انشاء نافذة فرع ▪

▪ int glutCreateSubWindow(int win, int x, int y, int width, int height); 

o glutPostRedisplay   

 marks the current window as needing to be redisplayedإعادة عرض النافذة الحالية   ▪

▪ void glutPostRedisplay(void); 

o glutPositionWindow   

 requests a change to the position of the current windowضبط موقع النافذة الحالية   ▪

▪ void glutPositionWindow(int x, int y); 

o glutReshapeWindow  

 requests a change to the size of the current windowة الحالية ضبط حجم النافذ ▪

▪ void glutReshapeWindow(int width, int height); 

o glutFullScreen  

 requests that the current window be madeجعل النافذة الحالية بنمط ملء الشاشة  ▪

full screen 

▪ void glutFullScreen(void); 

o glutShowWindow, glutHideWindow, glutIconifyWindow  

 change the display status of the(  إظهار، إخفاء، مخروطي)ضبط حالة النافذة الحالية   ▪

current window 

▪ void glutShowWindow(void);  

▪ void glutHideWindow(void);  

▪ void glutIconifyWindow(void); 

o glutSetWindowTitle, glutSetIconTitle  

 change the window or icon title respectively ofواللوغو للنافذة الحاليةضبط عنوان  ▪

the current top-level window 

▪ void glutSetWindowTitle(char *name); void glutSetIconTitle(char *name); 

o glutSetCursor  

 changes the cursor imageالنافذة الحالية  ضبط شكل )صورة( املؤشر املستخدم ضمن  ▪

of the current window 

▪ void glutSetCursor(int cursor); 
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 :OpenGLهيكلية برنامج الـ  4.4

 

 

 مثال برمجي:  5.4

• #include <GL\glut.h> 
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• void myDisplay(void)  

{ //Draw Instructions} 

• void main (int argc, char **argv)   

{ 

     glutInit (&argc, argv); // to initialize the toolkit;  

     glutInitDisplayMode (GLUT_SINGLE | GLUT_RGB); // sets the display mode  

     glutInitWindowSize (640, 480); // sets the window size  

     glutInitWindowPosition (10, 10); // sets the starting position for the window  

     glutCreateWindow ("My first OpenGL program!"); // creates the window and sets the title  

     glutDisplayFunc (myDisplay);  

     myInit(); // additional initializations as necessary  

     glutMainLoop(); // go into a loop until event occurs  

} 
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