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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá možnostmi 3D aplikací v prostředí mobilních komunikačních 

technologiích, a to vývojem aplikací pomocí knihovny OpenGL ES, používané na platformě Android. 

V teoretické části jsou popsány a srovnány verze této knihovny s ohledem na novou verzi 3.0. Během 

práce byly vytvořeny ukázkové aplikace demonstrující nové možnosti ve vývoji 3D aplikací v této 

verzi. Byla vytvořena také demonstrační aplikace, která tyto možnosti spojuje v jeden funkční celek. 
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Abstract 

Bachelor thesis deals with the possibilities of 3D applications on mobile communication de-

vices, by developing applications using OpenGL ES library used on the Android platform. In the theo-

retical part are described and compared versions of this library with respect to the new version 3.0. 

During the works were created sample application, demonstrating new possibilities in a development 

of 3D applications in this version. It was created also a demonstration application that connects these 

possibilities in one functional complex. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

3D   trojrozměrný 

2D   dvojrozměrný 

CPU   Central Processing Unit 

GPU   Graphics Processing Unit 

FPS   Frames Per Second – počet snímků za sekundu 

RAM   Random Access Memory – operační paměť 

SDK  Software Development Kit 

NDK  Native Development Kit 

OS  Operační Systém 

API  Aplication Programable Interface 
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1 Úvod 

S postupem doby se zvyšují nároky na mobilní zařízení a již dávno pryč jsou časy, kdy se mo-

bilní telefon používal jen na volání a posílání SMS zpráv. V dnešní době jsou tyto zařízení používána 

jako multimediální zařízení, pracovní a učební pomůcky, herní konzole a v některých případech začí-

nají plně nahrazovat stolní počítače a notebooky. S rostoucím využitím rostou i požadavky na možnos-

ti vizualizace a tím více na zobrazování 3D grafiky. Výkon hardwaru těchto zařízení se stále zvyšuje a 

začíná se čím dál tím více přibližovat výkonům na herních konzolích a PC. S tím rostou i požadavky 

na softwarová řešení k využití těchto možností.  

Cílem této práce je prozkoumat možnosti nové verze OpenGL ES a to 3.0. V tomto API byly 

vytvořeny všechny ukázkové aplikace uvedené v praktické části bakalářské práce. 

V druhé kapitole je popsán aktuální stav a možnosti vývoje aplikací na nejrozšířenějších mo-

bilních OS na trhu. V další kapitole je představení oficiálních nástrojů pro vývoj 3D aplikací na těchto 

OS. Čtvrtá kapitola obsahuje srovnání verzí OpenGL ES, vypsání novinek i uvedení ekvivalentních 

OpenGL verzí. Pátá kapitola obsahuje popis a výsledky vytvořených ukázkových aplikací v praktické 

části bakalářské práce. Šestá kapitola popisuje možné budoucí pokračování této bakalářské práce. Po-

slední kapitolou je závěr, obsahující zhodnocení nabytých poznatků. 
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2 Aktuální stav 

V současné době existují velké možnosti ve vývoji 3D aplikací na mobilních zařízeních. Tyto 

možnosti stále rostou s každou novou verzí operačních systémů a hardwaru těchto zařízení. Jen za 

poslední rok vzrostl výkon procesorů a grafických procesorů až téměř čtyřnásobně [1]. Proto má stále 

větší smysl se soustředit na vývoj 3D aplikací na těchto platformách. 

2.1 Mobilní operační systémy 

Na současném trhu se vyskytuje několik mobilních operačních systémů, které rozšířily své pů-

sobiště do mobilních telefonů různých značek po celém světě. Následující odstavce popisují nejrozší-

řenější z nich a možnosti vývoje aplikací na těchto systémech. 

Android 

Tento operační systém od společnosti Google je v současné době ve verzi 4.2 s označením 

„Jelly beans“. Vývoj aplikací na tomto OS je možný pod všemi nejpoužívanějšími desktopovými plat-

formami (Windows, Linux, Mac) i na samotném zařízení s Androidem pomocí aplikací třetích stran. 

Aplikace mohou být vyvíjeny v jazyce Java (SDK) nebo v nativním jazyce (NDK). To platí i pro apli-

kace využívající 3D grafiku. Vývojovým prostředím pro tvorbu aplikací může být Eclipse IDE nebo 

NetBeans s příslušným plug-inem. SDK i NDK  Androidu je volně zpřístupněno ke stažení a obsahuje 

i nástroje pro emulaci zařízení s tímto operačním systémem. Oficiálním API pro tvorbu 3D aplikací je 

pro tento operační systém OpenGL ES. V nynější době obsahuje Android toto API ve verzi 2.0. 

iOS 

Tento operační systém je od společnosti Apple a v současné době je ve verzi 6. K vývoji pro 

tento operační systém je zapotřebí vlastnit počítač Mac s operačním systémem OS X, ve verzi mini-

málně 10.5. SDK pro vývoj je poskytnuto zdarma a obsahuje jak vývojové prostředí XCode, tak i 

emulátor zařízení. Jazykem je Objective C. Oficiální API pro tvorbu 3D aplikací je stejně jako u An-

droidu OpenGL ES. Momentálně podporovaná verze tohoto API je OpenGL ES 2.0. 

Windows Phone 

Tento operační systém je od společnosti Microsoft a plně nahrazuje předchozí Windows Mo-

bile. Nejnovější verze je 8, která přináší spoustu změn od předchozí verze, hlavně co se týče 3D grafi-

ky. SDK je stejně jako u ostatních platforem zdarma ke stažení a obsahuje vše potřebné k vývoji včet-

ně emulátoru. Jako vývojové studio je použito Visual studio a pro Windows Phone 8 je požadováno 

minimálně ve verzi 2012. Pro vývoj na této verzi OS je zapotřebí mít také operační systém Windows 8 

a pro spuštění emulátoru je potřeba procesor podporující technologii Second Level Address Translati-

on (SLAT) nutnou pro virtualizaci. Vývoj aplikací pro tuto platformu je postaven na technologiích 

Silverlight, .NET framework, XNA framework a DirectX. Poslední dva zmíněné jsou určeny pro vý-

voj aplikací využívající 3D grafiku. 
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BlackBerry 

Operační systém od společnosti RIM, který je aktuálně ve verzi 10. Důležitým faktem je, že 

aplikace vytvořené pro platformu Android lze prostřednictvím plug-inu do vývojářského prostředí 

Eclipse, či online aplikace konvertovat na aplikace pro Blackberry OS. Platí to pro aplikace vyvíjené 

pro verzi Androidu 2.3.3, přičemž plug-inová verze tohoto převodníku zkontroluje celkovou kompati-

bilitu aplikace. Tento nástroj je ke stažení zdarma na oficiálních stránkách Blackberry. Pro vývoj apli-

kací přímo pro tento OS lze použít např. nativní SDK, HTML5, Java, Adobe Air a další. Oficiálním 

API pro vývoj 3D aplikací je OpenGL ES ve verzi 2.0. 

Symbian 

Je operační systém od společnosti Nokia. Poslední verze má označení Belle. Nokia se rozhod-

la vývoj tohoto systému ukončit a to s koncem roku 2012, kdy i zrušila oficiální stránky této platfor-

my. SDK pro nativní vývoj v C++ , Javě a Qt je stále k dispozici zdarma ke stažení na oficiální webo-

vé stránce Nokia. 

2.2 Shrnutí 

Ze statistik vyplývá, že mezi nejpoužívanější a nejrozšířenější patří Android a iOS. Podíl An-

droidu podle průzkumu společnosti IDC [2] na trhu činil ve čtvrtém kvadrantu roku 2012 velkých 

70.1%, následoval ho iOS s 21%. U Windows Phone jde jen o 2.6%. Oficiální graf od společnosti IDC 

je na obrázku 2.1. Z grafu jde vidět růst Androidu, a proto jsme se rozhodli pro prozkoumání možností 

na tomto OS s momentálně největším podílem na trhu.  

 

Obrázek 2.1: Mobilní OS na trhu podle společnosti IDC [2] 



 

4 

 

3 Oficiální API pro vývoj 3D aplikací 

Každý moderní mobilní operační systém obsahuje programovatelné rozhraní pro tvorbu 3D 

grafiky. V této kapitole jsou popsány rozhraní uvedené na oficiálních stránkách operačních systémů, 

uvedených v předešlé kapitole. 

3.1 OpenGL ES 

Pro vývoj grafických aplikací na operačních systémech Android, iOS, Symbian a Blackberry 

se používá OpenGL ES. Celý název tohoto grafického API je OpenGL for Embedded Systems a je 

tedy určeno pro jakékoliv embedded zařízení podporující tuto technologii. Tento standard adoptovalo 

mnoho zařízení a operačních systémů, včetně webové verze WebGL. Toto nízkoúrovňové API je od 

společnosti Khronos Group [3] a je volně dostupným produktem. OpenGL ES je navrženo tak, aby 

překládalo volání funkcí na grafické příkazy, které posílá do grafického hardwaru. V současné době se 

toto API nachází ve verzi 3.0, která obsahuje spoustu nových možností oproti dřívějším verzím, viz 

kapitola o srovnání OpenGL ES verzí.  

3.2 XNA Framework 

Tento Framework obsahuje sadu nástrojů k vývoji grafických aplikací a her a je jednou z 

možností vývoje 3D aplikací na platformě Windows Phone. Je zároveň jedinou možností vývoje těch-

to aplikací pro Windows Phone 7.0 až 7.5. Tyto aplikace jsou však plně kompatibilní s Windows Pho-

ne 8. XNA je založeno na původní implementaci .NET Frameworku 2.0, a bylo původně určeno pro 

vývoj her pro herní konzoli Xbox 360 a PC. Jako prostředí pro vývoj v tomto frameworku je XNA 

Game Studio ve verzi 4.0, které jej propojuje s Visual Studiem. Framework pracuje na bázi CLR [4], 

což optimalizuje aplikaci tak, aby poskytovala řízené spouštění prostředí. Programovacím jazykem je 

C#. Tento framework používá pro vykreslování DirectX, které obaluje do prostředí více příjemnějšího 

pro vývojáře. 

Použití tohoto frameworku může být velice usnadňující pro vývojáře, avšak za cenu menší 

flexibility prostředí a značného omezení oproti např. právě OpenGL ES. XNA framework pro Win-

dows Phone ještě navíc obsahuje omezení v podobě fixní pipeline, tzn. že na této platformě nelze vy-

tvářet hlsl shadery k vytváření vlastních efektů a úpravy výsledné scény. Ve verzi pro Xbox a PC to 

jde. Nespornou výhodou však je celková připravenost tohoto frameworku na implementaci 2D a 3D 

her a grafických aplikací. Stává se tak dobrou volbou pro vývoj graficky nenáročných aplikací. 

3.3 DirectX 

S příchodem Windows Phone 8 přišla i podpora vývoje grafických aplikací pomocí nativního 

kódu v jazyce C a pomocí DirectX. To značně rozšiřuje možnosti zobrazování 3D grafiky. Direct3D je 

na této platformě ve verzi 11, ale možnosti jsou limitovány pouze na verzi 9.3. To znamená, že jsou 

zde stejně jako mezi OpenGL a OpenGL ES jisté rozdíly a limitace [5] mezi desktopovou a mobilní 

verzí Direct3D. Nejsou podporovány např. geometry shadery, hull a domain shadery, multiple render 

targets, pole textur a další. Rozdíl oproti desktopové verzi je i v shader modelu, a to použití verze 2.0 

oproti verzi 5.0. Tyto limitace jsou důležité z hlediska náročnosti vytvořených aplikací na hardware 

mobilního zařízení, který se stále nemůže rovnat tomu desktopovému. 

http://www.linuxexpres.cz/opengl-4-3-opengl-for-embedded-systems-3-0
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4 Srovnání verzí OpenGL ES  

Pokud chceme srovnávat desktopové OpenGL a OpenGL ES musíme si prvně uvědomit fakt, 

že žádná z verzí OpenGL ES není zcela ekvivalentní s jakoukoliv verzí OpenGL. Vždy existuje nějaký 

základ, ze kterého daná verze vyplývá (vždy nižší než je současná verze OpenGL), ale vždy je rozšíře-

na o některé možnosti i z novějších verzí. Není ovšem ani dáno to, že obsahuje všechny možnosti ver-

ze, na které je založena. V následujících odstavcích je uveden popis a srovnání verzí OpenGL ES na-

vzájem i s uvedením ekvivalentní verze OpenGL. Začneme stručně první řadou OpenGL ES. 

4.1 OpenGL ES verze 1.X 

Srovnání OpenGL ES řady 1.X  bude jen stručné, jelikož je tato verze OpenGL ES už velmi 

zastaralá a při vývoji aplikací využívající 3D grafiku se už moc nepoužívá. 

OpenGL ES 1.0 bylo vydáno v roce 2003 na konferenci SIGGRAPH [12]. Google přidal pod-

poru pro tuto verzi OpenGL ES v Androidu 1.6 („Donut“). V dnešní době ji podporují všechny zaříze-

ní s Androidem. Relativní verze OpenGL pro OpenGL ES 1.0 je verze 1.3. Je určena pro základní 

vykreslování 3D grafiky, akcelerované pomocí hardwarových prostředků. Je založena na tzv. fixed 

function piperine, což limituje možnosti vykreslování grafiky na předem naprogramované funkce a 

možnosti nastaveni grafické pipeline. 

Další verze, verze 1.1, byla vydána v roce 2004 taktéž na konferenci SIGGRAPH. Je plně 

kompatibilní s verzí 1.0 a je relativní k OpenGL 1.5. Oproti verzi 1.0 přináší tzv. Buffer Object ,což je 

možnost uložit pole vrcholů a indexů objektu přímo do paměti grafického čipu. Dále přináší lepší práci 

s texturami při použití multi texturingu pro vytváření efektů, jako je např. bump mapping nebo per-

pixel nasvícení. Verze 1.1 také přináší podporu skeletálních animací, point sprites pro efektivní vy-

kreslování částicových objektů a mnoho dalších radikálních vylepšení, ať už ze strany efektivity a 

zvýšení výkonu, tak i co se týče možností vizualizace. Stále však nepřináší programovatelnou pipeline. 

Poslední verzí řady 1.X je vylepšená verze 1.1 a to 1.1 extension pack. Ta přináší podporu cu-

be map a s tím spojený Texture Environment Crossbar [6] pro realističtější ztvárnění prostředí. Dále 

přináší zrcadlení textury, kdy pro vykreslení textury kde jedna polovina je zrcadlovým obrazem té 

druhé, stačí pouze polovina textury. Přináší i vylepšení míchání textur, zjednodušení implementování 

Buffer objektů a další. Nástupcem se stala verze 2.0, která zásadně rozšířila možnosti 3D grafiky na 

embedded zařízeních s tímto standardem. 
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Obrázek 4.1: Blokové schéma OpenGL ES 1.X [7] 

4.2 OpenGL ES 2.0 

Tato verze je v nynější době nejvíce využívána při implementaci grafických aplikací v OS 

podporující OpenGL ES. Podporuje ji většina zařízení s tímto standardem na trhu. Byla vydána v roce 

2007, avšak na mobilní zařízení s Androidem se dostala až s verzí systému 2.2 (“Froyo“) v roce 2010. 

Tato verze je založena zhruba na verzi OpenGL 2.0, eliminuje však většinu funkcí fixed function pipe-

line ve prospěch programovatelné. Tudíž lze říci, že je podmnožinou spíše verze 3.3. Téměř všechny 

rysy fixed function pipeline např. nastavení osvětlení, specifikace materiálů, způsob vykreslování vý-

sledného obrazu a další byly nahrazeny shadery napsanými programátorem. Důsledkem toho není tato 

verze zpětně kompatibilní s verzemi řady 1.X. 

Rozdílem od desktopového OpenGL je například fakt, že OpenGL ES 2.0 nepodporuje vyjád-

ření objektu ve čtvercích. Jako primitiva jsou podporovány pouze body, čáry, trojúhelníky a pásy troj-

úhelníků. Nevyskytují se zde ani příkazy glBegin() a glEnd(), které jsou plně nahrazeny poli vrcholů a 

buffer objekty. 

Tato verze OpenGL ES také podporuje pouze vertex a fragment shadery, kdežto v OpenGL 

můžeme použít i jiné typy shaderů, např. geometry shader. Rozdíl je také v deklarování vstupních a 

výstupních prvků shaderů v jazyce GLSL. V OpenGL jsou vstupní prvky označeny in a výstupní jsou 

deklarovány jako out. V OpenGL ES jsou vstupní parametry označovány jako attribute a výstupní jako 

varying. Prvky označené jako neměnná data jsou u obou verzí označována jako uniform. 

Na rozdíl od první řady OpenGl ES není druhá verze striktně omezována na textury o stejné 

šířce a výšce, tzv. power of two. 
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Obrázek 4.2: Blokové schéma OpenGL ES 2.0 [7] 

4.3 OpenGL ES 3.0 

Poslední verzí OpenGL ES je verze 3.0, která byla představena v srpnu 2012 na konferenci 

SIGGRAPH. Na rozdíl od přechodu z verze 1.X na 2.0 je tato verze plně kompatibilní s předešlou a 

tak se očekává menší časový rozdíl s  uvedením aplikací využívající výhody nové verze. Tato verze 

byla představena společně s OpenGL verze 4.3, která je s touto verzí plně kompatibilní. Díky tomu se 

programátoři mohou zaměřit na obě platformy zároveň. OpenGL ES 3.0 je založeno na OpenGL ve 

verzi 3.0, avšak využívá mnoho novějších prvků i ze čtvrté řady OpenGL.  

Změny oproti verzi 2.0: 

 Podpora řady nových buffer formátů spolu se zpřísněním specifikace daného formátu.  

 Nová verze shadovacího jazyka GLSL ES 3.0. Ta přináší plnou podporu 32 bitového 

integer i float datového typu a operací (plná přesnost typu float). Tato verze navíc ob-

sahuje některé změny a nové funkce tak, aby se více podobala desktopové verzi 

OpenGL. To přináší výhody při programování pro obě platformy. 

 32 texturovacích jednotek, 16 pro vertex a 16 pro fragment shader. 

 OpenGL ES 3.0 nedostalo podporu geometry shaderů, avšak získalo několik funkcí, 

které s geometrií pomáhají. Mezi nimi jsou tzv. occlusion querries, které umožňují 

rychlé testování, zdali je objekt ve scéně blokován (je occluded) dalším objektem ne-

bo ne. Pokud je blokován, tak může být při renderování přeskočen. Geometry instan-

cing, který umožňuje hardwaru vykreslovat objekt vícekrát, zatímco ho vyžaduje na-

číst do grafické pipeline jednou. To přináší výhodu např. při generování více stejných 

objektů na rozlišných místech a s jinými vlastnostmi. Další výraznou pomocí je tzv. 

transform feedback, proces při kterém lze primitiva zpracovávána vertex shaderem 
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zapisovat do buffer objektů. To slouží k uložení stavu transformovaného objektu a lze 

k tomuto stavu poté přistupovat. 

 Vertex Array Object, buffer objekt zapouzdřující všechny náležitosti pro zadání dat 

objektu (vertexy). Definuje formát dat a zdroje těchto dat.  

 Uniform Buffer Objects a Block Arrays. Buffer objekt pro uložení uniform dat pro 

shadery. Používá se pro sdílení uniform dat mezi různými programy. Uniform objekty 

můžou obsahovat jeden i více záznamů uniformních dat. Seskupení vice uniform dat 

je v GLSL reprezentováno tzv. uniform bloky.  

 Pixel Buffer Objects .Objekty používané pro asynchronní přenosy pixel dat (většinou 

textury). Objekt jako takový neobsahuje data, ale jen zprostředkovává přenos dat na 

grafickou pipeline. Během tohoto přenosu lze zaměstnat CPU jinou činností. Pro de-

tekci kompletnosti přenosu se používají tzv. fence sync objekty.  

 Seamless cube maps. Řeší problém tzv. švů, které vznikají při vytváření odlesku na 

objektu z místa, které neleží přesně ve vybrané stěně tím, že vezme vzorek s přilehlé 

stěny. 

 Multiple Render Target, které umožňují renderování více textur najednou. Což je ne-

zbytné např. pro real-time deferred shading. 

 MSAA (Multisample anti-aliasing) renderování do textury. Pro efektivnější anti-

aliasing. 

 Standardizovaný kompresní formát textur ETC2 a EAC. To je jedna z největších změn 

v této verzi i ve verzi 4.3 desktopového OpenGL. Po dlouhou dobu nemělo OpenGL 

standardizovaný formát komprese textur. Nejvíce používaný byl S3TC formát, který 

však nebyl volně k dispozici a tak nemohl být součástí standartního jádra. Byl k dis-

pozici jen jako rozšíření. Výrobce to vedlo k používání nekompatibilních formátů. V 

předchozí verzi OpenGL ES byl proto vývojář nucen balit textury vícekrát pro jiný 

hardware. Což byla především nevýhoda na platformě Android, kde se používá mno-

ho různých typů GPU.  

 

Úplný seznam změn a novinek ve specifikaci OpenGL ES 3.0.2 je ke stažení na strán-

kách Khronos Group [8]. 
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Obrázek 4.3:  Blokové schéma OpenGL ES 3.0 [8] 
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5 Ukázkové aplikace 

Pro účely demonstrace některých nových možností v OpenGL ES 3.0 byly vytvořeny ukázko-

vé aplikace. Z důvodu absence podpory této verze v systémech Android a absence ovladačů na jakéko-

liv zařízení s operačním systémem Linux, obsahující mobilní chipovou sadu, jsou tyto aplikace testo-

vány na desktopových počítačích pod systémem Windows. V tabulce 5.1, 5.2 a 5.3 jsou uvedeny kon-

figurace těchto zařízení. 

CPU: Intel (R) Core 2 Duo ,2.1 GHz 

RAM: 3GB DDR2 667Mhz 

GPU: NVIDIA NVS Quadro 140M, 128 MB RAM 

OS: Windows 7 

Vývojové prostředí: Microsoft (R) Visual Studio 2010 Sp1 

Tabulka 5.1: Testovaná sestava 1 

 

CPU: Intel (R) Core i5 3570,3.40Ghz 

RAM: 8 GB DDR3 

GPU: Nvidia GeForce GTX 670, 2048 MB GDDR5 

OS: Windows 8 

Vývojové prostředí: Microsoft (R) Visual Studio 2012 

Tabulka 5.2: Testovaná sestava 2 

 

CPU: AMD(R)  A6-4455M, 2.1 Ghz 

RAM: 4 GB DDR3 

GPU: AMD Radeon HD7500G 

OS: Windows 8 

Vývojové prostředí: Microsoft (R) Visual Studio 2010 

Tabulka 5.3: Testovaná sestava 3 

 

Použité nástroje pro vývoj ukázkových aplikací 

Jelikož je tato verze OpenGL ES poměrně nová, nebyla ještě začleněna do struktury mobilních 

operačních systémů, ačkoliv již existuje na trhu několik zařízení obsahující grafické procesory podpo-

rující tuto verzi. Podpora v systému Android je však očekávaná. Pro vývoj na této platformě jsme zvo-

lili SDK od společnosti Mali pro svou přehlednost a funkčnost. 

Mali OpenGL ES SDK  

Toto SDK obsahuje vše potřebné k vývoji pro OpenGL ES 3.0 a 2.0, a je zdarma ke stažení na 

stránkách Mali [9]. Obsahuje knihovny emulující toto API na PC platformě na základě překládání 

OpenGL ES zdrojového kódu na ekvivalentní OpenGL kód. Obsahuje také knihovnu EGL, která fun-

guje jako rozhraní mezi nativním zobrazovacím prostředím a OpenGL. SDK dále obsahuje projekt ve 

Visual studiu 2008 s několika ukázkami novinek v OpenGL ES 2.0 a 3.0, a jednoduchý framework pro 

zjednodušení některých operací nutných pro vývoj v OpenGL. Minimálním požadavkem pro použití 

tohoto SDK je podpora OpenGL alespoň ve verzi 3.3, ovšem pro plnou funkčnost je zapotřebí mít 
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rozšíření podporující GL_ARB_transform_feedback2. Pro ukázkové aplikace bylo toto SDK použito 

ve verzi 2.0. 

Mali GPU Texture Compression Tool 

Je jednoduchý nástroj pro vytváření komprimovaných textur od firmy Mali. Jsou to textury 

komprimované technikou ETC1, ETC2, EAC a ASTC. Obsahuje jednoduché uživatelské rozhraní s 

možností nastavení formátu komprese, výstupního formátu souboru ( .pkm, .ktx ), možnost rychlé a 

pomalé komprese a generování mipmap. Po dokončení program ukáže původní i komprimovanou 

texturu, jejich parametry a rozdíly mezi nimi. Tento nástroj je zdarma ke stažení na stránce firmy Ma-

li[10]. 

 

Všechny vytvořené aplikace využívají výhradně komprimované textury pomocí standardu ETC2 a 

EAC. 

Komprese textur ETC2 a EAC 

Jednou z mnoha změn v OpenGL ES 3.0 jsou textury komprimované pomocí standardu ETC2 

a EAC od firmy Ericsson. Výhody tohoto řešení jsou hlavně v menším toku dat mezi procesorem a 

grafickým procesorem zařízení, menší paměťové náročnosti textury ve video RAM GPU a velikost 

výsledné aplikace za předpokladu, že bude tato komprimace správně použita. ETC2 rozšiřuje kompre-

si ETC1 o vyšší kvalitu komprimované textury, podporu R a RG textur a formáty ukládající textury s 

alfa kanálem. Princip ETC2 je na základě uložení 4 x 4 matice pixelů do jednoho 64 bitového slova. 

EAC je komprese textur R a RG formátu. Tabulka 5.4 obsahuje hodnoty dosažené při komprimaci 

jednotlivých textur správně použitými kompresními formáty. Všechny komprimace jsou prováděny ze 

souborů formátu .png a s tímto formátem jsou také poté porovnávány. 

ETC2 a EAC formáty: 

1. GL_COMPRESSED_RGB8_ETC2 - 8 bitů pro tři kanály. Vhodné pro normálové mapy a di-

fuzní textury, bez alfa kanálu. 

2. GL_COMPRESSED_R11_EAC - 11 bitů na jeden kanál. Vhodné pro jednokanálová data, 

kde je potřeba vyšší než 8 bitová přesnost např. pro výškové mapy. 

3. GL_COMPRESSED_RG11_EAC - 11 bitů pro dva kanály. Vhodné pro dvoukanálová data, 

kde je potřeba vyšší než 8 bitová přesnost. Vhodná pro normalizované bump mapy. Třetí slož-

ka může být poté rekonstruována z ostatních dvou složek. 

4. GL_COMPRESSED_RGBA8_ETC2_EAC - 8 bitů pro čtyři kanály. Vhodné pro normálové 

mapy a difúzní textury s alfa kanálem. 

5. GL_COMPRESSED_RGB8_PUNCHTHROUGH_ALPHA1_ETC2 - 8 bitů pro tři kanály 

a 1 bit pro alfa kanál. Vhodné pro normálové mapy a difúzní textury s binárními hodnotami al-

fa kanálu. 

Součástí tohoto standardu jsou pak i signed verze všech výše zmíněných formátů. 
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Druh textury Rozlišení [pixel] Č. formátu Vel. Před [KB] Vel. Po [KB] 

Difúzní textura bez alfa kanálu 2048 x 1024 1 3016 1025 

Normálová mapa 2048 x 2048 1 6371 2049 

Výšková mapa 2048 x 2048 2 5033 2049 

Normálová mapa 2048 x 2048 3 6371 4097 

Difúzní textura s semi alfa kanálem 512 x 512 4 56 257 

Cubemapa s binárním alfa kanálem 512 x 512 5 271 129 

Tabulka 5.4: Naměřené hodnoty komprese textur pomocí ETC2 a EAC 

 

Ze zjištěných hodnot lze usoudit, že kompresí textur výše zmíněnými formáty a při správném 

použití, lze docílit až trojnásobného zmenšení velikosti textury, a tak stejnou měrou urychlit veškerou 

práci s nimi. Postup načtení komprimované textury do grafické pipeline ukazuje níže uvedený zdrojo-

vý kód. 

glGenTextures(1, &images[textureIndex].textureId); 

glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, images[textureIndex].textureId); 

 

glCompressedTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, internalformat, imgWidth,  

       imgHeight, 0, imgSize, imgData); 

glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_CLAMP_TO_EDGE); 

glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_CLAMP_TO_EDGE); 

glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR); 

glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR); 

5.1 Instancing 

Je renderování několika kopií objektů ve scéně jedním vykreslovacím příkazem. Výhody in-

stancingu spočívají především v načtení objektu do grafické pipeline pouze jednou pro všechny in-

stance, přesunutí některých výpočtů na rychlejší grafický procesor, definování pokaždé jiných vlast-

ností pro každou kopii a redukci vykreslovacích příkazů, což usnadňuje práci procesoru.  

Vytvořená aplikace znázorňuje rozdíl mezi použitím instancingu a renderování objektů ve 

smyčce. Zobrazuje 1 načtený objekt .obj formátu. Tento objekt je instancovaný n krát pokaždé na jiné 

pozici a s texturou jiného kompresního formátu ETC2. Počet instancí lze nastavit kliknutím na tlačítko 

Change number of instances v rozmezí 7 až 48. Tlačítkem switch method se použije opačná metoda 

vykreslování. V pravém rohu jsou zobrazovány hodnoty FPS a počet instancí. V tabulce 5.5, 5.6 a 5.7 

jsou zapsány naměřené hodnoty počtu snímků vykreslených za sekundu u obou metod za použití mo-

delů s různými počty vrcholů. 
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Stav / počet vrcholů 10 instancí [FPS] 100 instancí [FPS] 500 instancí [FPS] 1000 instancí [FPS] 

Zapnuto / 114 202 164 86 56 

Vypnuto / 114 203 140 44 23 

Zapnuto / 864 178 87 28 15 

Vypnuto / 864 178 77 22 11 

Zapnuto / 5968 100 18 4 4 

Vypnuto / 5968 78 15 3 2 

Tabulka 5.5: Instancing, výsledky sestavy 1 

 

Stav/počet vrcholů 10 instancí [FPS] 100 instancí [FPS] 500 instancí [FPS] 1000 instancí [FPS] 

Zapnuto / 114 5535 2754 772 420 

Vypnuto / 114 5530 1852 402 210 

Zapnuto / 864 3325 616 139 71 

Vypnuto / 864 3300 619 139 70 

Zapnuto / 5968 765 90 19 9 

Vypnuto / 5968 771 90 19 9 

Tabulka 5.6: Instancing, výsledky sestavy 2 

 

Stav/počet vrcholů 10 instancí [FPS] 100 instancí [FPS] 500 instancí [FPS] 1000 instancí [FPS] 

Zapnuto / 114 1723 950 353 231 

Vypnuto / 114 1562 585 144 69 

Zapnuto / 864 1415 540 123 68 

Vypnuto / 864 784 172 31 16 

Zapnuto / 5968 577 84 18 9 

Vypnuto / 5968 285 30 6 3 

Tabulka 5.7: Instancing, výsledky sestavy 3 

 

 
Obrázek 5.1: Instancing - 114 vrcholů 
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Z tabulky a grafu lze vyčíst, že instancing se stává smysluplným při vyšším počtu vykreslova-

ných instancí. Největší rozdíl jde vidět u modelu s nejmenším počtem vrcholů při největším počtu 

instancí. Následující zdrojový kód pak ukazuje použití instancingu na straně aplikace i shaderu. 

Vykreslovací příkazy pro použití instancingu: 

glDrawArraysInstanced(GL_TRIANGLES, 0, model.meshes.at(i).faceCount,     

numberOfInstances) 

glDrawElementsInstanced(GL_TRIANGLES,model.meshes.at(i).faceCount, 

GL_UNSIGNED_INT,model.meshes.at(i).indices, numberOfInstances); 

Identifikace instance ve vertex shaderu: 

 
vec3 locationOfObject = vec3( 

radius * sin(circlePosition[gl_InstanceID] -(time/10.0)), 

0.0, 

radius * cos(circlePosition[gl_InstanceID]-(time/10.0))); 

 

Obrázek 5.2: Instancing 28 modelů 

5.2 Occlusion queries 

Occlusion queries fungují na principu ukládání binární informace o tom, zda alespoň jeden z 

fragmentů vykreslovaného obalového tělesa prošel depth a stencil testem. To je užitečné např. při 

occlusion cullingu, což je proces při kterém se zjišťuje, zda je objekt viditelný, nebo je překryt jiným 

objektem a může být z renderovacího procesu vynechán. 

Vytvořená aplikace ukazuje použití a výhody occlusion queries při occlusion cullingu. Zobra-

zuje scénu, kde je renderováno 30 modelů rotujících za sebou v určitém rozpětí a mezi nimi je posta-

vena zeď, která většinu z nich zakrývá. Aplikace ukazuje také situaci, kdy jsou occlusion queries spíše 

přítěží, a to když jsou modely vykreslovány v mřížce 6 x 5 a pohled kamery je nastaven tak, aby byly 

všechny objekty vidět. V tomto případě se renderují všechny objekty, jelikož žádný objekt ve scéně 

nepřekrývá jiný. Aplikace se ovládá jednoduše, a to klikem na jakoukoliv část obrazovky pro přepnutí 

metody vykreslování. V tabulce 5.8, 5.9 a 5.10 jsou obsaženy hodnoty FPS pro jednotlivé scény a 

modely s různými počty vrcholů. 
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Situace 1 : Occlusion queries zapnuto 

Situace 2 : Occlusion queries zapnuto 

Situace 3 : Occlusion queries zapnuto v nevýhodné situaci 

Situace 4 : Pohled mimo renderovanou scénu 

Počet vrcholů Situace 1 [FPS] Situace 2[FPS] Situace 3 [FPS] Situace 4 [FPS] 

114 87 85 83 235 

864 70 50 50 232 

5968 78 15 17 232 

14362 51 8 7 200 

Tabulka 5.8: Occlusion queries, výsledky sestavy 1 

 

Počet vrcholů Situace 1 [FPS] Situace 2[FPS] Situace 3 [FPS] Situace 4 [FPS] 

114 2667 1130 817 3735 

864 2395 570 526 3594 

5968 1692 127 141 3595 

14362 392 36 39 1156 

Tabulka 5.9: Occlusion queries, výsledky sestavy 2 

 

Počet vrcholů Situace 1 [FPS] Situace 2[FPS] Situace 3 [FPS] Situace 4 [FPS] 

114 464 151 148 857 

864 516 122 123 835 

5968 422 53 58 836 

14362 20 9 7 19 

Tabulka 5.10: Occlusion queries, výsledky sestavy 3 

 

 
Obrázek 5.3: Occlusion queries-5968 vrcholů 
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Z naměřených výsledků lze zjistit, že největší přínos tato metoda přináší při vykreslování ná-

ročnějších scén, ve kterých se objekty nebo části objektů často překrývají. Z výsledků poslední testo-

vané situace lze zjistit, že objekty nacházející se mimo zorné pole kamery jsou také z renderovacího 

procesu vynechány. To vyplývá i z principu fungování těchto dotazů. S tímto poznatkem lze tvrdit, že 

occlusion queries lze využít i pro tzv. frustrum culling, neboli vynechání vykreslování těch objektů, 

které se nacházejí mimo zorné pole kamery. K testu viditelnosti jsou použity obalové tělesa ve formě 

bounding boxů. Výsledek u modelu s nejvyšším počtem vrcholů je rozdílný kvůli většímu počtu me-

shů, neboli částí objektu, a tedy i vykreslovaných obalových těles. Následující zdrojový kód ukazuje 

postup, který byl použit u ukázkové aplikace. 

glColorMask(false,false,false,false); 

glDepthMask(false);  

 

checkOcclusionFrame(); 

checkOclusionWallFrame(); 

 

glColorMask(true,true,true,true); 

glDepthMask(true);  

 

renderNonOccludedFrame(fpsToRender); 

renderNonOccludedWallFrame(); 

5.3 Multiple Render Targets 

Multiple render targets (dále jen MRT) slouží k vykreslení několika textur najednou. To je 

realizováno přiřazením několika textur k framebuffer objektu. V shaderu pak lze najednou zapsat do 

každé textury jinou informaci, pomocí proměnné gl_FragData[i] s indexem textury. MRT je užitečné 

např. při deferred shadingu, při kterém je vypočítáváno osvětlení, popř. stíny jen pro pixely, které to 

ve výsledném obrazu ovlivní. To je docíleno právě za pomocí textur obsahující potřebné informace. 

Vytvořená ukázková aplikace ukazuje deferred shading scény, za pomocí MRT. Osvětlení je 

vypočítáváno pomocí textur obsahujících normály, pozice a difuzní složku pro výsledný snímek. Pro 

osvětlení lze nastavit 1-3 světelných zdrojů osvětlujících scénu. Lze také přepínat mezi použitím MRT 

a postupným renderováním všech textur, a to pomocí tlačítka change method. Pomocí tlačítka change 

number of lights lze určit kolik světel bude ovlivňovat danou scénu. Tabulky 5.11,5.12 a 5.13 obsahují 

výsledky naměřených hodnot snímků za sekundu pro různě komplexní scény. 

Počet vrcholů MRT zapnuto  [FPS] MRT vypnuto  [FPS] 

3397 45 38 

9949 38 25 

19777 35 25 

Tabulka 5.11:  Multiple render targets, výsledky sestavy 1 
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Počet vrcholů MRT zapnuto  [FPS] MRT vypnuto  [FPS] 

3397 251 249 

9949 220 205 

19777 197 179 

Tabulka 5.12:  Multiple render targets, výsledky sestavy 2 

 

Počet vrcholů MRT zapnuto  [FPS] MRT vypnuto  [FPS] 

3397 255 249 

9949 219 204 

19777 195 180 

Tabulka 5.13: Multiple render targets, výsledky sestavy 3 

 

Z výsledků je jasně vidět rozdíl v počtu snímků za sekundu ve prospěch MRT. Co však z těch-

to výsledků vidět nejde, je mnohem menší implementační náročnost a celkově větší přehlednost kódu. 

To ukazuje následující zdrojový kód přiřazení více render targets k framebuffer objektu a zdrojový 

kód shaderu. 

glBindFramebuffer(GL_FRAMEBUFFER, fb);  

for(int i = 0;i<3;i++) 

 glFramebufferTexture2D(GL_FRAMEBUFFER, GL_COLOR_ATTACHMENT0+i, 

GL_TEXTURE_2D, renderTextures[i], 0); 

glFramebufferRenderbuffer(GL_FRAMEBUFFER, GL_DEPTH_ATTACHMENT, 

GL_RENDERBUFFER, depthRb); 

glFramebufferRenderbuffer(GL_FRAMEBUFFER, GL_RGB, GL_RENDERBUFFER, 

colorRb); 

GLuint buffers[] ={GL_COLOR_ATTACHMENT0,GL_COLOR_ATTACHMENT1, 

GL_COLOR_ATTACHMENT2}; 

glDrawBuffers(3, buffers); 

 

renderFrame(); 

 

glBindFramebuffer(GL_FRAMEBUFFER, 0); 

Hlavní funkce fragment shaderu pro vytvoření textur pomocí MRT: 

void main() 

{   

  gl_FragData[0]=texture2D(diffuseTexture,varyingTextureCoordinate); 

  gl_FragData[1]=vec4(varyingNormal,1); 

  gl_FragData[2]=vec4(varyingPosition,1); 

} 
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5.4  Stíny 

Pro výpočet stínů v počítačové grafice lze použít několik metod. Jednou z nich je vykreslení 

ostrých stínů za použití hloubkových map. Tyto stíny lze poté filtrovat a získat tak měkké stíny. Pro 

výpočet těchto stínů se používá dvouprůchodová metoda. Při prvním průchodu je generována hloub-

ková mapa, obsahující vzdálenost jednotlivých fragmentů scény z pohledu světla. V druhém průchodu 

se vykreslí scéna z pohledu kamery, pozice objektů se převede pomocí transformační matice do pro-

storu světla, zjistí se pozice na hloubkové mapě a z ní se získá vzdálenost. Pokud je vzdálenost frag-

mentu větší než vzdálenost uložená v hloubkové mapě, fragment je ve stínu. 

Vytvořená ukázková aplikace znázorňuje vykreslení stínů za použití dvou metod pro ukládání 

hloubkové mapy. Tyto dvě metody znázorňují rozdíl mezi získáním hloubkové mapy v OpenGL ES ve 

verzi 2.0 a 3.0. Jedná se o generování hloubkové mapy zápisem z-tové souřadnice do barevné textury 

(verze 2.0) a přímé generování hloubkové mapy z hloubkového bufferu. Ukázková aplikace zobrazuje 

nastíněnou scénu s několika modely, s možností pohledu na hloubkovou mapu, použití měkkých stínů 

pomocí PCF a možnost změny velikosti jádra pro výpočet měkkých stínů. Při přímém generování 

hloubkové mapy byla použita nejvyšší možná přesnost hloubkového bufferu, a to 32 bitů. Zápis a čtení 

z-tové souřadnice do barevné textury znázorňuje následující zdrojový kód. 

vec4 packDepth (float depth) 

{ 

    float r = depth; 

    float g = fract(r * 255.0); 

    float b = fract(r * 255.0 * 255.0); 

    float a = fract(r * 255.0 * 255.0 * 255.0); 

    vec4 packedDepth = vec4(r, g, b, a); 

    return packedDepth ;  

} 

float unpackDepth(vec4 color) 

{ 

  const vec4 shift = vec4(1.0, 

        1.0 / 255.0, 

        1.0 / (255.0 * 255.0), 

        1.0 / (255.0 * 255.0 * 255.0)); 

    return dot(color, shift); 

} 

Při nastavování FBO je třeba nastavit správně interní formát přidělené textury. Při nastavení 

této hodnoty na GL_DEPTH_COMPONENT se může stát, že výsledný stav framebufferu je 

GL_INCOMPLETE_ATTACHEMENT. Hloubková mapa bude vyrenderována správně, ale tento stav 

může způsobit problémy při použití více FBO. Nejlepším řešením je proto nastavení 

GL_DEPTH_COMPONENT32F pro úplnost framebufferu a nejvyšší možnou přesnost. Následující 

zdrojový kód zobrazuje správné nastavení FBO a přidělení hloubkové mapy. Při nastavení FBO je 

vhodné zakázat jakékoliv vykreslování na obrazovku a ulehčit tak práci grafické pipeline. 
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Nastavení textury: 

glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_DEPTH_COMPONENT32F, width, height, 0, 

GL_DEPTH_COMPONENT, GL_FLOAT, NULL); 

 

Přidělení textury k FBO: 

glBindFramebuffer(GL_FRAMEBUFFER, framebufferId); 

 

glFramebufferTexture2D(GL_FRAMEBUFFER, GL_DEPTH_ATTACHMENT, GL_TEXTURE_2D, 

shadowMapId, 0); 

 

glDrawBuffers(0,GL_NONE); 

glReadBuffer(GL_NONE); 

 

glBindFramebuffer(GL_FRAMEBUFFER, 0); 

 Při použití metody používané v OpenGL ES 2.0 dosahujeme menší přesnosti při ukládání 

hloubky, a to má za následek, v této situaci, posunutí stínu. Daný nežádoucí efekt se nazývá "Petter 

panning" a je častým problémem při vykreslování stínů. V tomto případě má daný efekt ještě větší 

nežádoucí jev, a to zastínění tělesa vrhající stín, viz obrázek 6.2. Takovéto nepřesnosti nevznikly při 

stejných podmínkách u generování hloubkové mapy z hloubkového bufferu.  

 

Obrázek 5.4: Vykreslení stínu oběma metodami 

5.4.1 Měkké stíny pomocí PCF 

Princip metody je založen na čtení několika vzorků z vytvořené hloubkové mapy, a s každým 

vzorkem je vypočítáno zastínění. Tyto vzorky se poté zprůměrují a výsledná hodnota odpovídá zastí-

nění daného fragmentu. Nejčastěji se tvoří průměr ze všech hodnot jádra, obsahující vzorky pro výpo-

čet. Pro velikost jádra 4 x 4 tak provádíme průměr z šestnácti hodnot. Tato metoda se ovšem ukázala 

jako výkonově náročnější. Naměřené hodnoty obsahuje tabulka 5.14,5.15 a 5.16. 

 

Situace 1: hloubková mapa generována z hloubkového bufferu. 

Situace 2: hloubková mapa pomocí zápisu do barevné textury. 
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Počet vrcholů PCF Zapnuto/Vypnuto Situace 1 [FPS] Situace 2[FPS] 

3397 Zapnuto 70 70 

3397 Vypnuto 88 88 

9949 Zapnuto 40 42 

9949 Vypnuto 48 49 

19777 Zapnuto 31 33 

19777 Vypnuto 37 38 

Tabulka 5.14:  Porovnání hloubkových map – výsledky sestava 1 

 

Počet vrcholů PCF Zapnuto/Vypnuto Situace 1 [FPS] Situace 2[FPS] 

3397 Zapnuto 1737 1761 

3397 Vypnuto 1944 1944 

9949 Zapnuto 811 827 

9949 Vypnuto 911 915 

19777 Zapnuto 504 483 

19777 Vypnuto 466 471 

Tabulka 5.15:  Porovnání hloubkových map - výsledky sestava 2 

 

Počet vrcholů PCF Zapnuto/Vypnuto Situace 1 [FPS] Situace 2[FPS] 

3397 Zapnuto 363 260 

3397 Vypnuto 399 440 

9949 Zapnuto 169 204 

9949 Vypnuto 195 209 

19777 Zapnuto 94 121 

19777 Vypnuto 109 114 

Tabulka 5.16:  Porovnání hloubkových map – výsledky sestava 3 

 

Z výsledků tabulky lze pozorovat pokles FPS při zapnutí PCF i při generovaní hloubkové ma-

py pomocí hloubkového bufferu. Tento pokles je následkem použití větší přesnosti zápisu do hloubko-

vé textury a celkově větší náročnosti tohoto druhu zápisu. 

5.5 Demonstrační aplikace 

Tato vytvořená aplikace ukazuje propojení všech výše zmíněných nových vlastností OpenGL 

ES 3.0 a ukazuje tak, jak mohou jednotlivé metody spolupracovat k vytvoření komplexní aplikace. 

Aplikace zobrazuje terén vykreslený pomocí výškové mapy, a na něm rozmístěných několik desítek 

objektů. Po terénu se lze pohybovat dvěma způsoby. První způsob je pohyb, který simuluje chůzi po 

terénu z pohledu první osoby. Druhý tzv. „Flying mode“ simuluje průlet terénem. V levém dolním 

rohu se nacházejí šipky pro pohyb a od levého horního rohu lze nastavovat parametry pro vykreslová-

ní dané scény. Na výběr je ze zapnutí/vypnutí occlusion cullingu pomocí occlusion queries, mlhy, 

stínů, přepnutí stylu pohybu, nastavení počtu instancí, nastavení hustoty mlhy, zapnutí multisamplin-

gu, přepnutí mezi deferred a forward renderováním, přepnutím se do módu pro přidávání objektů do 

scény a změnu přidávaného objektu. Po přidání objektu do scény se náhodně generuje jeho velikost, 

natočení instance a barva listů u stromů se vybere ze tří barev. Pozice se ukládají do textového soubo-

ru tlačítkem save positions, nebo při zavření vykreslovacího okna.  
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Tyto hodnoty jsou při opětovném spuštění aplikace znovu načteny. Horní hrana slouží jako in-

formační panel, znázorňující počet snímků za sekundu, počet vykreslovaných instancí stromů, zapnutí/ 

vypnutí multisamplingu a styl pohybu.  

 

Obrázek 5.5: Demonstrační aplikace 

 

Hlavní řešené problémy: 

 V aplikaci bylo třeba vyřešit propojení instancingu a occlusion queries pro vykreslování jen 

těch instancí objektů, které jdou v momentálním pohledu kamery vidět. Protože je ale vymezení 

occlusion query dáno vně vykreslovacího příkazu, nelze použít instancing pro vykreslení bounding 

boxů objektů. Tento problém lze vyřešit jednoduše, a to použít vykreslování ve smyčce s vymezením 

occlusion query pro každý objekt zvlášť. Poté je třeba zjistit okluzi daného objektu a ukládat jeho 

vlastnosti. Výsledkem jsou pole vlastností jen těch instancí, které jdou vidět. Avšak pro správnou 

funkci se musí vykreslovat terén v nezměněné formě. Vykreslení obalového tělesa vhodného pro terén 

by mohlo být náročnější než samotný terén. Z tohoto důvodu nejsou rozdíly v zapnutí a vypnutí 

occlusion queries tak velké, jak by se mohlo očekávat. 

 Dalším problémem, který se musel vyřešit, bylo vykreslení sky dómu při deferred renderová-

ní. Ten se totiž musí vykreslit, aniž by byl ovlivňován okolím (světlo, stíny). K identifikaci texelů sky 

dómu ve vykreslených texturách slouží další textura. Bílé texely na této textuře označují sky dóm. Při 

výsledném skládání obrazu se pak na pixely na stejné pozici, na kterých je v této textuře označen sky 

dóm aplikuje pouze difuzní textura. 

 K texturování terénu byly použity dvě textury, které jsou nanášeny podle výšky přečtené z 

výškové mapy. Mezi těmito texturami je udělán lineární přechod. 

 Při generování hloubkové mapy se vyskytl problém s listy stromů. Ty jsou reprezentovány 

obdélníky, na kterých je nanesena textura listů s alfa kanálem. Pro správné generování hloubkové ma-

py je tedy zapotřebí implementovat testování alfa kanálu tak, aby se do hloubkové mapy zapisovala 

hloubka samotných listů reprezentovaných texturou. Celý problém lze vyřešit triviálním způsobem, a 

to přidáním následujícího kódu do fragment shaderu. 

if(difuseTexel.a < alphaCutOff) discard; 
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5.5.1 Multisampling 

Novou možnosti v OpenGL ES 3.0 je vyhlazování hran pomocí multisamplingu. Princip je za-

ložený na vzorkování (samplingu) každého pixelu primitiva několikrát k vylepšení vizuálního vjemu z 

renderovaného obrazu, viz obrázek 5.4. Výsledkem je informace o barvě daného pixelu, složená ze 

všech vzorků. 

Pro systémově řízené framebuffery tento proces probíhá automaticky pro každý vykreslený 

snímek. K těmto framebufferům se tak přidá další - multisample framebuffer, který obsahuje všechna 

vzorkovací data. Pro aplikací řízené framebuffery je vyžadováno vytvoření multisamlovaného frame-

bufferu, framebufferu s přiřazenými texturami a použití funkce glBlitFramebuffer(). Ta zkopíruje de-

finovaný blok pixelů z read framebufferu do draw framebufferu. Pro použití této funkce je třeba dodr-

žet stejný formát dat v obou framebufferech. Použití této funkce ukazuje následující zdrojový kód.  

glBindFramebuffer(GL_READ_FRAMEBUFFER, multisampleFb); 

glBindFramebuffer(GL_DRAW_FRAMEBUFFER, fb); 

glBlitFramebuffer(0, 0, texW, texH, 0, 0, texW, texH, 

GL_COLOR_BUFFER_BIT|GL_DEPTH_BUFFER_BIT, GL_NEAREST); 

 

glBindFramebuffer(GL_READ_FRAMEBUFFER, 0); 

glBindFramebuffer(GL_DRAW_FRAMEBUFFER, 0); 

Multisamplovat lze jak render buffer obsahující barevný obraz, tak i hloubkový render buffer 

připojený k framebufferu. Pro všechny připojené render buffery platí, že musí mít nastavený stejný 

počet vzorků. Vytvoření těchto render bufferů ukazuje následující zdrojový kód. 

glGenRenderbuffers(1, &mColorRb); 

glBindRenderbuffer(GL_RENDERBUFFER, mColorRb); 

glRenderbufferStorageMultisample(GL_RENDERBUFFER, samples , GL_RGBA8, texW, 

texH); 

 

glGenRenderbuffers(1, &mDepthRb)); 

glBindRenderbuffer(GL_RENDERBUFFER, mDepthRb)); 

glRenderbufferStorageMultisample(GL_RENDERBUFFER, samples, 

GL_DEPTH_COMPONENT32F, texW, texH)); 

 

Obrázek 5.6: Vyhlazování hran pomocí multisamplingu  
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6 Částice  

Renderování částicových efektů je jedna z velmi používaných metod k zvýšení realističnosti 

výsledné scény v aplikacích napříč všemi platformami. Jinak tomu není ani za použití OpenGL ES na 

platformě Android. Pomocí těchto efektů tak můžeme ztvárnit kouř, déšť, sníh a další. Jedná se o vy-

kreslení mnoha polygonů, nejčastěji bodů, pohybujících se vlastní rychlostí po určené dráze v dané 

lokaci, které se postupem času mohou vytrácet nebo mizet. Částicový efekt ukazuje obrázek 6.1. Vy-

kreslování částic je poměrně výkonově náročné, kvůli výpočtu jejich souřadnic a vlastností při každém 

jejich překreslování i samotnému renderování několika tisíc polygonů nebo bodů. V předešlých ver-

zích OpenGL ES se tyto výpočty musely provádět na straně aplikace, kvůli absenci transform fee-

dbacku. Ve verzi 3.0 je již podporován, a tak se tento proces může urychlit a přinést nové možnosti v 

této oblasti. Všechny výpočty mohou být prováděny na rychlejší GPU, bez nutnosti práce s daty na 

straně aplikace (CPU). 

Pro výpočet souřadnic a vlastností se používá vertex shader, který ukládá informace o vlast-

nostech částic do transform feedback bufferu. Fragment shader daného programu zůstává prázdný. Pro 

předělení buffer objektu k transform feedback bufferu se používá následující funkce. 

glBindBufferRange(GL_TRANSFORM_FEEDBACK_BUFFER 

, indexOfbuffer, bufferObjectId, offset, size); 

 

Po vytvoření uniform buffer blocku lze pak přidělit data k shaderu pomocí následující funkce. 

glBindBufferBase(GL_UNIFORM_BUFFER, 0, bufferObjectId) 

 

Vykreslení výpočetního vertex shaderu se musí vymezit použití transform feedbacku a vy-

pnout rasterizaci. K vykreslení lze použít instancing. Následující kód zobrazuje tento proces. 

glEnable(GL_RASTERIZER_DISCARD); 

    { 

        glBeginTransformFeedback(GL_POINTS)); 

        { 

            glDrawArraysInstanced(GL_POINTS, 0, 1, noOfparticles)); 

        } 

        glEndTransformFeedback(); 

    } 

glDisable(GL_RASTERIZER_DISCARD); 

K zápisu vlastností částic ve vertex shaderu je nutné určit proměnné, do kterých budeme zapi-

sovat. Tyto proměnné jsou pak v shaderu označeny jako out. Pro kalkulaci těchto vlastností lze im-

plementovat libovolný algoritmus ve vertex shaderu. K přidělení proměnných k transform feedback 

bufferu slouží následující funkce.  

glTransformFeedbackVaryings( ProgramId, 2, varyingNames, 

GL_SEPARATE_ATTRIBS); 
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Zbytek renderovacího procesu je stejný jako bez použití transform feedbacku, pouze při pře-

dávání hodnot shaderu je použit uniform buffer block, odkazující na transfrom feedback data. 

Kvůli nemožnosti zápisu a čtení jednoho bufferu současně je vhodné zvolit metodu tzv. ping 

pong bufferů. To znamená, že pro souběžné čtení a zapisování dat se používají dva buffery. Po dokon-

čení renderovacího procesu snímku se prohodí použití bufferů při jednotlivých operacích. 

 

 

Obrázek 6.1: Částicový efekt znázorňující galaxii [11] 
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7 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo prozkoumat možnosti 3D aplikací na mobilních platformách. Po 

průzkumu trhu jsme se zaměřili na vývoj tohoto odvětví na OS Android. V práci jsou zkoumány a 

testovány některé z nových možností v OpenGL ES 3.0. Pro tyto účely jsou vytvořeny ukázkové apli-

kace. Součástí praktické části práce je i demonstrační aplikace, která ukazuje, jak tyto možnosti v tom-

to API mohou spolupracovat k vytvoření funkčního celku. 

Pro všechny ukázkové aplikace bylo provedeno měření výkonu. Pro měření byly použity 3 po-

čítačové sestavy s různými konfiguracemi. Ze získaných hodnot lze říci, že správné použití instancin-

gu, multiple render targets a occlusion queries zvyšuje výkon aplikace. Při generování hloubkové ma-

py lze vidět malý pokles výkonu. Tento pokles je však kompenzován vyšší přesností uložené hloubky. 

Většinu vytvořených aplikací by šlo dále rozvíjet, hlavně demonstrační aplikaci, která by šla 

rozšířit o přidávání dalších objektů, využití post-procesingových efektů u defered renderování a další. 

Mohl by tak vzniknout např. editor scény, který výslednou scénu uloží do jednoho souboru, nebo hra s 

rozsáhlým prostředím a možnostmi. Praktickou část by šlo rozšířit i o implementování ukázkové apli-

kace na částicový efekt pomocí transform feedbacku popisovaném v šesté kapitole. Tuto i další mož-

nosti OpenGL ES 3.0 bych rád rozvinul v diplomové práci v navazujícím magisterském studiu. 
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Externí modely 

V práci jsem použil materiály, které jsem sám nevytvořil. Jedná se o 3D modely a jejich textu-

ry. Všechny materiály jsou šířeny pod licencí Standart Roality Free nebo Creative Commons, tudíž je 

lze použít ve vlastních projektech zdarma, ale je nutné uvést jejich autora. Tento seznam je uveden 

níže. Pokud je autorovo jméno neznámé, uvádím jeho přezdívku. 

Název 3D modelu Autor Web 

Wooden barrels stasma www.turbosquid.com 

Green Pears Artystarty www.turbosquid.com 

Tree Pack killst4r www.turbosquid.com 

Porsche 911 GT silviuq12 www.thefree3dmodels.com 

Bushes Yughues aka Nobiax www.sharecg.com 
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Přílohy 

Součástí bakalářské práce je DVD obsahující elektronickou podobu bakalářské práce a všech-

ny vytvořené aplikace, včetně zdrojových kódů. 

 

Adresářová struktura přiloženého DVD: 

 /Bakalarska_prace_Jakub_Rodzenak.pdf 

 /Testovaci_aplikace 

 /Ukázkove_aplikace 

 /Zdrojove_soubory 

 


