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ROZDZIAĤ 4.

Grafika i renderowanie w Three.js

W tym rozdziale dowiesz siö, jakie narzödzia do rysowania grafiki i renderowania scen dostöpne
sñ w bibliotece Three.js. JeĈli jesteĈ poczñtkujñcym programistñ grafiki trójwymiarowej, nie staraj
siö jednoczeĈnie zrozumieè wszystkich poruszanych tematów. Lepiej wybieraj po jednym i analizuj
przykäady. W ten sposób szybko nauczysz siö tworzyè wspaniaäe strony z trójwymiarowymi
efektami.
Biblioteka Three.js ma bogaty system graficzny, inspirowany wieloma wczeĈniejszymi bibliotekami trójwymiarowymi, który powstaä z wykorzystaniem doĈwiadczenia ich twórców. Ma
wszystko, co powinna mieè biblioteka do tworzenia grafiki trójwymiarowej, a wiöc dwu- i trójwymiarowñ geometriö budowanñ z siatek wielokñtów, grafy scen z hierarchicznymi obiektami
i przeksztaäceniami, materiaäy, tekstury i Ĉwiatäa, generowane na bieĔñco cienie, programowalne shadery oraz elastyczny system renderingu umoĔliwiajñcy stosowanie technik wielopowtórzeniowych i opóĒnieþ w celu uzyskania zaawansowanych efektów specjalnych.

Geometria i siatki
Jednñ z najwiökszych zalet posäugiwania siö bibliotekñ Three.js w porównaniu z uĔywaniem
wprost API WebGL jest oszczödnoĈè pracy potrzebnej do tego, by utworzyè i narysowaè figury
geometryczne. Przypomnij sobie caäe strony kodu z rozdziaäu 2., napisane w celu utworzenia
danych ksztaätów i tekstur dla prostej kostki oraz przeniesienia tego wszystkiego do pamiöci
WebGL, aby ostatecznie narysowaè to na ekranie. Biblioteka Three.js oszczödza wielu käopotów, udostöpniajñc kilka gotowych obiektów geometrycznych, wĈród których znajdujñ siö
kostki i cylindry, ksztaäty ĈcieĔkowe, wytäaczana geometria dwuwymiarowa oraz klasa bazowa do rozszerzania, aby uĔytkownik mógä tworzyè wäasne ksztaäty. Przyjrzyjmy siö tym
udogodnieniom.

Gotowe typy geometryczne
Biblioteka Three.js zawiera wiele gotowych typów geometrycznych reprezentujñcych najczöĈciej
uĔywane ksztaäty. Znajdujñ siö wĈród nich proste jednolite figury, takie jak kostki, sfery i cylindry, oraz bardziej skomplikowane ksztaäty parametryczne, jak ekstruzje i ksztaäty ĈcieĔkowe, torusy czy wözäy, päaskie dwuwymiarowe ksztaäty renderowane w przestrzeni trójwymiarowej, takie jak koäa, kwadraty i pierĈcienie, a nawet trójwymiarowy wyciskany (ang. extruded)
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tekst generowany z äaþcuchów tekstowych. Ponadto biblioteka Three.js uäatwia rysowanie
punktów i linii trójwymiarowych. WiökszoĈè z tych obiektów moĔna z äatwoĈciñ utworzyè przy
uĔyciu jednowierszowego konstruktora, ale niektóre wymagajñ podania zäoĔonych parametrów
i napisania nieco wiökszej iloĈci kodu.
Aby zobaczyè na Ĕywo, jak wyglñdajñ gotowe obiekty geometryczne biblioteki Three.js, otwórz
przykäadowy plik projektu Three.js znajdujñcy siö w folderze examples/webgl_geometries.html
(rysunek 4.1). KaĔdy obiekt siatki zawiera inny typ geometrii, a tekstura ukazuje sposób generowania wspóärzödnych teksturowych. Tekstury zostaäy udostöpnione przez PixelCG Tips and Tricks,
fantastyczny portal z poradami na temat grafiki komputerowej (http://www.pixelcg.com/blog/). Scena jest oĈwietlona Ĉwiatäem kierunkowym, aby ukazaè cieniowanie kaĔdego z obiektów.

Rysunek 4.1. Przykäady obiektów geometrycznych biblioteki Three.js. Od lewej i od przodu: sfera,
dwudziestoĈcian, oĈmioĈcian, czworoĈcian; päaszczyzna, kostka, koäo, pierĈcieþ, cylinder; „tokarka”,
torus i wözeä z torusa; osie x, y i z

ĻcieŜki, ksztaĥty i ekstruzje
Klasy Path, Shape i ExtrudeGeometry umoĔliwiajñ tworzenie obiektów geometrycznych na wiele
sposobów, np. wyciskanie obiektów z krzywych. Na rysunku 4.2 przedstawiona jest ekstruzja
wygenerowana przy uĔyciu krzywej skäadanej (ang. spline curve). Aby zobaczyè jñ w swoim
komputerze, otwórz plik examples/webgl_geometry_extrude_shapes.html, natomiast w pliku
examples/webgl_geometry_extrude_splines.html moĔna wybieraè algorytmy generowania krzywej
skäadanej, a nawet poruszaè siö po niej za pomocñ animowanej kamery. Poäñczenie krzywej
skäadanej z ekstruzjñ to doskonaäy sposób na generowanie naturalnie wyglñdajñcych ksztaätów.
Szczegóäowy opis krzywych skäadanych znajduje siö w rozdziale 5.
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Rysunek 4.2. Ekstruzje utworzone przy uĔyciu krzywej skäadanej z biblioteki Three.js

Klasy typu Shape moĔna teĔ stosowaè do tworzenia päaskich figur dwuwymiarowych oraz ich
trójwymiarowych ekstruzji. Powiedzmy, Ĕe mamy bibliotekö danych dwuwymiarowych
wielokñtów (np. granic geopolitycznych albo grafiki wektorowej). Dane te moĔna w miarö
äatwo zaimportowaè do Three.js za pomocñ klasy Path zawierajñcej metody do generowania
ĈcieĔek, takie jak moveTo() i lineTo(), które powinny byè znane kaĔdemu, kto zajmuje siö rysowaniem grafiki dwuwymiarowej. (W istocie jest to dwuwymiarowe API rysunkowe osadzone
w bibliotece grafiki trójwymiarowej). Po co to robiè? Dwuwymiarowy ksztaät moĔna wykorzystaè do utworzenia päaskiej siatki istniejñcej w przestrzeni trójwymiarowej, którñ moĔna
przeksztaäcaè, tak jak kaĔdy inny obiekt trójwymiarowy (przesuwaè, obracaè i skalowaè). MoĔna jñ pokrywaè materiaäami, oĈwietlaè oraz cieniowaè wraz z pozostaäymi przedmiotami na
scenie albo ekstrudowaè w celu utworzenia prawdziwych trójwymiarowych ksztaätów z dwuwymiarowego zarysu.
Doskonaäñ ilustracjö tych moĔliwoĈci przedstawiono na rysunku 4.3, bödñcym zrzutem ekranu
z pliku examples/webgl_geometry_shapes.html. Widaè na nim zarys Kalifornii, kilka prostych wielokñtów oraz serca i uĈmiechniöte buĒki, wyrenderowane w róĔnych formach, takich jak dwuwymiarowe päaskie siatki, ekstrudowane i Ĉciöte trójwymiarowe siatki oraz linie, a wszystko
wygenerowane z danych ĈcieĔkowych.

Bazowa klasa geometrii
Wszystkie gotowe typy geometryczne biblioteki Three.js pochodzñ od klasy bazowej THREE.Geometry
(src/core/Geometry.js), której moĔna teĔ uĔywaè do tworzenia wäasnych ksztaätów geometrycznych. Aby dowiedzieè siö, jak to robiè, zajrzyj do kodu Ēródäowego gotowych typów, który

Geometria i siatki
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Rysunek 4.3. Ekstrudowane ksztaäty utworzone na bazie ĈcieĔek przy uĔyciu biblioteki Three.js

znajduje siö w folderze src/extras/geometries projektu biblioteki. Na listingu 4.1 znajduje siö kod
jednego z najprostszych obiektów o nazwie THREE.CircleGeometry. Jak widaè, nie jest zbyt obszerny, bo zmieĈciä siö na jednej stronie.
Listing 4.1. Kod geometrii koäa z biblioteki Three.js
/**
* @author hughes
*/
THREE.CircleGeometry = function ( radius, segments, thetaStart, thetaLength ) {
THREE.Geometry.call( this );
radius = radius || 50;
thetaStart = thetaStart !== undefined ? thetaStart : 0;
thetaLength = thetaLength !== undefined ? thetaLength : Math.PI * 2;
segments = segments !== undefined ? Math.max( 3, segments ) : 8;
var i, uvs = [],
center = new THREE.Vector3(), centerUV = new THREE.Vector2( 0.5, 0.5 );
this.vertices.push(center);
uvs.push( centerUV );

70

_

Rozdziaĥ 4. Grafika i renderowanie w Three.js

Kup książkę

Poleć książkę

for ( i = 0; i <= segments; i ++ ) {
var vertex = new THREE.Vector3();
var segment = thetaStart + i / segments * thetaLength;
vertex.x = radius * Math.cos( segment );
vertex.y = radius * Math.sin( segment );
this.vertices.push( vertex );
uvs.push( new THREE.Vector2( ( vertex.x / radius + 1 ) / 2,
( vertex.y / radius + 1 ) / 2 ) );
}
var n = new THREE.Vector3( 0, 0, 1 );
for ( i = 1; i <= segments; i ++ ) {
var v1 = i;
var v2 = i + 1 ;
var v3 = 0;
this.faces.push( new THREE.Face3( v1, v2, v3, [ n, n, n ] ) );
this.faceVertexUvs[ 0 ].push( [ uvs[ i ], uvs[ i + 1 ], centerUV ] );
}
this.computeCentroids();
this.computeFaceNormals();
this.boundingSphere = new THREE.Sphere( new THREE.Vector3(), radius );
};
THREE.CircleGeometry.prototype = Object.create( THREE.Geometry.prototype );

Konstruktor klasy THREE.CircleGeometry generuje päaski okrñgäy ksztaät na päaszczyĒnie XY, tzn.
z wszystkimi wartoĈciami z ustawionymi na zero. Sercem tego algorytmu jest kod generujñcy
dane wierzchoäków ksztaätu znajdujñcy siö w pierwszej pötli for.
vertex.x = radius * Math.cos( segment );
vertex.y = radius * Math.sin( segment );

W rzeczywistoĈci trójwymiarowe koäo jest rozetñ trójkñtów stykajñcych siö wierzchoäkami
w jej Ĉrodku. Przy uĔyciu odpowiedniej liczby takich trójkñtów moĔna uzyskaè gäadkñ krawödĒ obwodu, co pokazano na rysunku 4.4.
Pierwsza pötla oblicza tylko wspóärzödne x i y wierzchoäków na obwodzie koäa. Trzeba jeszcze utworzyè bok (wielokñt) reprezentujñcy kaĔdy z tych trójkñtów zbudowanych przez trzy
wierzchoäki: Ĉrodek i dwa znajdujñce siö na obwodzie. Robi to druga pötla for, która tworzy dane i wstawia je do tablicy this.faces. KaĔdy bok zawiera indeksy trzech wierzchoäków
z tablicy this.vertices oznaczonych jako v1, v2 i v3. Wierzchoäek v3 ma zawsze wartoĈè zero,
poniewaĔ odpowiada Ĉrodkowi. (MoĔe pamiötasz z rozdziaäu 2., Ĕe w WebGL uĔywa siö
funkcji gl.drawElements() do renderowania trójkñtów przy uĔyciu tablicy indeksowanej. To samo
dzieje siö tutaj, tylko wewnñtrz mechanizmów biblioteki Three.js).
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Rysunek 4.4. Trójkñty skäadajñce siö na obiekt THREE.CircleGeometry

W kaĔdej z pötli pominöliĈmy jeden szczegóä: generowanie wspóärzödnych teksturowych. Biblioteka WebGL „nie wie”, jak mapowaè piksele tekstury na rysowane trójkñty, wiöc trzeba jej to
podpowiedzieè. Pötle for generujñ wspóärzödne teksturowe, zwane równieĔ wspóärzödnymi UV,
i zapisujñ je w tablicy this.faceVertexUVs w podobny sposób, jak generowaäy wartoĈci wierzchoäków.
Przypomnö, Ĕe wspóärzödne teksturowe to zdefiniowane dla kaĔdego wierzchoäka pary liczb
zmiennoprzecinkowych o wartoĈciach najczöĈciej mieszczñcych siö w przedziale od 0 do 1.
Reprezentujñ one miejsca w danych mapy bitowej, a shader uĔywa ich do pobierania z tej
mapy informacji o pikselach. Wspóärzödne teksturowe dla pierwszych dwóch wierzchoäków
w kaĔdym trójkñcie obliczamy, podobnie jak dane tych wierzchoäków, tzn. przy uĔyciu cosinusa kñta dla wartoĈci x i sinusa dla y, a wartoĈci mieszczñce siö w przedziale [0..1] uzyskujemy przez podzielenie wartoĈci wierzchoäków przez promieþ koäa. Wspóärzödna teksturowa
trzeciego wierzchoäka kaĔdego trójkñta, odpowiadajñca Ĉrodkowi, to po prostu dwuwymiarowy
Ĉrodek obrazu (0.5,0.5).
Co oznaczajñ litery UV? Sñ to oznaczenia poziomej i pionowej osi dwuwymiarowej
tekstury, uĔywane, aby odróĔniaäy siö od wspóärzödnych X, Y i Z oznaczajñcych osie
trójwymiarowe obiektu. Dokäadniejszy opis tych wspóärzödnych znajduje siö w Wikipedii (http://pl.wikipedia.org/wiki/UV_mapping).

Po wygenerowaniu danych wierzchoäków i UV biblioteka Three.js ma wszystko, co jest potrzebne
do renderowania geometrii. Ostatnie wiersze kodu konstruktora THREE.Circle zawierajñ juĔ
tylko wywoäania funkcji pomocniczych z bazowej klasy geometrii. Funkcja computeCentroids()
okreĈla geometryczny Ĉrodek obiektu poprzez przejrzenie za pomocñ pötli wszystkich jego wierzchoäków i uĈrednienie pozycji.

72

_

Rozdziaĥ 4. Grafika i renderowanie w Three.js

Kup książkę

Poleć książkę

Bardzo waĔna jest funkcja computeFaceNormals(), poniewaĔ wektory normalne obiektu, albo
w skrócie normalne, decydujñ o sposobie jego cieniowania. W przypadku päaskiego koäa normalne kaĔdego boku sñ prostopadäe do jego powierzchni. Funkcja computeFaceNormals()okreĈla je,
obliczajñc wektor prostopadäy do päaszczyzny zdefiniowanej przez trzy wierzchoäki wyznaczajñce kaĔdy trójkñt koäa. Na rysunku 4.5 przedstawiona jest normalna päaskiego cieniowanego trójkñta.

Rysunek 4.5. Normalna päaskiego cieniowanego trójkñta

Na koniec konstruktor inicjuje bryäö brzegowñ (ang. bounding volume) dla obiektu, w tym przypadku sferö, która jest przydatna do wybierania, usuwania niewidocznych powierzchni i wprowadzania róĔnych optymalizacji.

Geometria buforowana do optymalizacji renderowania siatki
W bibliotece Three.js jakiĈ czas temu wprowadzono zoptymalizowanñ wersjö geometrii o nazwie
THREE.BufferGeometry. SäuĔy ona do przechowywania danych w tablicach typowanych, co pozwala
uniknñè narzutu zwiñzanego z uĔywaniem tablic liczb JavaScript. Ponadto klasa ta jest przydatna
do przechowywania statycznej geometrii, np. teä i przedmiotów scen, gdy wiadomo, Ĕe wartoĈci
wierzchoäków siö nie zmieniñ, a obiekty nie sñ animowane, wiöc nie zmieniñ poäoĔenia na
scenie. JeĈli ma siö takie informacje, moĔna utworzyè obiekt klasy THREE.BufferGeometry, a biblioteka Three.js wprowadzi szereg optymalizacji znacznie przyspieszajñcych renderowanie
tych obiektów.

Importowanie siatek z programów do modelowania
Do tej pory uczyäeĈ siö technik tworzenia geometrii za pomocñ kodu Ēródäowego, ale w wiökszoĈci aplikacji stosuje siö inne rozwiñzanie, które polega na wczytywaniu trójwymiarowych
modeli utworzonych w profesjonalnych programach do modelowania, takich jak 3ds Max,
Maya czy Blender.
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Biblioteka Three.js oferuje kilka narzödzi do konwersji i wczytywania plików modelowych.
PrzeĈledzimy przykäad äadowania siatki — zarówno geometrii, jak i materiaäów. Otwórz plik
examples/webgl_loader_obj_mtl.html z projektu Three.js, aby zobaczyè model widoczny na rysunku 4.6.

Rysunek 4.6. Siatka zaäadowana z pliku w formacie Wavefront OBJ

Widoczny na tym rysunku möĔczyzna zostaä zaimportowany z pliku w formacie Wavefront OBJ
(o rozszerzeniu .obj). Jest to popularny format tekstowy uĔywany przez wiele programów do
modelowania. Pliki te sñ proste, ale mogñ zawieraè wyäñcznie dane geometryczne: wierzchoäki,
normalne i wspóärzödne teksturowe. Dlatego firma Wavefront opracowaäa dodatkowy format plików dla materiaäów, MTL, którego moĔna uĔywaè do wiñzania materiaäów z obiektami
w plikach OBJ.
Kod Ēródäowy mechanizmu Three.js wczytujñcego pliki w formacie OBJ (z materiaäami) znajduje
siö w pliku examples/js/loaders/OBJMTLLoader.js. JeĈli przeanalizujesz sposób jego dziaäania,
zauwaĔysz, Ĕe tworzy on obiekty THREE.Geometry, podobnie jak gotowe klasy geometrii i ksztaätów. Parser MTL täumaczy opcje tekstowe znajdujñce siö w pliku MTL na materiaäy zrozumiaäe
dla Three.js. Nastöpnie tworzony jest jeden obiekt THREE.Mesh, który moĔna dodaè do sceny.
Biblioteka Three.js zawiera przykäadowe mechanizmy wczytujñce dla wielu formatów plików.
WiökszoĈè formatów umoĔliwia definiowanie obiektów przy uĔyciu geometrii i materiaäów,
ale niektóre dajñ wiöksze moĔliwoĈci i umoĔliwiajñ np. reprezentowanie caäych scen, kamer,
Ĉwiateä oraz animacji. Szczegóäowy opis tych formatów (i narzödzi do tworzenia plików) znajduje siö w rozdziale 8., poĈwiöconym procesowi tworzenia treĈci.
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WiökszoĈè kodu dotyczñcego wczytywania plików znajduje siö poza rdzeniem biblioteki Three.js, w przykäadach. Dlatego kaĔdy mechanizm wczytujñcy naleĔy doäñczyè do projektu osobno, kiedy jest potrzebny. JeĈli nie napisano inaczej, narzödzia
wczytujñce podlegajñ takiej samej licencji, co biblioteka, wiöc moĔna ich uĔywaè bez
ograniczeþ we wäasnych programach.

Graf sceny i hierarchia przeksztaĥceħ
W WebGL nie ma standardowej notacji do okreĈlania struktury sceny trójwymiarowej. Biblioteka
ta to po prostu API do rysowania na kanwie i nic wiöcej, a struktura sceny jest sprawñ konkretnej aplikacji. W Three.js istnieje model do tworzenia struktury sceny oparty na ugruntowanej koncepcji grafu sceny (ang. scene graph). Graf sceny to zbiór trójwymiarowych obiektów przechowywanych w hierarchii obiekt nadrzödny-obiekt podrzödny, której podstawö
stanowi korzeþ. Aplikacja renderuje graf sceny poprzez wyrenderowanie korzenia, a nastöpnie
rekurencyjnie dodaje jego obiekty podrzödne.

Zarzédzanie scené za pomocé grafu sceny
Grafy sceny sñ najbardziej przydatne do reprezentowania zäoĔonych obiektów w hierarchiach. WyobraĒ sobie np. robota, pojazd albo ukäad säoneczny. KaĔdy z tych obiektów skäada siö z pewnej liczby czöĈci — koþczyn, nóg, satelitów — z których kaĔda zachowuje siö we
wäaĈciwy sobie sposób. Graf sceny umoĔliwia, w zaleĔnoĈci od potrzeb, traktowanie tych
wszystkich obiektów jak indywidualnych czöĈci albo jak stanowiñcych caäoĈè grup. Nie jest
to jedynie udogodnienie organizacyjne, lecz takĔe technika umoĔliwiajñca skorzystanie z tzw.
hierarchii przeksztaäceþ (ang. transform hierarchy), w której obiekt podrzödny dziedziczy informacje dotyczñce przeksztaäceþ trójwymiarowych (np. przesuniöcia, obrotu, skalowania) po
obiekcie nadrzödnym. Powiedzmy przykäadowo, Ĕe tworzymy animacjö samochodu poruszajñcego siö po okreĈlonej ĈcieĔce. Bryäa samochodu przesuwa siö w wyznaczonym kierunku, ale jego koäa kröcñ siö w sposób niezaleĔny od niej. Kiedy zdefiniujemy koäa jako obiekty
podrzödne wzglödem bryäy samochodu, sprawimy, Ĕe bödñ one poruszaè siö przez trójwymiarowñ przestrzeþ wraz z caäym samochodem. W ten sposób unikniemy koniecznoĈci animowania ruchu kóä i wystarczy, Ĕe zdefiniujemy ich rotacjö.
OkreĈlenie graf sceny w Three.js nie jest najlepsze. W technikach renderowania grafiki
trójwymiarowej graf to pojöcie odnoszñce siö do skierowanego grafu acyklicznego
(DAG — ang. directed acyclic graph), matematycznego bytu oznaczajñcego zbiór wözäów
w relacji rodzic-dziecko, w której kaĔde dziecko moĔe mieè wielu rodziców. W grafie
sceny biblioteki Three.js obiekty mogñ mieè tylko jednego rodzica (obiekt nadrzödny). Podczas gdy zasadniczo nie jest bäödem nazywanie tej hierarchii grafem, lepsze
byäoby okreĈlenie jej jako drzewo. Wiöcej informacji na temat grafów w matematyce
znajduje siö w Wikipedii (http://en.wikipedia.org/wiki/Directed_acyclic_graph).

Grafy sceny w Three.js
Podstawowy obiekt grafu sceny w bibliotece Three.js jest typu THREE.Object3D (plik src/core/
Object3D.js w Ēródäach projektu Three.js). Klasa ta stanowi bazö dla typów wizualnych, takich
jak siatki, linie i systemy czñsteczek, równieĔ jest uĔywana do grupowania innych obiektów
w hierarchiö grafu sceny.
Graf sceny i hierarchia przeksztaĥceħ
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KaĔdy obiekt klasy Object3D we wäasnoĈciach position (przesuniöcie), rotation oraz scale zawiera informacje dotyczñce przeksztaäceþ. Ustawiajñc ich wartoĈci, moĔna dany obiekt przesunñè, obróciè i przeskalowaè. JeĔeli obiekt ma potomków (dzieci i ich dzieci), dziedziczñ one
jego ustawienia przeksztaäceþ. JeĈli wäasnoĈci przeksztaäceþ obiektów podrzödnych zostanñ
zmienione, poäñczñ siö z ustawieniami obiektu nadrzödnego i ma to zastosowanie do samego
doäu hierarchii. Oto przykäad. Na rysunku 4.7 widaè bardzo prostñ hierarchiö przeksztaäceþ.
Kostka (cube) jest bezpoĈrednim potomkiem grupy kostek (cubeGroup). Grupa sfer (sphereGroup)
równieĔ jest bezpoĈrednim potomkiem grupy kostek (a wiöc obiektem równorzödnym z kostkñ).
Natomiast sfera (sphere) i stoĔek (cone) to potomkowie grupy sfer.

Rysunek 4.7. Graf sceny i hierarchia przeksztaäceþ Three.js

Przykäad przedstawiony na powyĔszym rysunku znajduje siö w pliku r4/threejsscene.html. WyĈwietla on w oknie przeglñdarki kostkö, sferö i stoĔek; kaĔdy z tych obiektów obraca siö w miejscu. Scenñ moĔna poruszaè, klikajñc na niej i przeciñgajñc jñ myszñ, oraz moĔna zmieniaè jej
skalö za pomocñ znajdujñcego siö na dole suwaka.
Na listingu 4.2 przedstawiony jest kod Ēródäowy dotyczñcy tworzenia oraz obsäugi tego grafu sceny i jego hierarchii przeksztaäceþ. NajwaĔniejsze fragmenty zostaäy pogrubione. Aby
zbudowaè scenö, utworzono obiekt klasy Object3D o nazwie cubeGroup, który säuĔy jako korzeþ caäego grafu. Nastöpnie bezpoĈrednio do niego dodano siatkö kostki oraz kolejny obiekt
klasy Object3D, o nazwie sphereGroup. Do tego nowego obiektu dodano stoĔek i sferö. Ponadto
przesuniöto nieco stoĔek do góry i oddalono go od sfery za pomocñ odpowiedniego ustawienia
wäasnoĈci position.
Listing 4.2. Scena z hierarchiñ przeksztaäceþ
function animate() {
var now = Date.now();
var deltat = now - currentTime;
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currentTime = now;
var fract = deltat / duration;
var angle = Math.PI * 2 * fract;
// Obraca kostkĊ wokóá osi Y.
cube.rotation.y += angle;
// Obraca grupĊ sfery wokóá osi Y.
sphereGroup.rotation.y -= angle / 2;
// Obraca stoĪek wokóá osi X (do przodu).
cone.rotation.x += angle;
}
function createScene(canvas) {
// Tworzy renderer Three.js i wiąĪe go z kanwą.
renderer = new THREE.WebGLRenderer( { canvas: canvas, antialias: true } );
// Ustawia rozmiar obszaru widoku.
renderer.setSize(canvas.width, canvas.height);
// Tworzy nową scenĊ Three.js.
scene = new THREE.Scene();
// Dodaje kamerĊ, aby moĪna byáo oglądaü scenĊ.
camera = new THREE.PerspectiveCamera( 45, canvas.width / canvas.height,
1, 4000 );
camera.position.z = 10;
scene.add(camera);
// Tworzy grupÚ do przechowywania wszystkich obiektów.
cubeGroup = new THREE.Object3D;
// Dodaje Ğwiatáo kierunkowe, aby pokazaü obiekty.
var light = new THREE.DirectionalLight( 0xffffff, 1.5);
// Pozycjonuje Ğwiatáo od sceny, aby wskazywaáo na jej początek.
light.position.set(.5, .2, 1);
cubeGroup.add(light);
// Tworzy teksturowany materiaá typu Phong dla kostki.
// Najpierw tworzy teksturĊ.
var mapUrl = "../images/ash_uvgrid01.jpg";
var map = THREE.ImageUtils.loadTexture(mapUrl);
var material = new THREE.MeshPhongMaterial({ map: map });
// Tworzy geometriĊ kostki.
var geometry = new THREE.CubeGeometry(2, 2, 2);
// Wstawia geometriĊ kostki i materiaá do siatki.
cube = new THREE.Mesh(geometry, material);
// Pochyla siatkĊ w kierunku uĪytkownika.
cube.rotation.x = Math.PI / 5;
cube.rotation.y = Math.PI / 5;
// Dodaje siatkÚ kostki do grupy.
cubeGroup.add( cube );
// Tworzy grupĊ dla sfery.
sphereGroup = new THREE.Object3D;
cubeGroup.add(sphereGroup);
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// Przesuwa grupĊ sfery do góry i tyáu wzglĊdem kostki.
sphereGroup.position.set(0, 3, Ř4);
// Tworzy geometriĊ sfery.
geometry = new THREE.SphereGeometry(1, 20, 20);
// Wstawia geometriĊ sfery i materiaá do siatki.
sphere = new THREE.Mesh(geometry, material);
// Dodaje siatkĊ sfery do grupy.
sphereGroup.add( sphere );
// Tworzy geometriĊ stoĪka.
geometry = new THREE.CylinderGeometry(0, .333, .444, 20, 5);
// Wstawia geometriĊ stoĪka i materiaá do siatki.
cone = new THREE.Mesh(geometry, material);
// Przesuwa stoĪek do góry i oddala go nieco od sfery.
cone.position.set(1, 1, -.667);
// Dodaje siatkĊ stoĪka do grupy.
sphereGroup.add( cone );
// Dodaje grupĊ do sceny.
scene.add( cubeGroup );

}

function rotateScene(deltax)
{
cubeGroup.rotation.y += deltax / 100;
$("#rotation").html("obrót: 0," + cubeGroup.rotation.y.toFixed(2) + ",0");
}
function scaleScene(scale)
{
cubeGroup.scale.set(scale, scale, scale);
$("#scale").html("skala: " + scale);
}

Kolej na animacje. W funkcji animate() widaè, Ĕe gdy obraca siö obiekt sphereGroup, obraca siö
sfera oraz stoĔek krñĔy w przestrzeni wokóä niej. Zwróè uwagö, Ĕe nie ma kodu obracajñcego
siatkñ sfery ani poruszajñcego stoĔkiem. Obiekty te automatycznie odziedziczyäy swoje przeksztaäcenia po sphereGroup. TakĔe implementacja interakcji ze scenñ w celu jej obrócenia i skalowania jest banalnie prosta. Po prostu ustawiliĈmy wäasnoĈci rotation i scale obiektu cubeGroup,
a zmiany te zostaäy przez bibliotekö automatycznie przekazane do obiektów podrzödnych.

Reprezentowanie przesuniýcia, obrotu i skali
W bibliotece Three.js przeksztaäcenia wykonuje siö przy uĔyciu obliczeþ arytmetycznych na
trójwymiarowych macierzach, wiöc nic dziwnego, Ĕe skäadnikami przeksztaäceþ obiektów
klasy Object3D sñ trójwymiarowe wektory: position, rotation oraz scale. Znaczenie wartoĈci
wektora position jest oczywiste: sñ to skäadniki x, y i z okreĈlajñce jego przesuniöcie wzglödem
poczñtku obiektu. Wektor scale teĔ jest prosty: wartoĈci x, y i z wykorzystuje siö do pomnoĔenia skali macierzy przeksztaäcenia w kaĔdym z trzech wymiarów.
Natomiast skäadniki wektora rotation wymagajñ nieco szerszego objaĈnienia. KaĔda z wartoĈci x, y i z definiuje obrót wokóä odpowiedniej osi. Przykäadowo wartoĈè (0, Math.PI/2, 0)
oznacza obrót o 90 stopni wokóä osi y (zwróè uwagö, Ĕe stopnie sñ wyraĔone w radianach, a wiöc
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2*pi wynosi 360 stopni). Ten rodzaj obrotu — zäoĔenie obrotów wokóä osi x, y i z — nazywa
siö kñtem Eulera. Podejrzewam, Ĕe Mr.doob wybraä wäaĈnie tö technikö jako podstawowñ
reprezentacjö, poniewaĔ jest intuicyjna i äatwa w zastosowaniu. Jednak wiñĔñ siö z niñ pewne
matematyczne problemy. Dlatego w bibliotece Three.js do okreĈlania kñtów moĔna równieĔ
uĔywaè kwaternionów, które sñ pozbawione problemów kñtów Eulera, ale za to wymagajñ
wiöcej pracy programistycznej. Kwaterniony sñ precyzyjne, ale trudniejsze w uĔyciu.
Wewnötrznie biblioteka Three.js tworzy macierz z wäasnoĈci przeksztaäceþ kaĔdego obiektu
klasy Object3D. Macierze obiektów majñcych wielu przodków sñ pomnoĔone przez macierze
tych przodków w sposób rekurencyjny, tzn. Three.js przechodzi w dóä do kaĔdego liĈcia drzewa
grafu sceny i oblicza macierz przeksztaäcenia dla kaĔdego obiektu na scenie w kaĔdym przebiegu
renderowania. W przypadku gäöbokich i skomplikowanych grafów obliczeþ do wykonania moĔe
byè bardzo duĔo i dlatego dla obiektów klasy Object3D zdefiniowano wäasnoĈè matrixAutoUpdate,
którñ moĔna ustawiè na false, aby uniknñè narzutu. Niestety, korzystanie z tego udogodnienia
moĔe powodowaè subtelne bäödy („Dlaczego moja animacja siö nie aktualizuje?”), wiöc naleĔy
z niego korzystaè bardzo ostroĔnie.

Materiaĥy
Ksztaäty, które oglñdamy w aplikacjach WebGL, majñ pewne wäaĈciwoĈci powierzchni, takie
jak kolor, cieniowanie i tekstura (mapa bitowa). Tworzenie tych wäaĈciwoĈci przy uĔyciu niskopoziomowych wywoäaþ API WebGL wymaga pisania shaderów w jözyku GLSL oraz posiadania
zaawansowanych umiejötnoĈci programistycznych nawet wtedy, kiedy tylko chce siö zrobiè coĈ
prostego. Na szczöĈcie, biblioteka Three.js zawiera gotowy do uĔytku kod GLSL w obiektach
zwanych materiaäami (ang. materials).

Standardowe materiaĥy siatki
Przypomnö, Ĕe posäugujñcy siö bibliotekñ WebGL programista, który chce narysowaè jakikolwiek
obiekt, musi dostarczyè shader. Z pewnoĈciñ zauwaĔyäeĈ teĔ, Ĕe do tej pory w tym rozdziale
nie pokazaäem jeszcze ani jednego wiersza kodu shadera. To nie jest niedopatrzenie. Biblioteka
Three.js tworzy shadery automatycznie, poniewaĔ zawiera zbiór gotowych fragmentów kodu
GLSL przeznaczonych do róĔnych zastosowaþ.
Tradycyjne biblioteki oparte na grafach scen i popularne programy do modelowania reprezentujñ shadery przy uĔyciu tzw. materiaäów. Materiaä to obiekt definiujñcy wäaĈciwoĈci powierzchni trójwymiarowej siatki, punktu lub linii, takie jak kolor, przezroczystoĈè oraz poäyskliwoĈè. Materiaäy mogñ teĔ zawieraè tekstury, czyli mapy bitowe nawiniöte na powierzchniö
obiektów. WäaĈciwoĈci materiaäów äñczñ siö z danymi wierzchoäków siatki, informacjami
dotyczñcymi oĈwietlenia na scenie oraz pozycjñ kamery i innymi globalnymi wäaĈciwoĈciami,
w efekcie czego powstaje ostateczna postaè kaĔdego obiektu.
Biblioteka Three.js obsäuguje najczöĈciej uĔywane typy materiaäów w klasach MeshBasicMaterial,
MeshPhongMaterial oraz MeshLambertMaterial. (Przedrostek Mesh oznacza, Ĕe obiekty tych typów
powinny byè uĔywane w poäñczeniu z obiektami siatki, a wiöc nie z liniami czy czñsteczkami;
istniejñ teĔ specjalne typy materiaäów przeznaczone do uĔytku z innymi typami obiektów.
Kompletny i najbardziej aktualny zestaw obiektów znajduje siö w kodzie Ēródäowym w folderze
src/materials). Te trzy typy materiaäów implementujñ odpowiednio trzy poniĔsze, dobrze
znane techniki materiaäowe.
Materiaĥy
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Brak oĈwietlenia (lub oĈwietlenie gotowe)
W tym typie materiaäu do renderowania powierzchni obiektu uĔywane sñ tylko tekstury,
kolory oraz poziom przezroczystoĈci. Nie jest brane pod uwagö oĈwietlenie sceny. Jest to
doskonaäy rodzaj materiaäu do renderowania päaskich obiektów i rysowania prostych
obiektów geometrycznych bez cieniowania. Ponadto moĔna go uĔywaè, gdy oĈwietlenie
obiektów jest wliczane w tekstury przed uruchomieniem programu (np. przez narzödzie
do modelowania trójwymiarowego), a wiöc nie musi byè obliczane przez renderer.
Cieniowanie Phonga
Ten typ materiaäu implementuje prosty, ale doĈè realistyczny model cieniowania i jest
bardzo wydajny. Jest najczöĈciej wybierany, gdy trzeba szybko i bez nadmiaru pracy uzyskaè
klasyczny cieniowany wyglñd. Wykorzystuje siö go w wielu grach i aplikacjach. Obiekty
cieniowane tñ technikñ majñ jasno oĈwietlone obszary (refleksy) w miejscach, na które
bezpoĈrednio pada Ĉwiatäo, sñ dobrze oĈwietlone na krawödziach zwróconych w kierunku Ĉwiatäa oraz majñ ciemne cienie na krawödziach, które sñ odwrócone od Ĉwiatäa.
Cieniowanie Lamberta
W cieniowaniu Lamberta jasnoĈè powierzchni dla obserwatora jest taka sama, niezaleĔnie
od kñta patrzenia. Bardzo dobrze sprawdza siö w przypadku chmur, które rozpraszajñ
dochodzñce do nich Ĉwiatäo, oraz satelitów, takich jak ksiöĔyce, które majñ wysokie albedo (odbijajñ duĔo Ĉwiatäa od powierzchni).
Aby zobaczyè, jak wyglñdajñ róĔne rodzaje materiaäów, otwórz plik r4/threejsmaterials.html.
Na rysunku 4.8 pokazano jasno oĈwietlonñ sferö z naäoĔonñ teksturñ imitujñcñ powierzchniö
ksiöĔyca. KsiöĔyc jest bardzo dobrym obiektem do przedstawienia róĔnic miödzy róĔnymi
typami materiaäów. Za pomocñ przeäñczników moĔna wybieraè rodzaj materiaäu (np. Phong
albo Lambert), aby sprawdziè, który jest w tym przypadku lepszy. Wybierajñc ustawienie
Podstawowy, moĔna zobaczyè samñ teksturö, bez oĈwietlenia.

Rysunek 4.8. Standardowe materiaäy siatki biblioteki Three.js: Podstawowy (brak oĈwietlenia), Phong i Lambert
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Zmieþ kolory rozproszenia i odbicia, aby zobaczyè, co siö stanie. Kolor rozproszenia materiaäu okreĈla, jak bardzo obiekt odbija Ēródäa Ĉwiatäa rzucajñce promienie w okreĈlonym kierunku
— tzn. kierunkowe, punktowe i reflektorowe (opis rodzajów oĈwietlenia znajduje siö dalej w tym
rozdziale). Kolor odbicia äñczy siö ze Ĉwiatäami sceny w celu utworzenia refleksów odbitych
od wierzchoäków obiektu skierowanych ku Ēródäom Ĉwiatäa. (Refleksy sñ widoczne tylko na materiaäach typu Phong, w innych typach materiaäów nie sñ obsäugiwane). Ponadto wyäñcz teksturö, usuwajñc zaznaczenie pola wyboru Tekstura, aby zobaczyè, jaki wpäyw majñ materiaäy na
samñ geometriö bryäy. Na koniec zobacz teĔ, jaki wpäyw majñ róĔne ustawienia na samñ siatkö.

Dodawanie realizmu poprzez zastosowanie kilku tekstur
W poprzednim przykäadzie pokazaäem, jak zdefiniowaè wyglñd powierzchni obiektu za pomocñ tekstury. WiökszoĈè typów materiaäów w bibliotece Three.js umoĔliwia stosowanie wielu
tekstur, co pozwala osiñgnñè bardziej realistyczny efekt. W technice tej, zwanej multiteksturowaniem, chodzi o zwiökszenie realizmu bez wykonywania nadmiernej iloĈci dodatkowych
obliczeþ. Alternatywñ jest uĔycie wiökszej liczby wielokñtów lub wyrenderowanie obiektu
w kilku przebiegach. Oto kilka przykäadów ilustrujñcych najczöĈciej stosowane techniki multiteksturowania obsäugiwane przez Three.js.
Mapy nierównoĈci to mapy bitowe säuĔñce do przemieszczania wektorów normalnych powierzchni siatki w celu, jak sama nazwa wskazuje, utworzenia imitacji nierównej nawierzchni.
WartoĈci pikseli mapy bitowej sñ traktowane nie jako wartoĈci kolorów, lecz jako wysokoĈci.
Przykäadowo wartoĈè zero oznacza brak przemieszczenia wzglödem powierzchni, a wartoĈci
róĔne od zera mogñ oznaczaè odsuniöcie od powierzchni. NajczöĈciej ze wzglödu na wydajnoĈè uĔywa siö jednokanaäowych czarnych i biaäych map bitowych, chociaĔ moĔna teĔ wykorzystaè mapy RGB, aby dostarczyè wiöcej szczegóäów w wiökszej liczbie wartoĈci. UĔywa siö
map bitowych zamiast trójwymiarowych wektorów, poniewaĔ sñ bardziej kompaktowe i pozwalajñ na szybkie obliczanie przemieszczenia normalnych w kodzie shadera. JeĈli chcesz zobaczyè efekt dziaäania mapy nierównoĈci, otwórz plik r4/threejsbumpmap.html (rysunek 4.9). Wäñcz
i wyäñcz gäównñ teksturö ksiöĔyca oraz pozmieniaj wartoĈci kolorów rozproszenia i odbicia.
ZauwaĔysz, Ĕe efekty wprawdzie sñ ciekawe, ale mogñ powstawaè nieprzyjemne artefakty.
Mimo to, mapy nierównoĈci sñ dobrym sposobem na zwiökszenie realizmu obrazu.
UĔywanie map nierównoĈci w bibliotece Three.js jest bardzo äatwe. Wystarczy przekazaè teksturö we wäasnoĈci bumpMap obiektu parametrów przekazywanego do konstruktora klasy THREE.
MeshPhongMaterial.
material= new THREE.MeshPhongMaterial({map: map,
bumpMap: bumpMap});

Mapy normalnych to technika umoĔliwiajñca przekazanie jeszcze wiökszej iloĈci szczegóäów
dotyczñcych powierzchni niĔ mapy nierównoĈci i równieĔ nie wymaga dodawania wielokñtów.
Mapy normalnych sñ zazwyczaj wiöksze i wymagajñ wiökszej mocy przetwarzania niĔ mapy
nierównoĈci, ale dodatkowe uzyskiwane dziöki nim szczegóäy mogñ byè tego warte. W mapach
takich koduje siö wartoĈci wektorów normalnych w mapach bitowych jako dane RGB, zazwyczaj
stosujñc znacznie wiökszñ rozdzielczoĈè niĔ w danych wierzchoäków siatki. Shader wprowadza te informacje normalnych do swoich obliczeþ oĈwietlenia (wraz z bieĔñcymi wartoĈciami
kamery i Ēródäa Ĉwiatäa) w celu otrzymania szczegóäowej powierzchni. Efekt dziaäania mapy
normalnych moĔna obejrzeè, otwierajñc plik r4/threejsnormalmap.html. UĔyta mapa normalnych
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Rysunek 4.9. Mapowanie nierównoĈci

jest widoczna na dole po prawej (rysunek 4.10). Zwróè uwagö na zarysy wzniesieþ Ziemi. Wäñcz
i wyäñcz mapö normalnych, aby zobaczyè, jak wiele szczegóäów dziöki niej zostaje dodanych do
obrazu. To zadziwiajñce, jak bardzo mapa bitowa moĔe zmieniè taki prosty obiekt jak sfera.

Rysunek 4.10. Ziemia z mapñ normalnych
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W bibliotece Three.js mapy normalnych sñ äatwe w uĔyciu. Wystarczy przekazaè teksturö
we wäasnoĈci normalMap obiektu parametrów przekazywanego do konstruktora klasy THREE.Mesh
´PhongMaterial.
Material = new THREE.MeshPhongMaterial({ map: map,
normalMap: normalMap});

Mapowanie Ĉrodowiskowe to kolejna technika umoĔliwiajñca zastosowanie dodatkowych
tekstur w celu zwiökszenia realizmu obrazu. W odróĔnieniu od map nierównoĈci i normalnych,
w których dodaje siö szczegóäy powierzchni przez pozorne zmiany w geometrii, w mapach
Ĉrodowiskowych symuluje siö refleksy od obiektów w otaczajñcym Ĉrodowisku.
Przykäad zastosowania mapowania Ĉrodowiskowego moĔna obejrzeè, otwierajñc plik r4/threejsenvmap.html. Przeciñgnij myszñ w obszarze treĈci, aby obróciè scenö, oraz pokröè kóäkiem
myszy, aby jñ zmniejszyè lub powiökszyè. Zwróè uwagö, jak obraz znajdujñcy siö na powierzchni sfery sprawia wraĔenie, jakby odbijaä otaczajñce niebo (rysunek 4.11). W istocie nic
takiego nie ma miejsca. Po prostu na sferze wyrenderowano piksele z tej samej tekstury, która jest naäoĔona wewnñtrz kostki uĔytej jako täo sceny. Sztuczka polega na tym, Ĕe na materiale sfery uĔyto tekstury szeĈciennej, czyli utworzonej z szeĈciu odröbnych map bitowych
poäñczonych w jeden obraz wewnñtrz szeĈcianu. W tym przykäadzie utworzono w ten sposób täo ilustrujñce niebo. Poszczególne pliki skäadajñce siö na ten produkt znajdujñ sie w folderze images/cubemap/skybox. Ten rodzaj mapowania Ĉrodowiskowego nazywa siö szeĈciennym mapowaniem Ĉrodowiskowym, poniewaĔ uĔywa siö w nim tekstur szeĈciennych.

Rysunek 4.11. SzeĈcienne mapy Ĉrodowiskowe umoĔliwiajñ uzyskanie realistycznych teä scen i efektów odbicia

UĔywanie tekstur szeĈciennych w Three.js nie jest tak äatwe jak map nierównoĈci i normalnych.
Najpierw naleĔy utworzyè teksturö szeĈciennñ przy uĔyciu funkcji ImageUtils.loadTextureCube(),
której przekazuje siö adresy URL szeĈciu obrazów. Nastöpnie ustawia siö jñ jako wartoĈè parametru envMap obiektu MeshPhongMaterial przy wywoäywaniu konstruktora. Ponadto okreĈla siö
wartoĈè reflectivity definiujñcñ, jaka iloĈè tekstury szeĈciennej ma zostaè „odbita” na materiale.
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W tym przypadku podana zostaäa nieco wiöksza wartoĈè niĔ domyĈlna 1, aby mapa byäa dobrze widoczna.
var path = "../images/cubemap/skybox/";
var urls = [ path + "px.jpg", path + "nx.jpg",
path + "py.jpg", path + "ny.jpg",
path + "pz.jpg", path + "nz.jpg" ];
envMap = THREE.ImageUtils.loadTextureCube( urls );
materials["phong-envmapped"] = new THREE.MeshBasicMaterial(
{ color: 0xffffff,
envMap : envMap,
reflectivity:1.3} );

Jest jeszcze jedna rzecz do zrobienia. Aby efekt byä realistyczny, odbijana mapa bitowa musi zgadzaè siö z otaczajñcym jñ Ĉrodowiskiem. ēeby tak byäo, tworzymy pudäo nieba (ang.
skybox), czyli duĔy szeĈcian wyäoĔony od Ĉrodka teksturñ z tych samych obrazów reprezentujñcych panoramö nieba. Zrobienie tego normalnie wymagaäoby bardzo duĔo pracy, ale — na
szczöĈcie — biblioteka Three.js zawiera wbudowanñ funkcjö pomocniczñ, która nas wyröczy. Oprócz standardowych materiaäów Basic, Phong i Lambert, biblioteka Three.js zawiera
w THREE.ShaderLib zbiór shaderów pomocniczych. Wystarczy utworzyè siatkö z geometrii szeĈcianu i jako materiaäu uĔyè shadera cube. Shader ten automatycznie zajmie siö renderowaniem wewnñtrz kostki przy uĔyciu tej samej tekstury, którñ wykorzystaliĈmy do utworzenia
mapy Ĉrodowiskowej.
// Tworzy pudïo nieba.
var shader = THREE.ShaderLib[ "cube" ];
shader.uniforms[ "tCube" ].value = envMap;
var material = new THREE.ShaderMaterial( {
fragmentShader: shader.fragmentShader,
vertexShader: shader.vertexShader,
uniforms: shader.uniforms,
side: THREE.BackSide
} ),
mesh = new THREE.Mesh(new THREE.CubeGeometry( 500, 500, 500 ), material);
scene.add( mesh );

Oļwietlenie
ćwiatäa oĈwietlajñ przedmioty znajdujñce siö na trójwymiarowej scenie. W bibliotece Three.js
znajdujñ siö definicje kilku klas oĈwietleniowych, podobnych do tych, które moĔna znaleĒè
w typowych narzödziach do modelowania i bibliotekach grafów scen. Do najczöĈciej uĔywanych rodzajów oĈwietlenia naleĔñ: Ĉwiatäo kierunkowe, Ĉwiatäo punktowe, Ĉwiatäo reflektorowe oraz Ĉwiatäo otaczajñce.
ćwiatäo kierunkowe
ćwiatäo kierunkowe rzuca równolegäe promienie w okreĈlonym, jednym kierunku. Nie ma
pozycji, a jedynie kierunek, kolor i intensywnoĈè. (W istocie w bibliotece Three.js Ĉwiatäa
kierunkowe majñ pozycjö, ale jest ona uĔywana wyäñcznie do obliczania kierunku Ĉwiatäa
przy uĔyciu drugiego wektora, okreĈlajñcego pozycjö docelowñ. Jest to niezgrabne i nieintuicyjne rozwiñzanie, które — mam nadziejö — Mr.doob w przyszäoĈci poprawi).
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ćwiatäo punktowe
ćwiatäo punktowe ma pozycjö, ale nie ma kierunku. Rzuca promienie we wszystkich kierunkach na okreĈlonñ odlegäoĈè.
ćwiatäo reflektorowe
ćwiatäo reflektorowe ma pozycjö i kierunek. Ponadto moĔna okreĈlaè jego parametry, takie jak rozmiar (kñt) wewnötrznego i zewnötrznego stoĔka reflektora oraz odlegäoĈè, na
jakñ siöga oĈwietlenie.
ćwiatäo otaczajñce
ćwiatäo otaczajñce nie ma pozycji ani kierunku. OĈwietla scenö równomiernie na caäej
powierzchni.
Wszystkie typy oĈwietlenia w Three.js majñ wäasnoĈci intensity (definiuje intensywnoĈè Ĉwiatäa)
oraz color (wartoĈè RGB).
ćwiatäa nie dziaäajñ w pojedynkö. Ich wartoĈci komponujñ siö z wäaĈciwoĈciami materiaäów, w efekcie czego powstaje ostateczna postaè powierzchni. Materiaäy MeshPhongMaterial
i MeshLambertMaterial definiujñ nastöpujñce wäasnoĈci.
color

WäasnoĈè zwana takĔe kolorem rozproszonym (ang. diffuse color) okreĈla, jakñ iloĈè Ĉwiatäa
Ĉwiecñcego w okreĈlonym kierunku (kierunkowego, punktowego, reflektorowego) odbija
obiekt.

ambient

IloĈè otaczajñcego Ĉwiatäa sceny odbijana przez obiekt.

emissive

Ta wäasnoĈè materiaäu okreĈla kolor emitowany przez obiekt, niezaleĔnie od wystöpujñcych na scenie Ēródeä Ĉwiatäa.

Ponadto materiaä MeshPhongMaterial obsäuguje jeszcze kolor specular (refleks), który komponuje siö
z oĈwietleniem sceny w celu utworzenia refleksów odbitych od wierzchoäków obiektu zwróconych ku Ēródäom Ĉwiatäa.
Przypomnö tu, Ĕe MeshBasicMaterial w ogóle ignoruje Ĉwiatäo.
Na rysunku 4.12 przedstawiono eksperyment oĈwietleniowy zbudowany przy uĔyciu podstawowych typów oĈwietlenia. Aby go uruchomiè, otwórz plik r4/threejslights.html. Scena zawiera cztery Ēródäa Ĉwiatäa, po jednym kaĔdego typu, ma täo pokryte teksturñ w czarno-biaäñ
kratö oraz zawiera trzy proste biaäe bryäy geometryczne, na których moĔna obserwowaè efekt
dziaäania róĔnych Ĉwiateä. Za pomocñ próbników kolorów moĔna zmieniaè kolorystykö
Ĉwiateä. Ustaw czarny kolor Ĉwiatäa, a zobaczysz, Ĕe oĈwietlenie zostanie caäkowicie wyäñczone.
Przeciñgnij myszñ po obszarze treĈci, aby obróciè scenö i zobaczyè efekt dziaäania Ĉwiateä na
róĔne czöĈci modelu.
Na poniĔszym listingu przedstawiony jest kod Ēródäowy dotyczñcy tworzenia Ĉwiateä. Biaäe
Ĉwiatäo kierunkowe umiejscowione przed scenñ oĈwietla jaskrawe biaäe obszary znajdujñce
siö na przedzie obiektów geometrycznych. Niebieskie Ĉwiatäo punktowe Ĉwieci z tyäu modelu.
Zwróè uwagö na niebieskie obszary na podäodze za obiektem. Niebieskie Ĉwiatäo reflektorowe rzuca swój stoĔek w kierunku podäogi, w pobliĔu przodu sceny, zgodnie z ustawieniem

Oļwietlenie

Kup książkę

_

85

Poleć książkę

Rysunek 4.12. OĈwietlenie kierunkowe, punktowe, reflektorowe oraz otaczajñce

wäasnoĈci spotLight.target.position. W koþcu Ĉwiatäo otaczajñce oĈwietla nieznacznie, ale równomiernie wszystkie obiekty. Pozmieniaj kolory i poobracaj model, aby zobaczyè efekt dziaäania
róĔnych Ĉwiateä osobno i poäñczeniu z innymi.
// Tworzy i dodaje wszystkie Ğwiatáa.
directionalLight.position.set(.5, 0, 3);
root.add(directionalLight);
pointLight = new THREE.PointLight (0x0000ff, 1, 20);
pointLight.position.set(Ř5, 2, Ř10);
root.add(pointLight);
spotLight = new THREE.SpotLight (0x00ff00);
spotLight.position.set(2, 2, 5);
spotLight.target.position.set(2, 0, 4);
root.add(spotLight);
ambientLight = new THREE.AmbientLight ( 0x888888 );
root.add(ambientLight);

W tym momencie warto przypomnieè pewne znane juĔ fakty. W WebGL oĈwietlenie, jak
prawie wszystko, jest sztucznym tworem. Biblioteka zna tylko bufory i shadery, a zadaniem programisty jest synteza efektów oĈwietleniowych za pomocñ kodu shadera.
Biblioteka Three.js zawiera oszaäamiajñcñ iloĈè narzödzi do pracy z materiaäami i Ĉwiatäem. A jeĈli weĒmie siö pod uwagö, Ĕe wszystko to napisano w JavaScripcie, tym
bardziej naleĔy doceniè pracö twórcy. OczywiĈcie nic nie daäoby siö zrobiè, gdyby
biblioteka WebGL nie dawaäa dostöpu do GPU.
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Cienie
Projektanci grafiki od lat wykorzystujñ cienie w celu uzyskania efektów wizualnych i zwiökszenia
realizmu obrazu. NajczöĈciej sñ to faäszywe, wyrenderowane zawczasu produkty i wystarczy
poruszyè Ēródäem Ĉwiatäa albo którymkolwiek z obiektów, aby zniweczyè caäy efekt. Jednak
w bibliotece Three.js istnieje moĔliwoĈè renderowania cieni na bieĔñco, w odniesieniu do bieĔñcego poäoĔenia Ĉwiateä i obiektów.
W przykäadzie zawartym w pliku r4/threejsshadows.html zademonstrowany zostaä sposób dodawania na bieĔñco cieni do sceny. Spójrz na rysunek 4.13. Widoczne na nim obiekty rzucajñ cieþ na
podäogö przy Ĉwietle reflektorowym Ĉwiecñcym z góry i przodu sceny. Cieþ przemieszcza siö
wraz z obracajñcñ siö kostkñ, ale nie ma na niego wpäywu ruch podäogi. Gdyby cienie byäy tylko
wczeĈniej wyrenderowanñ imitacjñ, to byäyby „przyklejone” do podäogi i nie zmieniaäyby poäoĔenia wraz z obracajñcym siö obiektem. Pobaw siö ustawieniami Ĉwiateä, zwäaszcza Ĉwiatäa
reflektorowego, aby zobaczyè, jak dynamicznie zmienia siö cieþ.

Rysunek 4.13. UĔycie Ĉwiatäa reflektorowego i mapy cieni do tworzenia cieni na bieĔñco

W bibliotece Three.js cienie powstajñ przy uĔyciu techniki o nazwie mapowanie cieni (ang. shadow
mapping). Polega ona na tym, Ĕe renderer otrzymuje dodatkowñ teksturö, na której renderuje
zacienione obszary, a nastöpnie wäñcza jñ do ostatecznego obrazu w shaderach fragmentów.
Zatem wäñczenie cieni w Three.js wymaga wykonania kilku czynnoĈci. Oto one.

1. Wäñczenie mapowania cieni w rendererze.
2. Wäñczenie cieni i ustawienie parametrów cieniowania dla Ĉwiateä, które rzucajñ cienie.
MoĔna to zrobiè dla typów Ĉwiateä THREE.DirectionalLight i THREE.SpotLight.

3. Wskazanie, które obiekty geometryczne rzucajñ i przyjmujñ cienie.
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Zobaczmy, jak to wyglñda w praktyce. Na listingu 4.3 przedstawiony jest kod dotyczñcy
renderowania cieni (pogrubiony), dodany do funkcji createScene().
Listing 4.3. Mapowanie cieni w bibliotece Three.js
var SHADOW_MAP_WIDTH = 2048, SHADOW_MAP_HEIGHT = 2048;
function createScene(canvas) {
// Tworzy renderer Three.js i wiąĪe go z kanwą.
renderer = new THREE.WebGLRenderer( { canvas: canvas, antialias: true } );
// Ustawia rozmiar obszaru widoku.
renderer.setSize(canvas.width, canvas.height);
// WïÈcza cienie.
renderer.shadowMapEnabled = true;
renderer.shadowMapType = THREE.PCFSoftShadowMap;
// Tworzy nową scenĊ Three.js.
scene = new THREE.Scene();
// Dodaje kamerĊ, aby moĪna byáo oglądaü scenĊ.
camera = new THREE.PerspectiveCamera( 45, canvas.width / canvas.height,
1, 4000 );
camera.position.set(-2, 6, 12);
scene.add(camera);
// Tworzy grupĊ wszystkich obiektów.
root = new THREE.Object3D;
// Dodaje Ğwiatáo kierunkowe, aby pokazaü obiekt.
directionalLight = new THREE.DirectionalLight( 0xffffff, 1);
// Tworzy i dodaje wszystkie Ğwiatáa.
directionalLight.position.set(.5, 0, 3);
root.add(directionalLight);
spotLight = new THREE.SpotLight (0xffffff);
spotLight.position.set(2, 8, 15);
spotLight.target.position.set(Ř2, 0, Ř2);
root.add(spotLight);
spotLight.castShadow = true;
spotLight.shadowCameraNear = 1;
spotLight.shadowCameraFar = 200;
spotLight.shadowCameraFov = 45;
spotLight.shadowDarkness = 0.5;
spotLight.shadowMapWidth = SHADOW_MAP_WIDTH;
spotLight.shadowMapHeight = SHADOW_MAP_HEIGHT;
ambientLight = new THREE.AmbientLight ( 0x888888 );
root.add(ambientLight);
// Tworzy grupĊ wszystkich sfer.
group = new THREE.Object3D;
root.add(group);
// Tworzy teksturĊ.
var map = THREE.ImageUtils.loadTexture(mapUrl);

88

_

Rozdziaĥ 4. Grafika i renderowanie w Three.js

Kup książkę

Poleć książkę

map.wrapS = map.wrapT = THREE.RepeatWrapping;
map.repeat.set(8, 8);
var color = 0xffffff;
var ambient = 0x888888;
// Dodaje páaszczyznĊ podáogi, aby pokazaü oĞwietlenie.
geometry = new THREE.PlaneGeometry(200, 200, 50, 50);
var mesh = new THREE.Mesh(geometry, new THREE.MeshPhongMaterial({color:color,
ambient:ambient, map:map, side:THREE.DoubleSide}));
mesh.rotation.x = -Math.PI / 2;
mesh.position.y = Ř4.02;
// Dodaje siatkĊ do grupy.
group.add( mesh );
mesh.castShadow = false;
mesh.receiveShadow = true;
// Tworzy geometriĊ kostki.
geometry = new THREE.CubeGeometry(2, 2, 2);
// Dodaje geometriĊ i materiaá do siatki.
mesh = new THREE.Mesh(geometry, new THREE.MeshPhongMaterial({color:color,
ambient:ambient}));
mesh.position.y = 3;
mesh.castShadow = true;
mesh.receiveShadow = false;
// Dodaje siatkĊ do grupy.
group.add( mesh );
// Zapisuje kostkĊ, aby moĪna byáo nią obracaü.
cube = mesh;
// Tworzy geometriĊ sfery.
geometry = new THREE.SphereGeometry(Math.sqrt(2), 50, 50);
// Wstawia geometriĊ i materiaá do siatki.
mesh = new THREE.Mesh(geometry, new THREE.MeshPhongMaterial({color:color,
ambient:ambient}));
mesh.position.y = 0;
mesh.castShadow = true;
mesh.receiveShadow = false;
// Dodaje siatkĊ do grupy.
group.add( mesh );
// Tworzy geometriĊ cylindra.
geometry = new THREE.CylinderGeometry(1, 2, 2, 50, 10);
// Wstawia geometriĊ i materiaá do siatki.
mesh = new THREE.Mesh(geometry, new THREE.MeshPhongMaterial({color:color,
ambient:ambient}));
mesh.position.y = Ř3;
mesh.castShadow = true;
mesh.receiveShadow = false;
// Dodaje siatkĊ do grupy.
group.add( mesh );
// Dodaje grupĊ do sceny.
scene.add( root );
}
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Najpierw wäñczyliĈmy cienie w rendererze za pomocñ ustawienia renderer.shadowMapEnabled
na true oraz jego wäasnoĈci shadowMapType na THREE.PCFSoftShadowMap. Biblioteka Three.js obsäuguje
trzy rodzaje algorytmu mapowania cieni: podstawowy, PCF (ang. percentage close filtering)
oraz PCF soft shadows. KaĔdy kolejny pozwala uzyskaè coraz bardziej realistyczny efekt, ale
za cenö wiökszej zäoĔonoĈci i obniĔonej wydajnoĈci. Zmieþ w powyĔszym przykäadzie ustawienie
shadowMapType na THREE.BasicShadowMap i Three.PCFShadowMap i sprawdĒ, co siö stanie. JakoĈè cieni
znacznie siö obniĔy, poniewaĔ zostanñ zastosowane ustawienia niĔszej jakoĈci. Przy renderowaniu skomplikowanych scen zastosowanie tej techniki moĔe byè konieczne ze wzglödu na
wydajnoĈè.
Nastöpnie naleĔy wäñczyè rzucanie cieni dla oĈwietlenia reflektorowego. W tym celu ustawiamy wäasnoĈè castShadow tego Ĉwiatäa na true. Ponadto ustawiamy kilka parametrów wymaganych przez Three.js. Biblioteka ta renderuje cienie poprzez rzucanie promienia z pozycji
Ĉwiatäa w kierunku obiektu docelowego. Zasadniczo traktuje oĈwietlenie reflektorowe jak
kolejnñ „kamerö” do renderowania sceny z pozycji. Dlatego musimy ustawiaè parametry, tak
jak dla kamery, wäñcznie z bliĔszñ i dalszñ päaszczyznñ odciöcia oraz polem widzenia. WartoĈci päaszczyzn sñ w wysokim stopniu uzaleĔnione od rozmiaru sceny i obiektów, wiöc zastosowaliĈmy w miarö niewielkie liczby. Pole widzenia zostaäo okreĈlone metodñ prób i bäödów. Ponadto cieniowi naleĔy ustawiè wartoĈè ciemnoĈci. DomyĈlnie wynosi ona 0.5 i jest to
wartoĈè odpowiednia w naszym przypadku. Nastöpnie ustawiamy wäasnoĈci okreĈlajñce
rozmiar mapy cieni. Jest to kolejna mapa bitowa tworzona przez Three.js, na której biblioteka
renderuje zacienione obszary, które nastöpnie miesza z ostatecznym obrazem kaĔdego
obiektu. W naszym przykäadzie ustawienia SHADOW_MAP_WIDTH i SHADOW_MAP_HEIGHT wynoszñ 2048,
a wiöc o wiele wiöcej niĔ domyĈlna wartoĈè biblioteki wynoszñca 512. Pozwoliäo to uzyskaè
bardzo gäadkie cienie. NiĔsze wartoĈci dajñ bardziej poszarpane wyniki. Poeksperymentuj
trochö z tymi wartoĈciami w przykäadzie, aby zobaczyè, jaki bödzie efekt zastosowania map
cieni o mniejszej rozdzielczoĈci.
Na koniec musimy poinformowaè bibliotekö Three.js, które obiekty rzucajñ i przyjmujñ cienie.
DomyĈlnie siatki nie obsäugujñ cieni, wiöc trzeba to zmieniè za pomocñ odpowiednich
ustawieþ. W tym przykäadzie chcemy, aby obiekty geometryczne rzucaäy cieþ na podäogö
i podäoga przyjmowaäa cienie. W zwiñzku z tym, podäodze ustawiamy mesh.castShadow na false,
a mesh.receiveShadow na true. Natomiast kostce, sferze i stoĔkowi definiujemy ustawienia
mesh.castShadow na true, a mesh.receiveShadow na false.
Jako ostatni szlif ustawimy intensywnoĈè cienia w taki sposób, aby odpowiadaäa jasnoĈci rzucajñcego go oĈwietlenia reflektorowego. Algorytm mapowania cieni biblioteki Three.js nie uwzglödnia automatycznie jasnoĈci Ēródeä Ĉwiatäa. Zamiast tego uĔywa wäasnoĈci shadowDarkness
Ĉwiatäa. Musimy zatem samodzielnie aktualizowaè tö wäasnoĈè wraz ze zmianñ koloru
oĈwietlenia przy uĔyciu interfejsu uĔytkownika. PoniĔej znajduje siö kod Ēródäowy funkcji
pomocniczej setShadowDarkness(), która oblicza nowñ wartoĈè ciemnoĈci cienia na podstawie
Ĉredniej jasnoĈci skäadników czerwonego, zielonego i niebieskiego koloru Ĉwiatäa. Gdy zmieni siö kolor Ĉwiatäa na ciemniejszy, cieþ stanie siö bledszy.
function setShadowDarkness(light, r, g, b)
{
r /= 255;
g /= 255;
b /= 255;
var avg = (r + g + b) / 3;
light.shadowDarkness = avg * 0.5;

}
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Generowane na bieĔñco cienie sñ fantastycznym dodatkiem do grafiki WebGL, a biblioteka Three.js znacznie uäatwia ich stosowanie. Jednak nie ma nic darmo. Po pierwsze,
mapa cieni, która jest kolejnñ teksturñ, zajmuje dodatkowñ pamiöè graficznñ. Mapa
o rozmiarach 2048×2048 zajmuje 4 MB. Staraj siö uĔywaè jak najmniejszych map cieni,
które pozwalajñ uzyskaè Ĕñdany efekt. Po drugie, w zaleĔnoĈci od sprzötu graficznego,
renderowanie pozaekranowe na mapie cieni moĔe spowodowaè dodatkowe obciñĔenie systemu i znaczne zmniejszenie liczby klatek. Dlatego naleĔy ostroĔnie korzystaè z tego udogodnienia. Przygotuj siö na profilowanie i potencjalnie przejĈcie na
inne rozwiñzanie, które nie wymaga obliczania cieni na bieĔñco.

Shadery
Biblioteka Three.js zawiera bogaty zbiór gotowych materiaäów zaimplementowanych przy
uĔyciu shaderów GLSL. Shadery te säuĔñ do uzyskiwania typowych stylów cieniowania, takich jak cieniowanie bez oĈwietlenia, cieniowanie Phonga czy cieniowanie Lamberta. Jednak
moĔliwoĈci jest o wiele wiöcej. Ogólnie rzecz biorñc, materiaäy mogñ implementowaè nieskoþczonñ iloĈè efektów, uĔywaè najrozmaitszych wäaĈciwoĈci, mogñ teĔ byè bardzo skomplikowane.
I tak shader imitujñcy trawö falujñcñ na wietrze mógäby mieè parametry okreĈlajñce wysokoĈè i göstoĈè trawy oraz szybkoĈè i kierunek wiatru.
W miarö ewolucji grafiki komputerowej oraz obserwowanego od 20 lat wzrostu wartoĈci
produkcji — poczñtkowo dotyczñcej filmowych efektów specjalnych, a póĒniej takĔe dla gier
wideo — cieniowanie przestaäo byè tylko artystycznym zajöciem i staäo siö ogólnym problemem programistycznym. Zamiast prób przewidywania kaĔdej moĔliwej kombinacji wäaĈciwoĈci
materiaäów i kodowania ich w silniku wykonawczym, specjaliĈci z branĔy opracowali programowalnñ technologiö zwanñ programowalnymi shaderami albo w skrócie po prostu shaderami.
Shadery umoĔliwiajñ pisanie kodu implementujñcego skomplikowane efekty dla pojedynczych
wierzchoäków i pikseli przy uĔyciu kompilowanego jözyka podobnego do C i wykonywanego
przez GPU. Za ich pomocñ programista moĔe utworzyè bardzo realistyczne i efektywne grafiki, wolne od ograniczeþ wiñĔñcych siö z uĔywaniem wczeĈniej zdefiniowanych materiaäów
i modeli oĈwietlenia.

Klasa ShaderMaterial: zrób to sam
GL Shading Language (GLSL) to jözyk cieniowania przeznaczony do uĔytku z bibliotekami Open
GL i Open GL ES (na której bazuje API WebGL). Kod Ēródäowy w jözyku GLSL jest kompilowany i wykonywany na uĔytek WebGL przy uĔyciu metod obiektu kontekstu WebGL. Biblioteka Three.js ukrywa przed programistñ kod GLSL, dziöki czemu moĔna caäkowicie pominñè
krok pisania shaderów. W wielu aplikacjach gotowe typy materiaäów sñ zupeänie wystarczajñce.
JeĈli jednak chce siö zastosowaè efekt, który nie jest standardowo dostöpny, naleĔy napisaè
wäasne shadery GLSL przy uĔyciu klasy THREE.ShaderMaterial.
Na rysunku 4.14 widaè przykäad dziaäania klasy ShaderMaterial. Przykäad ten, przedstawiajñcy shader Fresnela, znajduje siö w projekcie Three.js, w pliku examples/webgl_materials_shaders_fresnel.html.
Cieniowanie Fresnela säuĔy do symulowania odbicia i zaäamania Ĉwiatäa przy zetkniöciu z przezroczystym ciaäem, takim jak woda i szkäo.
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Rysunek 4.14. Shader Fresnela pozwala uzyskaè realistyczne efekty dziöki odbiciu i zaäamaniu Ĉwiatäa
Shadery Fresnela zawdziöczajñ nazwö efektowi Fresnela, zjawisku, które jako pierwszy
opisaä francuski fizyk Augustin-Jean Fresnel (1788 – 1827). Fresnel rozwinñä teoriö fal
Ĉwiatäa, badajñc sposób przechodzenia i rozprzestrzeniania siö Ĉwiatäa w róĔnych
obiektach. Wiöcej informacji na ten temat moĔna znaleĒè w säowniku renderingu trójwymiarowego na stronie http://www.3drender.com/glossary/fresneleffect.htm).

Kod przygotowawczy w tym przykäadzie tworzy obiekt klasy ShaderMaterial w nastöpujñcy
sposób: klonuje wartoĈci uniform (parametry) obiektu szablonowego FresnelShader — kaĔdy
egzemplarz shadera musi mieè wäasnñ kopiö tych danych — i przekazuje kod Ēródäowy
GLSL dla shaderów wierzchoäków i fragmentów. Nastöpnie biblioteka Three.js automatycznie
kompiluje i äñczy shadery oraz wiñĔe wäasnoĈci JavaScript z wartoĈciami uniform.
var shader = THREE.FresnelShader;
var uniforms = THREE.UniformsUtils.clone( shader.uniforms );
uniforms[ "tCube" ].value = textureCube;
var parameters = {
fragmentShader: shader.fragmentShader,
vertexShader: shader.vertexShader,
uniforms: uniforms };
var material = new THREE.ShaderMaterial( parameters );

Na listingu 4.4 pokazany jest kod GLSL shadera Fresnela (moĔna go teĔ znaleĒè w pliku
examples/js/shaders/FresnelShader.js projektu Three.js). Kod ten zostaä napisany przez aktywnie
wspierajñcego projekt Three.js programistö Branislava Ulicnego, lepiej znanego pod pseudonimem AlteredQualia. Przeanalizujemy ten kod, aby dowiedzieè siö, jak dziaäa.
Listing 4.4. Shader Fresnela biblioteki Three.js
/**
* @author alteredq / http://alteredqualia.com/
* Based on Nvidia Cg tutorial
*/
THREE.FresnelShader = {
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uniforms: {
"mRefractionRatio": { type: "f", value: 1.02 },
"mFresnelBias": { type: "f", value: 0.1 },
"mFresnelPower": { type: "f", value: 2.0 },
"mFresnelScale": { type: "f", value: 1.0 },
"tCube": { type: "t", value: null }
},

WäasnoĈè uniforms klasy THREE.ShaderMaterial okreĈla wartoĈci, które Three.js przekaĔe do WebGL
podczas uĔywania shadera. Przypomnö, Ĕe kod shadera jest wykonywany dla kaĔdego wierzchoäka i piksela (fragmentu). Dane uniform (jednolite) shadera to wartoĈci, które zgodnie z nazwñ nie zmieniajñ siö miödzy wierzchoäkami. Sñ to w istocie globalne zmienne o takiej samej
wartoĈci dla wszystkich wierzchoäków i pikseli. Przedstawiony w tym przykäadzie shader
Fresnela definiuje dane jednolite sterujñce odbiciem i zaäamaniem Ĉwiatäa (np. mRefractionRatio
i mFresnelScale). Ponadto shader ten definiuje zmiennñ jednolitñ dla tekstury szeĈciennej uĔywanej jako täo sceny. Podobnie jak w szeĈciennym mapowaniu Ĉrodowiskowym przedstawionym w poprzednim podrozdziale, shader ten symuluje odbicie poprzez renderowanie pikseli
z mapy szeĈciennej. Jednak w tym przypadku widoczne sñ nie tylko piksele odbite z mapy,
ale równieĔ podlegajñce zaäamaniu Ĉwiatäa.

Stosowanie kodu GLSL z biblioteké Three.js
Teraz naleĔy zdefiniowaè shadery wierzchoäków i fragmentów. Zaczniemy od shadera wierzchoäków:
vertexShader: [
"uniform
"uniform
"uniform
"uniform

float
float
float
float

mRefractionRatio;",
mFresnelBias;",
mFresnelScale;",
mFresnelPower;",

"varying vec3 vReflect;",
"varying vec3 vRefract[3];",
"varying float vReflectionFactor;",
"void main() {",
"vec4 mvPosition = modelViewMatrix * vec4( position, 1.0 );",
"vec4 worldPosition = modelMatrix * vec4( position, 1.0 );",
"vec3 worldNormal = normalize( mat3( modelMatrix[0].xyz, ",
" modelMatrix[1].xyz, modelMatrix[2].xyz ) * normal );",
"vec3 I = worldPosition.xyz - cameraPosition;",
"vReflect = reflect( I, worldNormal );",
"vRefract[0] = refract( normalize( I ), worldNormal, ",
" mRefractionRatio );",
"vRefract[1] = refract( normalize( I ), worldNormal, ",
" mRefractionRatio * 0.99 );",
"vRefract[2] = refract( normalize( I ), worldNormal, ",
" mRefractionRatio * 0.98 );",
"vReflectionFactor = mFresnelBias + mFresnelScale * ",
" pow( 1.0 + dot( normalize( I ), worldNormal ), ",
" mFresnelPower );",
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"gl_Position = projectionMatrix * mvPosition;",
"}"
].join("\n"),

Shader wierzchoäków jest w przypadku tego materiaäu woäem roboczym. Wykorzystuje pozycjö kamery i kaĔdego wierzchoäka modelu — w tym przypadku geometriö sfery tworzñcñ
baþkö — do obliczenia wektora kierunkowego, który nastöpnie zostaje uĔyty do obliczenia
wspóäczynników odbicia i zaäamania dla kaĔdego wierzchoäka. Zwróè uwagö na deklaracje
varying, znajdujñce siö w shaderach wierzchoäków i fragmentów. W odróĔnieniu od zmiennych
jednolitych (uniform), zmienne typu varying sñ obliczane osobno dla kaĔdego wierzchoäka i przekazywane z shadera wierzchoäków do shadera fragmentów. W ten sposób shader wierzchoäków
moĔe zwracaè inne wartoĈci oprócz wbudowanej gl_Position, której obliczanie jest jego podstawowym zadaniem. W shaderze Fresnela zwracane dane varying dotyczñ wspóäczynników
odbicia i zaäamania.
Shader wierzchoäków Fresnela wykorzystuje ponadto kilka zmiennych typu varying i uniform,
których nie widaè w naszym kodzie, bo sñ zdefiniowane i automatycznie przekazywane do
kompilatora GLSL przez bibliotekö Three.js. Sñ to: modelMatrix, modelViewMatrix, projectionMatrix
oraz cameraPosition. WartoĈci tych nie trzeba i na dobrñ sprawö nie powinno siö jawnie deklarowaè w shaderze.
modelMatrix (uniform)

Macierz przeksztaäcenia Ĉwiata modelu (siatki). Jak napisaäem w tym rozdziale, w podrozdziale „Graf sceny i hierarchia przeksztaäceþ”, macierz ta jest obliczana przez bibliotekö
Three.js w kaĔdej klatce, aby okreĈliè pozycjö obiektu w przestrzeni Ĉwiata. W shaderze
macierz ta jest wykorzystywana do obliczania pozycji w przestrzeni Ĉwiata kaĔdego
wierzchoäka.
modelViewMatrix (uniform)

Przeksztaäcenie reprezentujñce pozycjö kaĔdego obiektu w przestrzeni kamery, tzn. we
wspóärzödnych wzglödnych do pozycji i orientacji kamery. Szczególnie przydatna do obliczania wartoĈci odnoszñcych siö do kamery (np. okreĈlania odbicia i zaäamania, co wäaĈnie
robimy w tym shaderze).

projectionMatrix (uniform)

UĔywana do obliczania rzutowania z trzech wymiarów na dwa wymiary, z przestrzeni
kamery na przestrzeþ ekranu.
cameraPosition (uniform)

Pozycja w przestrzeni Ĉwiata kamery obsäugiwana przez Three.js i przekazywana automatycznie.
position (varying)

Pozycja wierzchoäka w przestrzeni modelu.
normal (varying)

Normalna wierzchoäka w przestrzeni modelu.
Shader wierzchoäków wykorzystuje równieĔ wbudowane funkcje GLSL, reflect() i refract(),
do obliczania wektorów odbicia i zaäamania na podstawie kierunku kamery, normalnej i wspóäczynnika zaäamania. (Funkcje te dodano do jözyka GLSL, poniewaĔ sñ bardzo przydatne w obliczeniach dotyczñcych oĈwietleniach, takich jak np. równania Fresnela).
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Na koþcu znajduje siö jeszcze wywoäanie funkcji Array.join() w celu konfiguracji shadera wierzchoäków. Stanowi to ilustracjö zastosowania kolejnej przydatnej techniki äñczenia däugich äaþcuchów tekstowych, zawierajñcych implementacjö shaderów w jözyku GLSL. Zamiast tworzyè symbole nowego wiersza na koþcu kaĔdej linijki kodu i stosowaè konkatencjö, uĔyliĈmy
funkcji join(), aby wstawiè znak nowego wiersza po kaĔdym wierszu kodu.
Zadanie shadera fragmentów jest teraz oczywiste. Wykorzystuje on obliczone przez shader
wierzchoäków wartoĈci odbicia i zaäamania do indeksowania w szeĈciennej teksturze przekazanej
w zmiennej jednolitej tCube. Zmienna ta jest typu samplerCube, typu GLSL säuĔñcego do obsäugi tekstur szeĈciennych. Mieszamy te dwa kolory przy uĔyciu funkcji GLSL mix(), aby otrzymaè ostateczny piksel, który zapisujemy we wbudowanej zmiennej gl_FragColor.
fragmentShader: [
"uniform samplerCube tCube;",
"varying vec3 vReflect;",
"varying vec3 vRefract[3];",
"varying float vReflectionFactor;",
"void main() {",
"vec4 reflectedColor = textureCube( tCube, ",
" vec3( -vReflect.x, vReflect.yz ) );",
"vec4 refractedColor = vec4( 1.0 );",
"refractedColor.r = textureCube( tCube, ",
" vec3( -vRefract[0].x, vRefract[0].yz ) ).r;",
"refractedColor.g = textureCube( tCube, ",
" vec3( -vRefract[1].x, vRefract[1].yz ) ).g;",
"refractedColor.b = textureCube( tCube, ",
" vec3( -vRefract[2].x, vRefract[2].yz ) ).b;",
"gl_FragColor = mix( refractedColor, ",
" reflectedColor, clamp( vReflectionFactor, ",
" 0.0, 1.0 ) );",
"}"
].join("\n")
};

Tworzenie wäasnego shadera moĔe siö wydawaè pracochäonne, ale efekt wart jest tej dodatkowej
pracy, poniewaĔ moĔna otrzymaè niezwykle realistycznñ symulacjö optyki. Ponadto dodatkowe mechanizmy, które dostarcza biblioteka Three.js — aktualizowanie macierzy Ĉwiata
obiektów, Ĉledzenie kamery, deklarowanie dziesiñtek zmiennych GLSL, kompilowanie i äñczenie
kodu GLSL — oszczödzajñ dosäownie dni pracy i debugowania. Dziöki temu myĈl o utworzeniu wäasnego shadera nie tylko nie jest odpychajñca, ale wröcz zachöcajñca. Majñc ten szkielet,
powinieneĈ podjñè próbö napisania wäasnego shadera. Zalecam na poczñtek napisanie shadera
Fresnela i innych dostöpnych wĈród przykäadów biblioteki Three.js. Jest wiele róĔnych efektów
i duĔo do nauczenia.

Renderowanie
W tym rozdziale znacznie poszerzyliĈmy zakres umiejötnoĈci tworzenia realistycznych aplikacji. Poczñtkowo rysowaliĈmy tylko proste figury geometryczne, a teraz umiemy juĔ posäugiwaè siö materiaäami, teksturami, Ĉwiatäami, cieniami, a nawet potrafimy pisaè wäasne shadery
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w jözyku GLSL. PostawiliĈmy sobie poprzeczkö wysoko, ale jeszcze do niej nie doskoczyliĈmy. Musimy zrobiè jeszcze jeden krok: nauczyè siö renderowania.
Ostatecznym wynikiem pracy nad trójwymiarowym grafem sceny w bibliotece Three.js jest
dwuwymiarowy obraz wyrenderowany na elemencie kanwy w oknie przeglñdarki internetowej. NiewaĔne, czy uĔywamy WebGL, dwuwymiarowego API rysunkowego kanwy, czy teĔ
technologii CSS. WaĔne jest to, co ostatecznie bödzie widaè na ekranie. Korzystamy z biblioteki
WebGL, poniewaĔ dziöki niej róĔne rzeczy da siö wykonaè szybko. Przy uĔyciu innych technologii teĔ moĔe udaäoby siö dojĈè do podobnych efektów, ale z pewnoĈciñ nie osiñgnölibyĈmy zadowalajñcej szybkoĈci zmiany klatek. Dlatego wäaĈnie tak czösto korzystamy z biblioteki WebGL.
Sama biblioteka WebGL równieĔ oferuje kilka sposobów renderowania obrazów. MoĔna np. zastosowaè renderowanie przy uĔyciu bufora gäöbi (ang. z-buffer), które polega na wykorzystaniu
przez sprzöt dodatkowej pamiöci, aby renderowaè na scenie wyäñcznie piksele znajdujñce siö
na przedzie. Wszystko zaleĔy od nas. JeĈli nie uĔyjemy tej techniki, aplikacja bödzie musiaäa
sama sortowaè obiekty na scenie, moĔliwe, Ĕe siögnie aĔ do poziomu samych trójkñtów. Wydaje
siö to käopotliwe, ale czasami dokäadnie to programista chce robiè. To tylko jeden z rodzajów
wyborów, jakie musimy podejmowaè w odniesieniu do renderowania.
Biblioteka Three.js z zaäoĔenia ma uäatwiaè tworzenie podstawowej grafiki. Wbudowanego w niñ
renderera WebGL moĔna uĔywaè do generowania wysokiej jakoĈci grafiki bez wielkiego nakäadu pracy ze strony programisty. Jak moĔna siö zorientowaè, sñdzñc po przestudiowanych
do tej pory przykäadach, aby wyrenderowaè grafikö wystarczy: 1) utworzyè renderer, 2) ustawiè
wymiary obszaru widoku, 3) wywoäaè funkcjö render(). Jednak moĔemy znacznie dokäadniej
kontrolowaè proces renderowania i jeĈli moĔliwoĈè tö poäñczymy z zaawansowanymi technikami,
takimi jak przetwarzanie koþcowe (ang. post-processing), renderowanie wieloprzebiegowe (ang.
multipass rendering) oraz renderowanie opóĒnione (ang. deferred rendering), moĔemy uzyskaè
bardzo realistyczne efekty.

Przetwarzanie koħcowe i renderowanie wieloprzebiegowe
Czasami jeden renderer nie wystarcza, a Ĕeby uzyskaè bardzo wysokiej jakoĈci realistyczny
obraz, trzeba wykonaè kilka renderingów sceny. Poszczególne renderingi, inaczej przebiegi, äñczy siö w celu utworzenia ostatecznej wersji obrazu w procesie zwanym renderowaniem wieloprzebiegowym (ang. multipass rendering). W wielu przypadkach proces taki zawiera takĔe przetwarzanie koþcowe (ang. post-processing), czyli czynnoĈè majñcñ na celu poprawienie jakoĈci
obrazu za pomocñ specjalnych technik przetwarzania.
Przetwarzanie koþcowe i wieloprzebiegowe to bardzo popularne techniki w renderowaniu grafiki trójwymiarowej i dlatego twórcy biblioteki Three.js ze szczególnñ starannoĈciñ zaimplementowali ich obsäugö. Na rysunku 4.15 widaè subtelny, ale niezwykle sugestywny przykäad zastosowania przetwarzania koþcowego w bibliotece Three.js napisany przez AlteredQualia. Aby go
obejrzeè w swojej przeglñdarce, otwórz plik examples/webgl_terrain_dynamic.html. Ptaki majestatycznie przelatujñ nad nieziemsko wyglñdajñcñ krainñ, przecinajñc mgliste powietrze przy zachodzñcym säoþcu. Tak jakby proceduralnie wygenerowany za jednym razem z zastosowaniem
szumu teren byä niewystarczajñco ujmujñcy, dodano jeszcze renderowanie wieloprzebiegowe
z cieniowaniem poĈwiaty, aby podkreĈliè rozproszenie jasnego Ĉwiatäa säonecznego przez
mgäö, oraz filtr Gaussa, aby przyjemnie rozmazaè scenö i tym samym jeszcze bardziej spotögowaè bajeczny efekt.
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Rysunek 4.15. Przykäad dynamicznego i proceduralnego generowania terenu, wyrenderowany przy uĔyciu
kilku przebiegów przetwarzania koþcowego — autor sceny: AlteredQualia, autor ptaków: Mirada (z RO.ME)

Przetwarzanie koþcowe w Three.js bazuje na nastöpujñcych skäadnikach.
x Obsäuga wielu celów renderowania poprzez obiekt THREE.WebGLRenderTarget. Dziöki wielu

celom renderowania scenö moĔna renderowaè wielokrotnie na pozaekranowych mapach bitowych, a nastöpnie poäñczyè je wszystkie w ostateczny obraz. (Plik Ēródäowy:
src/renderers/WebGLRenderTarget.js).
x Wieloprzebiegowa pötla renderowania zaimplementowana w klasie THREE.EffectComposer.

Obiekt tej klasy zawiera przynajmniej jeden obiekt przebiegu renderowania, który wywoäuje po kolei w celu wyrenderowania sceny. W kaĔdym przebiegu dostöpna jest caäa
scena i dane graficzne wygenerowane w poprzednim przebiegu, co umoĔliwia dodatkowe
udoskonalenie obrazu.
Klasa THREE.EffectComposer i techniki wieloprzebiegowe, w których jest wykorzystywana, sñ zaimplementowane w folderach examples/js/postprocessing/ i examples/js/shaders/ projektu Three.js.
Przeglñdajñc ich zawartoĈè, moĔna znaleĒè mnóstwo fantastycznych przykäadów efektów specjalnych utworzonych za pomocñ przetwarzania koþcowego.

Renderowanie opóŚnione
Pozostaäa jeszcze jedna technika renderowania — renderowanie opóĒnione (ang. deferred rendering).
Jak sama nazwa wskazuje, metoda ta polega na opóĒnieniu renderowania grafiki na kanwie
WebGL do czasu obliczenia ostatecznego obrazu przy uĔyciu kilku Ēródeä danych. W odróĔnieniu od renderowania wieloprzebiegowego, które polega na wielokrotnym renderowaniu sceny
i doskonaleniu obrazu, aby w koþcu przenieĈè go na kanwö WebGL, w renderowaniu opóĒnionym w pierwszym przebiegu wykorzystuje siö wiele buforów (w istocie tekstur), w których
gromadzi siö dane potrzebne do obliczeþ cieniowania. W nastöpnym przebiegu obliczane sñ
wartoĈci pikseli przy uĔyciu wartoĈci zgromadzonych w pierwszym przebiegu. Technika ta moĔe
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zuĔywaè duĔo pamiöci i obciñĔaè procesor, ale pozwala na uzyskanie bardzo realistycznych
efektów, zwäaszcza Ĉwietlnych i dotyczñcych cieni. Przykäad jej zastosowania pokazano na rysunku 4.16. (examples/webgldeferred_arealights.html).

Rysunek 4.16. OĈwietlenie obliczone z dokäadnoĈciñ do jednego piksela przy uĔyciu renderowania
opóĒnionego

Podsumowanie
W tym rozdziale zawarto opisy wielu nowych pojöè i technik. PoznaäeĈ w nim wiökszoĈè dostöpnych w Three.js metod dotyczñcych rysowania i renderowania grafiki. DowiedziaäeĈ siö,
jak uĔywaè gotowych klas geometrii do tworzenia trójwymiarowych bryä, siatek oraz parametryzowanych i ekstrudowanych ksztaätów. Wiesz juĔ, czym sñ graf sceny i hierarchia przeksztaäceþ
i jak ich uĔywaè do budowania zäoĔonych scen. PrzeĈledziäeĈ praktyczne przykäady wykorzystania materiaäów, tekstur oraz Ĉwiateä. Na koþcu dowiedziaäeĈ siö, jak za pomocñ shaderów i zaawansowanych technik renderowania, takich jak przetwarzanie koþcowe i opóĒnione, zwiökszyè
realizm grafik. Biblioteka Three.js zawiera bogaty zestaw narzödzi zapakowany w przystöpny i äatwy w uĔyciu pakiet. Narzödzia te w poäñczeniu z moĔliwoĈciami WebGL umoĔliwiajñ
uzyskanie prawie kaĔdego efektu trójwymiarowego, jaki moĔna sobie wyobraziè.
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morph target, Patrz: cel morfingu
morph target animation,
Patrz: animacja oparta
na celach morfingu
motion capture, Patrz:
przechwytywanie ruchu
MotionBuilder, 182
mouse lock, Patrz: blokowanie
myszy
mouse look, Patrz: patrzenie myszñ
Mr.doob, Patrz: Cabello Ricardo
MSAA, Patrz:
antyaliasing:wielopróbkowy
multipass rendering, Patrz:
rendering wieloprzebiegowy
multisample antialiasing, Patrz:
antyaliasing wielopróbkowy
multiteksturowanie, 81, 126
multitouch, Patrz: wielodotyk

N
nawigacja pierwszoosobowa, 279,
281, 283
Nobel-Jørgensen Morten, 219
normalna, 73
krzywej, 117
mapa, Patrz: mapa normalnych
przemieszczanie, 81
NVIDIA, 22

O
O’Callahan Robert, 101
obiekt
animowanie, 99
po linii ĈcieĔek, 100
modyfikowanie wäasnoĈci, 99
podstawowy, 36, 40
THREE, 61
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objötoĈè widokowa, 27
obszar widoku, 26, 36
OpenCOLLADA, 237, 238
OpenGL, 33
OpenGL ES Shader Language,
Patrz: GLSL ES
ostrosäup Ĉciöty, 27
oĈwietlenie, 25, 64, 80, 153, 200
brak, 80
gotowe, 80
kierunkowe, 65, 84
otaczajñce, 84, 85
punktowe, 84, 85
reflektorowe, 84, 85, 90
wäasnoĈè
color, 85
intensity, 85
OutsideOfSociety, 120

P
Passet Pierre-Antoine, 187
patrzenie myszñ, 283
Penadés Soledad, 107
Penner Robert, 110
perspektywa, 26
pierwszej osoby, 280
Pesce Mark, 194
pötla wykonawcza, 62, 99, 216
PhiloGL, 222, 223
PhoneGap, 314
Phong Bui Tuong, 65
Pinson Cédric, 187
PixelCG Tips and Tricks, 68
PlayCanvas, 218
plik
.bin, 207
.dae, 114
.obj, 74, 190, 198
BVH, 192, 193
COLLADA, 114, 184, 195, 208,
237, 261
konwertowanie na glTF, 237
wczytywanie, 115
FBX, 182, 201
glTF, 198, 200, 211, 237, 261
JPEG, 46, 47
JSON, 57, 202, 208
manifestu, 312
MD2, 120, 192
MD5, 192
MTL, 74
PNG, 46, 152
STL, 192
VRML, 194
Wavefront OBJ, 74, 190
X3D, 194
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Plus 360 Degrees, 54
päaszczyzna odciöcia, 27
podkäadka, 102
pointer lock, Patrz: blokowanie
kursora
polyfill, Patrz: podkäadka
Poser, 184
post-processing, Patrz:
przetwarzanie koþcowe
prefabrykat, 274
primitive, Patrz: obiekt
podstawowy
procedura wywoäywanie zdalne,
Patrz: RPC
procedural texture, Patrz: tekstura
proceduralna
procesor graficzny, Patrz: GPU
program
cieniujñcy, Patrz: shader
narzödzie do tworzenia cyfrowej
treĈci, Patrz: DCC
projection matrix, Patrz: macierz
projekcji
przechwytywanie ruchu, 193
przeglñdarka mobilna, 302
przeglñdarkowe Ĉrodowisko
zintegrowane, 185
przeksztaäcenie, 25
CSS, 133, 134, 135, 143
trójwymiarowe, 21
hierarchia, Patrz: hierarchia
przeksztaäceþ
obrót, 79, 136
perspektywa, 136
przesuniöcie, 78
skala, 78
przepäyw sterowania, 214
przetwarzanie koþcowe, 96, 97, 180
przezroczystoĈè, 249
pudäo nieba, 84, 258, 272

Q
Qualcomm, 22

R
Rails, 215
rama TNB, 117
refleksy, 80, 81
remote procedur call, Patrz: RPC
renderer, 61
rendering, 96, 213
kanwowy, 169, 171, 172
opóĒniony, 97
programowy, 165

przetwarzanie koþcowe, Patrz:
przetwarzanie koþcowe
trójwymiarowy, 19, 151, 152
wieloprzebiegowy, 96, 97
Renderosity, 189
repozytorium 3D, 188
rig, Patrz: rusztowanie
RO.ME, 53, 54
Roast Kevin, 168
Robinet Fabrice, 198
Roosendaal Ton, 183
RPC, 322
Russell Kenneth, 32
rusztowanie, 179

S
Safari, 21, 302
scena, 61
graf, 75, 215, 260, 261
korzeþ, 75
struktura, 75
scene graph, Patrz: scena graf
SculptGL, 187
Second Life, 9
Sencha Inc., 222
serwer sieciowy, 47
shader, 27, 28, 38, 79, 100, 124, 180,
188
cube, 84
fragmentów, 38, 93, 95
Fresnela, 92
GLSL, 91
gäöbi pola, 54
kreskówkowy, 54
pikseli, Patrz: shader
fragmentów
pomocniczy, 84
programowalny, 91
tekstura, 50
tworzenie, 38, 39, 79
wierzchoäków, 38, 93, 94
ShaderFusion, 180
Shadertoy, 188
shadow mapping, Patrz:
mapowanie cieni
Shockwave 3D, 9
siatka, 24, 61, 200
importowanie, 74
powierzchna, 24
trójwymiarowa, 24, 25, 37,
Patrz teĔ: model
Silicon Graphics Open Inventor,
194
silnik
Gecko, 158
gier, 217, 223
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Unity, 180, 274
Unreal, Patrz: Unreal
single mesh animation, 121
skeletal animation, Patrz: animacja
szkieletowa, skinning
skeleton, Patrz: szkielet
Sketchfab, 187
SketchUp, 184
skinning, 100, 121, 124, 179
skybox, Patrz: pudäo nieba
spline curve, Patrz: krzywa
sklejana, Patrz: krzywa skäadana
Swappz Interactive, 186
system
operacyjny
Android, Patrz: Android
iOS, Patrz: iOS
Rails, Patrz: Rails
szkieletowy, 214, 220, 258
dane wejĈciowe, 216
interfejs uĔytkownika, 222
model nawigacji, 216
prezentacyjny, 220
przeglñdarka, 216
rozszerzalnoĈè, 214
Ĉrodowisko, 215
Zend, Patrz: Zend
szkielet, 100, 121
trójwymiarowy, 214

Ļ
Ĉciana tylna, 140
Ĉrodowisko
trójwymiarowe, 257
testowanie, 258, 260, 261,
269, 293
tworzenie, 258, 259, 293
Ĉwiatäo, Patrz: oĈwietlenie

T
tablica
liczb JavaScript, 73
typowana, 37, 73
TC Chang, 234, 259
TCP/IP, 20
technical artist, Patrz: artysta
techniczny
technical director, Patrz: dyrektor
techniczny
tekstura, 25, 46, 62, 72, 79
dynamiczna, 258, 296
filtrowanie, 48, 165
generowana programowo, 166
proceduralna, 296

szeĈcienna, 83
wielokrotna, Patrz:
multiteksturowanie
wspóärzödne, 49, 72
teksturowanie, 178
terrain following, Patrz: analiza
uksztaätowania terenu
Three.js, 53, 54, 55, 56, 155, 167,
171, 177, 193, 202, 207, 208, 213
folder
build, 58
docs, 58
editor, 58
examples, 59
src, 59
utils, 59
instalowanie, 58
przeksztaäcenia, Patrz:
przeksztaäcenie
renderer, 61, 169
renderowanie, 67
scena trójwymiarowa, 57
struktura projektu, 58
time-based animation, Patrz:
animacja czasowa
Tizen, 21, 302
täo, 73
TNB frame, Patrz: rama TNB
tQuery, 220, 223
transform, Patrz: przeksztaäcenie
transform hierarchy, Patrz:
hierarchia przeksztaäceþ
Trimble, 189
trójkñt
cieniowanie, 165
pas, 36, 37
przeksztaäcanie, 165
sortowanie, 165
tablica, Patrz: trójkñt zestaw
zestaw, 36
TurboSquid, 189, 259
Turbulenz, 218
tween, Patrz: miödzyklatka
Tween.js, 107, 109, 111
tweening, 106, 111
typ geometryczny, 67
typed array, Patrz: tablica typowana

U
ukäad wspóärzödnych, 22, 23, 133
Unreal, 20
urzñdzenie przenoĈne, 301, 303
usuwanie nieuĔytków, 323

V
Verold Studio, 186
view volume, Patrz: objötoĈè
widokowa
viewport, Patrz: obszar widoku
Virtual Reality Markup Language,
Patrz: jözyk VRML
Vizi, 223, 239, 258
animacja, 244, 252, 286
architektura, 224
interaktywnoĈè, 228, 252, 254
obsäuga, 226
zmienianie kolorów, 254
Voodoo.js, 220
VRML, 9
Vukièeviè Vladimir, 32

W
W3C, 20
waga mieszania, 122
Web App Tester, 311
web apps, Patrz: aplikacja:sieciowa
Web Workers, 20
WebGL, 19, 20, 21, 23, 31, 34, 56,
172, 177, 198, 201, 215
kontekst, 35, 61, 158
oĈwietlenie, 86
podstawy, 32
silnik gier, 218
tekstura, 62
zabezpieczenia, 47
WebSockets, 20
wektor
normalny, Patrz: normalna
position, 78
rotation, 78
scale, 78
White Jack, 53
widok bufora, 200
widĔet dynatree, 264
wielodotyk, 306
wielowñtkowoĈè, 20
wierzchoäek, 24
Windows RT, 302
World Wide Web Consortium,
Patrz: W3C
wspóärzödne UV, 72, Patrz teĔ:
tekstura wspóärzödne
wywoäanie zwrotne, 214

Z
zachowanie domyĈlne, 214
z-buffer, Patrz: bufor gäöbi
zdarzenie dotykowe, 304, 305
Zend, 215

Skorowidz

Kup książkę

_ 343

Poleć książkę

Kup książkę

Poleć książkę

