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УДК 681.06

ВОДЧЕНКО А.О., ЗИКОВ І.С., канд. техн. наук

РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ
АЛГОРИТМІВ ГЕНЕРАЦІЇ ТЕКСТУР

Метою даної роботи є розробка програмного засобу для створення,
модифікації та відображення алгоритмів генерації текстур. Головним на-
прямком розвитку продукту є підвищення наочності процесів, що протікають
відповідно до сформованої користувачем моделі.

Розроблюваний продукт повинен дозволяти користувачу бачити
взаємозв'язок між зробленими ним змінами і одержуваним у процесі моде-
лювання результатом. Застосування описаного підходу дозволить ефективно
проводити налагодження алгоритмів формування зображень.

Недоліком багатьох існуючих інструментів створення зображень є те,
що виконувана користувачем послідовність дій не підлягає довгостроковому
зберіганню і інтерактивній модифікації. У таких продуктах для зміни якого-
небудь параметра на довільному етапі формування зображення користувачу
необхідно виконувати безліч повторюваних дій, що знижує ефективність
тонкої настройки параметрів елементів, які в сукупності формують кінцевий
результат.

Алгоритм, що формується користувачем даної програми, є набором
різноманітних блоків (які виконують задані при їх створенні дії), параметрів
цих блоків та зв'язків між ними.

Блоки можуть бути зв'язані між собою двома типами з'єднань. Перший
тип визначає послідовність виконання моделювання операцій блоками, дру-
гий тип – визначає канали передачі даних між блоками.

Кожен описаний елемент представлений в програмному інтерфейсі у
вигляді графічних примітивів. Зміна параметрів кожного з елементів може
здійснюватися як за допомогою дій, виконуваних над їх графічним
примітивом (відображенням), так і за допомогою спеціальних елементів ке-
рування.

На рис. 1 наведений приклад інтерфейсу програми, у якому відображено
представлення алгоритму генерації текстури радіального градієнта у вигляді
блокової структури.
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Рис 1. Інтерфейс альфа-версії розроблюваної програми.

Інструментом створення програми є середовище інтегрованої розробки
“Microsoft Visual Studio 2005”, використаною мову програмування є мова
C++. Основною бібліотекою, на якій засновується більша частина програм-
ного коду проекту, є Windows API.

Висновок. Створюваний програмний продукт дозволяє користувачу у
зручній формі реалізувати свій творчий задум у вигляді алгоритму та отри-
мати кінцевий результат у вигляді файлу текстури, або їх набору.
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