
Yazar: LostFace

Linux altında C ile görsel programlama

Gtk+/Gnome ile Linux altında C ile görsel programlama makale 
serisine bismillah demiş bulunuyoruz.Bu ilk makalede GTK+/Gnome 
programlama hakkında genel bilgiler ve ilerideki dersler hakkında 
bilgiler verilecektir.Bu makalelerden faydalanmak için Orta düzey 
C ve Linux bilgisi gerekemektedir.

GTK+

 

   GTK+ Linux,BeOS ve Win32 sistemleri altında GPL olarak 
dağıtılabilen,programcıların serbest kullanımına sunulmuş bir 
kütüphanedir.
GTK+ linux altında çizim yapılabilen GIMP programının tasarım 
aşamasında kullanılan C kütüphanesidir.Yukarıdada bahsettiğimiz 
gibi bir çok sistemde kullanılabilmesi ona platform özgürlüğü 
getirir.

GTK+ kütüphanesi bileşen tabanlı bir yapıya sahiptir.Bu bizim ne 
işimize yarar dersenizde bu sayede GTK+ C dili ile yazılmış 
olmasına rağmen Ada95,C++,Objective C,Pascal,Perl,Phyton vs. gibi 
birçok programlama dilinide desteklemektedir.

GTK+ kurulumu için gerekli paketler gtk+.rpm ve gtk+-devel.rpm 
paketleridir.Piyasada şuanda bulunan bütün dağıtımlarda nerdeyse 
bu paketler bulunmaktadır.Olmayan dağıtımlarda ise şu kodlarla 
kurulabilir;

rpm -i gtk+.rpm
rpm -i gtk+-devel.rpm

Kütüphanenin resmi web sitesi : www.gtk.org



GNOME

 

   Eğer ubuntu kullanıyorsanız şu an kullandığınız pencere 
sisteminin ismi gnomedir.Gnome bir linux arayüzüdür.Gnomede gtk+ 
gibi bir grafik kütüphanesidir.Gnome arayüzü işte bu gnome 
kütüphanesi kullanılarak oluşturulmuştur.

Türkiye Web Sitesi : http://www.gnome.org.tr

Bir dahaki makalede GLIB kütüphanesini tanıtacağım.

Not:Kaynak kodları derlemek için en azından 2.7.2 gcc derleyici ve 
2.x tabanlı bir Linux işletim sistemine sahip olmanız 
gerekmektedir zaten şu an piyasada bulunan bir çok sistem bu 
ihtiyaçlarınızı karşılamaktadır. 

 

Not:Bu makaleden önce fonksiyonlarda pointer kullanımı ve bellek 
yönetimi konularını tekrardan gözden geçirmeniz faydanıza 
olacaktır

GLIB Nedir ? 

GLIB,C fonksiyonlarıyla makrolar içeren GTK+ ve GNOME tarafından 
kullanılan bir kütüphanedir.İçerisinde bellek ayırma,giriş çıkış 
işlemleri,zamanlayıcı gibi fonksiyonları barındırır.

Kullanılabilen Değişkenler

C Kullanımı    GLIB kullanımı
   char            gchar   
   short           gshort
   long            glong
   int             gint
   void*           gpointer

Kullanılabilecek Bazı Makrolar

ABS(x)     : x değerini pozitif olarak döndürür          
MAX(x,y)   : x ve y den büyük olanını döndürür
MIN(x,y)   : x ve y den küçük olanını döndürür
NULL       : boş değer
TRUE,FALSE : gboolean tipi değişkenlerde doğru ve yanlış değer 
döndürür

Listeler

Liste,GLIB içerisinde listeleme amaçlı olarak oluşturulmuş ve 



çeşitli fonksiyonları içeren bir bileşendir.Liste içindeki 
bilgilere ulaşmayı sağlayan bir çok fonksiyon vardır.

g_list_append : Liste sonuna bir satır ekler
g_list_prepend : Liste başına bir satır ekler

g_list_first   : Liste içindeki ilk satıra konumlanır
g_list_last    : Liste içindeki son satıra konumlanır

GLIB içerisinde bulunanan bütün fonksiyonların kullanımını 
gösteren kodumuzu inceleyelim ;

#include<glib.h>
void PrintTheLiset (gchar *listTitle, Glist *theList)
{
     /*Başlık atıyoruz*/
     g_print(“Başlık %s \\n\\n”,listTitle);

     /*Liste içerisinde ilk satıra konumlandırıyoruz*/
     theList = g_list_first (theList);

     /*Son kayıta kadar devam eden bir döngü oluşturuyoruz*/
     while(theList !=NULL)
     {

          /*Üzerinde bulunan kaydı ekrana yazdırıyoruz*/
          g_print(“%s \\n”,(gchar *)theList->data);

          /*sonraki satıra konumlandırıyoruz*/
          theList = g_list_next(theList);
     }

     g_print(” \\n \\n \\n”);

}

     gint 
ListItemComparisonFunction(gconstpointera,gconstpointerb)
     {
          return(g_strcasecmp((const gchar*) a, (cost gchar*)b));
     }

     void ItemPrinter (gpointer listData , gpointer userData)
     {
          g_print(“%s \\n”,(gchar*)listData);
     }

     gint main(gint argc,gchar * argv[])/*Şimdiye kadar 
fonksiyonlarımızı tanımlyorduk şimdi sıra ana fonksiyonda*/
     
     /*değişkenlere başlangıç değerleri atıyorz*/
        gchar rodent1[] = {“Değişken1″};



     gchar rodent2[] = {“Değişken2″};
     
     /*bir liste değişkeni oluşturup null değer veriyoruz*/
     GList * nameList = NULL;
     
     /*listeye ilk satırları ekliyoruz*/
     nameList = g_list_append (nameList “Satır1″);
     nameList = g_list_append (nameList “Satır2″);

     /*değişken üzerinden ekleme*/
     nameList = g_list_append (nameList,rodent1);     
     nameList = g_list_append (nameList,rodent2);

     /*listeyeli ekrana yazdıran fonksiyonu yazdıralım*/
     PrintTheList = (“Başlangıca bazı öğeler eklenecek”,nameList);

     /*Liste başına konumlanıyor ve bir satır bilgi giriliyor*/
     nameList = g_list_prepend(nameList,”Liste başı”);
        
     /*liste başına konumlanıyor ve araya satır giriliyor*/
     nameList = g_list_insert (nameList,”Araya satır”,1); 

     /*liste son hali ile ekranda görüntüleniyor*/
     PrintTheList(“eklenmiş ve araya sokulmuş hali”,nameList);

     /*Liste düzenlenerek görüntüleniyor*/
     nameList = g_list_sort(nameList,(GCompareFunc) 
ListItemComparisonFunction);
     PrintTheList(“Düzenlenmiş hali”,nameList);
     
     g_print(“\\n\\n\\n”);
     
     /*daha önce eklenen sayırlar listeden çıkartılacak*/
     nameList = g_list_remove(nameList , rodent1);     
     nameList = g_list_remove(nameList , rodent2);

     PrintTheList (“Son hali”,nameList);

     /*listenin bellekte kullandığı alanı boşaltıyoruz*/
     g_list_free(nameList);
         return 0 ;
}
     

NOt : Arkadaşlar forumda kodlar bozulduğu için derlerken hata 
alabilirsiniz!!

GLIB ile Bellek İşlemleri

Daha fazla kafanızı karıştırmadan GLIB ile alakalı son konumuzuda 
anlatıp makalemi tamamlayacağım.GLIB kütüphanesindeki bazı 
fonksiyonlarda bellek yönetimi ile alakalıdır.Standart C dilinde 
malloc() ve free() fonksiyonları kullanılıyordu GLIB de ise 



g_malloc() ve g_free() kullanılıyor.İlla o g_ koydurtacak yani   

örnek bir kod yazıp pekiştirelim;

#include<glib.h>
gint main(gint argc , gchar * argv[])
{
     gpointer memoryBlock;
     gchar * loopPointer;
     gint i ;
     
     g_print(“Hafızada 31 bayt alan ayrılacaktır \\n”);

     /*31 bayt alan ayrılıyor*/
     memoryBlock = g_malloc(31);

     /*ayrılan alanın gchar olduğunu belirtecez*/
     loopPointer = (gchar *) memoryBlock;

     /*Değişken içerisine 30 ader “*” yerleştirecez*/
     for (i=0 ; i<30 ; i++) *loopPointer++ = ’*’;

     /* dizilerde boş karakter \ dır*/
     *loopPointer = ’\’;
     
     /*Değişken içrisie yerleştirilen bilgi görüntülecenek*/
     g_print(“31 bayt Şu an ekranda : %s \\n”,
(gchar*)memoryBlock);

     /*kullandığımız bellek alanlarını çayıra salalım   */
     g_free(memoryBlock);

     return 0 ;
}

Örneği derlemek için : hafıza.c olarak kaydedin ve gcc -Wall -o 
hafiza hafiza.c ’gtk-config –cflags –libs’ komutunu verin.

Geçen makale basit olmuştu bu biraz ağır oldu   Bir dahaki makale 
orta şeker bişi olacak artık kendi penceremizi oluşturacak GTK+ 
nın Temellerini öğrenmeye başlıyacaz. 

Arkadaşlar GTK kütüphanelerinin derlenmesi ile alakalı sorunlardan 
dolayı OpenGL ye geçiş yaptım   Ve derslerimizi OpenGl üzerinden 
anlatmaya
çalışacağım.Şunuda baştan belirtmek isterim bu konuyu hiç 
bilmiyorum.Öğreniyorum buraya aktarıyorum.Amatörce hazırlanmış 
makalelerdir.Hatalar
olabilir.Bundan dolayı şimdiden özür diliyorum ve Open Gl yi 
sizinle tanıştırarak devam ediyorum.

Şu adreste Open GL hakkında ön bilgiyi alabilirsiniz.Boş yere 



yazmama gerek olmadığını düşünüyorum.

Wikipedia

Şimdi Linux makinamıza Open Gl kurulumunu anlatacağım.Bize lazım 
olan Mesa;

ftp://ftp.freedesktop.org/pub/mesa/ sitesinden sürüm nosu çift 
olanlardan bir tanesini indiriniz.Hem Mesalib hemde MesaDemos 
dosyalarını indiriniz

ardından kurulum için;
root olduktan sonra ;(root olmak için komut penceresinde su yazıp 
root şifrenizi girebilirsiniz.)

tabi bu işlemleri yapmadan önce o dizine gitmeyi unutmayın   

# tar xzfv MesaLib.tar.gz
# tar xzfv MesaDemos.tar.gz
# cd Mesa-sürümno/
# ./configure
# make
# make install

mesaLib.tar.gz yerine indirdiğiniz dosyanın adını 
yazınız.Örneğin ; MesaDemos-7.5.2.tar.gz gibi.

Derleme İşlemi

Derlerken standratların dışında bazı bayrakları vermemiz 
gerekecek.Örneğin ilk.c adlı kodumuzu şöyle derliyebiliriz

gcc ilk.c -o ilk -lGL -lGLU -lglut

Bu bayraklar tabi kullandığınız headerlere göre değişecektir.Ama 
standart olarak bunu kullanacağız.

İlk Uygulama

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/OpenGL


  

glClear () Fonksiyonu : glClear sayesinde penceremizin içini 
temizleyebiliriz.Geçen uygulamamızda penceremizin içinnde değişik 
renkli bir yapı vardı ancak bu kod sayesinde temiz bir pencere 
elde edebiliriz.glClear bir çok parametre alabiliyor ancak bizim 
için şimdilik GL_COLOR_BUFFER_BIT parametresi yeterli.

glFlush() Fonksiyonu : glClear gibi pencerenin görünümünü 
değiştirecek olan fonksiyonların çalışmasını ekranın 
güncellenmesini sağlar.

Hemen ufak bir örnek yapalım;

 

 

glutKeyboardFunc () Fonksiyonu : Geçen dersimizde glutMainLoop () 
fonksiyonu klavye ve mouseden gelecek eventleri dinler gibi bir 
kelime söylemiştim işte glutKeyboardFunc bu cümlemi anlatmak için 
tam ideal bir fonksiyon.Bu fonksiyon sayesinde klavyeden girilecek 
olan tuşları dinleyebilecek girilen tuşa göre işlemler 
yapabileceğiz tek yapmamız gerek yukarıda fonksiyonunu oluşturmak 
ve programımızda çağırmak.

örneğimizi yapalım ;

 



 

Hangi tuşa basarsak o tuşu yazdı konsolumuz.Eğer esc tuşunada 
basarsak kendisini kapatacaktır.

glClearColor () Fonksiyonu : Penceremizin arka planın rengini 
ayarlamamızı sağlar.^ tane parametre alır. “1.0,1.0,1.0,0.0″ 
parametresi bizim beyaz yapmamızı sağlıyor.Diğer renk 
tonajlarınıda yukarıdaki gibi oranları değiştirerek 
ayarlayabilirsiniz.

glutInitWindowSize(int x , int y) : Penceremizin boyutunu 
ayarlamamızı sağlar.İki parametre alır ilk parametre genişlik 
ikinci parametre ise yüksekliğini belirler. 

glutInitWindowPosition(int x, int y): Penceremizin pozisyonunu 
belirlememize yarar.
glutInitWindowSize fonksiyonu gibi iki parametre alır ilk 
parametre sağa sola göre konumu ikinci parametre ise yukarı aşşağı 
konumudur.(0,0) sol alt köşedir.

Bu üç fonksiyonumuzun özeti olan kodumuzu inceleyelim;

 



 

Gördüğünüz üzere boyut istediğimiz gibi oldu.Ben ekran görüntüsü 
almak için pozisyonu değiştirdim ama istediğimiz pozisyonda çıktı 
penceremiz 

2 ve 3 Boyutlu Grafikler

 

Şekilde gördüğünüz gibi uzay üç boyutludur.Ancak bizim çizdiğimiz 
üçgen iki boyutlu olduğu için üçüncü kordinat numaraları 0.0 
dır.Çünkü üçüncü boyut olan z ekseninde herhangi bir nokta 
çizmedik sadece x ve y eksenlerini kullandık.

Şekildeki üçgeni çizen programı yazalım ;

 

 

Kamera İle Görüntüleme



 

Fotoğrafların 2 boyutlu videolarında üç boyutlu olduğunu 
biliriz.Eğer animasyonlar yapmak istiyorsak üç boyutlu OpenGL 
projeleri yapmalıyız.Yanlız dikkat etmemiz gereken bir nokta var 3 
boyutlu bir çizim yapacakken bir kamera kullanmalıyız kamera 
kullanırken şu üç adımı izlemeliyiz ;

Adım bir : İlk başta gluLookAt(); fonksiyonu ile kamera yönü ve 
konumu belirlenir.

Adım iki : Nasıl bir projeksiyon oluşturcağımızı ilk başta 
belirlemeliyiz.İki tür projeksiyon çeşidimiz var ; Ortografik 
projeksiyon ve perspekti projeksion.Ortografik projeksiyon 
oluşturacağımız zaman glOrtho() fonksiyonunu kullanırız ancak 
perspektif projeksiyon kullancağımız zamanda gluPerspective() 
fonksiyonunu kullanırız.

Adım üç : Final adımımızda ise kameranın ekranımızda nasıl 
görüntüleneceğini ve bizim nasıl göreceğimizi ayarlarız.Bunun için 
glViewport() fonksiyonu kullanılır.

Standart olarak OpenGl programlarımızda kameramız dönüşüm 
matrixlerini kullanır.

OpenGL de modelview matrix,M; ve projeksiyon matrix,P olmak üzere 
iki tür matrix vardır.Yukarıda adımlardan bahsetmiştik.İşte ilk 
adımda modelview matrix ikinci adımda ise projeksiyon matrix 
kullanılır.Modelview matrix kamerayı kullanırken dünya 
kordinatlarını kullanır.

Kameraları hareketli bir biçimde kullandığımız için kordinatları 
değiştireceğimiz zaman bazı ayarlamalar yapmamız gerekecek.Bu 
sırada işte modelview ve projeksiyon matrixler arasında bazı 



değişimler meydana gelecek bu gibi durumlar için bir formül 
geçerli ;

Çizime başlanan kordinat : c
modelview matrix : M
projeksiyon matrix : P
Yeni kordinat : c’

Formülümüz ise ;

 

Teknik ayrıntıları bilmeden yeni şeyleri yapamyacağımız için bu 
konu önemlidir dikaktli okuyup anlamadığınız yerleri internette 
araştırmanızı yada yorumla belirtmenizi öneririm. 


