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Abstract 
This essay serves to illustrate the main practical differences between the popular medium-level 
programming language C++ (C Plus Plus), and the newer high-level language C# (C Sharp). It will focus 
on the aspects that are readily apparent to the application programmer, such as differing syntax, 
constraints and capabilities. 

It will also feature a similar comparison between the open source OpenGL graphics library, and the 
proprietary Direct3D graphics library owned by Microsoft Corporation 

It will not go into the differences in ”under  the hood” mechanics that the application programmer 
seldom have to consider after having chosen his programming language or graphics API, such as C# 
being compiled into an intermediate language and is run on a virtual machine where C++ is compiled 
directly to machine code, or the differing principles of rendering in OpenGL and Direct3D. 

This is by no means comprehensive, many things have been left out or overlooked. 

 

Keywords: C++, C#, OpenGL and Direct3D 
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En intressant händelseutveckling ledde till hit. 
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fick den en lite mer teoretisk aspekt... 
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Inledning 

Ämne och Syfte 
Rapporten berör området data, programmering och datorgrafik. Med målet att illustrera skillnaderna 
mellan de två programmeringsspråken C++ och C#, samt de två grafikbiblioteken OpenGL och 
Direct3D. 

Sedan C# släpptes av Microsoft så har det varit debatt ibland programmerare världen över om vad 
man ska ha språket till. Argument inkluderar ”C# är långsammare än C++”, ”C# låter dig inte göra 
såhär”, med flera. De tekniska skillnaderna är redan kända. Exempelvis så har C# en lägre prestanda i 
och med att den körs på en virtuell maskin. Man kan därför fråga sig varför man överhuvudtaget ska 
använda C#. 

En liknande debatt har funnits kring grafikbiblioteken (APIerna) OpenGL och Direct3D, där Direct3D 
är nykomlingen som försöker mäta sig med OpenGL. Här har tävlingen blivit jämnare då Direct3D 
tagit sig in i spelutvecklingsbranschen och verkar på alla sätt vara jämförbar med OpenGL.  

Syftet är att undersöka och validera eller motbevisa påståendena att C#, som ett nyare och 
modernare språk, skulle vara överlägset C++. 

 

Problem 
Tekniska jämförelser mellan programmeringsspråken och mellan APIerna har gjorts om och om igen. 
Den här rapporten jämför dem på ett annat sätt. Ur utvecklarens perspektiv. Den behandlar 
skillnaderna som märks av applikationsprogrammeraren mellan C++ och C#. Argument som sällan ser 
ljuset, vilket språk är mest lättanvänt? 

Samma för OpenGL och Direct3D, vilket av dem två grafikbiblioteken är lättast att använda? 

Ett påstående är att C#, som ett modernt högnivå-språk skulle kräva färre rader kod än motsvarande 
applikation skriven i C++. Stämmer detta? Och när vi ändå pratar om rader kod, vilket grafikbibliotek 
kräver minst antal anrop för att göra samma sak? 

Avgränsningar 
Rapporten diskuterar inte skillnader som är dolda för programmeraren. Garbage collection till 
exempel är en sak som märks då man inte behöver frigöra allokerat minne, men å andra sidan att C# 
körs på virtuell maskin märks inte och påverkar inte heller självaste programmeringsprocessen. 

Rapporten är inte heller en komplett jämförelse, många viktiga skillnader är utelämnade, i synnerhet 
när det gäller grafikbiblioteken. 

Disposition 
I kapitel 1 demonstreras och förklaras skillnader mellan programmeringsspråken C++ och C# i olika 
scenarion, med kodexempel från respektive språk för att illustrera skillnaderna, följt av kommentarer 
för varje scenario som förklarar fördelar och nackdelar. 
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I kapitel 2 demonstreras och förklaras skillnader mellan grafikbiblioteken OpenGL och Direct3D i olika 
scenarion, med kodexempel skrivna i C# med respektive API för att illustrera skillnaderna, följt av 
kommentarer för varje scenario som förklarar fördelar och nackdelar. 

I kapitel 3 presenteras två implementationer av samma applikation, den ena skriven i C++ med 
grafikbiblioteket OpenGL, och den andra skriven i C# med grafikbiblioteket Direct3D. Rader kod och 
API anrop räknas i båda implementationerna. 

I kapitel 4 sammanfattas det som förklarats i kapitel 1, 2 och 3. 

Och i kapitel 5 presenteras de slutsatser som nåtts. 
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Kunskapsläget 

Programmering och programmeringsspråk 
Sedan Eniac 1946 (som brukar kallas den första datorn) har man utvecklat bättre, stabilare och 
snabbare datorer, och bättre, mer lättbegripliga och effektivare programmeringsmetoder. Idag har 
man till och med en dator till hjälp för att skriva kod till en annan dator. Man behöver inte dra några 
kablar eller vrida några potentiometrar, man behöver inte ens (utom i vissa fall) skriva binär kod eller 
assembler instruktioner! Idag skriver man en slags funktionsbeskrivande text i ett tal-liknande språk 
och ber ett program (”Kompilator”) översätta koden till maskinkod, instruktioner på operationsnivå. 
Vad som ändrats i synnerhet är ”abstraktionsnivån”. Man skriver inte längre kod som behandlar 
komponenter och minnesadresser direkt (såvida du inte skriver en drivrutin eller ett 
operativsystem!), allt som skulle kräva tabeller har bakats in och förenklats. Programmeringsspråken 
har följt den resan. Först med ren binär kod, i det närmaste oläslig för människor, förenklad i 
Assembler där återkommande binärstycken får läsliga och (relativt) lättförståeliga namn, så som AND 
och MOV. Ett jättekliv från assembler till språk som Cobol, Fortran och Lisp som var dem första till att 
gömma processorinstruktionerna för programmeraren, men som var mycket mer lättlästa, förfinat i 
språk som C, senare expanderades med så kallad objekthantering i C++ för att göra mer avancerade 
program lättare att begripa och utveckla. C++ är antagligen det mest använda språket idag. Språk 
som Perl, Python och Ruby är också populära. Den stora skillnaden mellan dem flesta språk idag är 
inte kodens layout utan snarare vad som finns bakom, hur koden kompileras, vilka finesser som finns.  

Som en symbol över hur långt vi kommit finns till och med skämtspråk som Malbolge, i vilket 
assembler-liknande kod skrivs, fast krypterat, med sin plats i koden som nyckel. Och det finns givetvis 
hundratals andra språk utöver dem jag nämner här! 

Redogörelser och jämförelser för språken C++ & C# och grafikbiblioteken OpenGL & Direct3D har 
givetvis gjorts tidigare. En utförlig jämförelse mellan C++.NET, C#.NET och Visual basic.NET redovisas i 
“En jämförande studie av Visual C++, C# och VB.NET” av Magnus Krisell [1], där han slutleder att C# 
ger kortare och mindre felbenägen kod än C++, men att C++ ger bättre prestanda och givetvis inte 
har samma systemkrav. I “Comparative Study of C, C++, C# and Java Programming Languages” 
slutleder Hao Chen [2] att C# är ett betydligt snabbare språk att utveckla i då biblioteket är extensivt 
och pekarhantering har abstraherats bort och att språket lämpar sig ypperligt för utvecklande av 
webb applikationer, men att C# förlitar sig mycket på .NET och skulle vara ett besvärligt språk att 
arbeta i om biblioteket saknades. I “Benchmarking the Performance of C# and C++ in the Context of a 
DirectX Game” av Tim Jones [3] implementeras ett 3D spel i både C# och C++ för att 
prestandajämföras och som väntat gav C++ avsevärt mycket bättre prestanda, men en intressant 
slutsats är att när spelets skärmupplösning ökas så blir den märkbara prestandaskillnaden mellan 
dem två språken mindre. I Samuli Ketolas uppsats ”Teknik bakom tredimensionella datorgrafiken 
Direct3D” [4] tillägnas ett kapitel åt att göra en kvalitativ jämförelse mellan OpenGL och Direct3D. 
“3D APIs in Interactive Real-Time Systems” av Richard Dazeley [5] gör en ingående jämförelse mellan 
OpenGL, Direct3D och Java3D, slutsatserna är att OpenGL är universellt, medan Direct3D ger bättre 
prestanda för specifika tillämpningar, men att Direct3D dels är svårare att begripa och förändras mer 
mellan versionerna, och så är Direct3D begränsat till endast Windows system.  
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Grafik 
Datorer var inte tänkta att ersätta skrivmaskinerna utan för att sköta ren matematik, båda rollerna 
skötte de utmärkt, men det fanns lovande möjligheter för datorer att göra mer. Intresse i synnerhet 
fanns för att kunna göra ritningar och simuleringar, men det förutsatte mer avancerad teknik än den 
inbyggda ”skriv dessa bokstäver på en rad”. Mer datorkraft behövdes så stödprocessorer för grafik 
kom i samma veva. Bara att skriva koden som krävs för att rita något som liknar 3D på en skärm 
visade sig snabbt vara en stor uppgift och det tog inte särskilt lång tid innan företag specialiserade sig 
i att utveckla lösningar endast för grafik. Spola till nuläget så ser vi huvudsakligen två konkurrenter. 
Direct3D, utvecklat av Microsoft, och OpenGL, ett open source projekt med många aktörer 
inblandade, inte minst ATI och Nvidia. 
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Material och metod 
Problemställningen var att tillsynliggöra de praktiska skillnaderna som märks hos utvecklaren när han 
utvecklar i C++ jämfört med C#, samt skillnaderna mellan OpenGL och Direct3D. Som material för 
jämförelse så har jag portat källkoden från en grafisk applikation till C# med Direct3D ifrån C++ med 
OpenGL. 

 

Figur 1 – Shamus version av PixelCity 

Applikationen i fråga är programmerad av Shamus Young och är titulerad PixelCity [6]. Det var 
egentligen ett projekt som gick ut på att testa två saker. Kan man skapa något snyggt med väldigt 
enkla medel. Och för att se hur mycket han kunde hinna med på under 50 timmar. Därtill fanns 
begränsningarna att programmet inte fick använda någon data annat än vad den kunde generera 
med hjälp av en slumptalsgenerator. 

I figur 1 ser vi originalet. Den version som skapades under projektets gång skulle vara så lik orginalet 
som möjligt, men tiden räckte inte till och vissa egenskaper fick skippas för att hinna klart, skillnader 
mellan de båda versionerna är att C#/Direct3D versionen använder lite enklare texturer och den 
saknar efterbehandlingseffekter såsom bloom, vissa utsmyckningar såsom neonskyltar fick också 
prioriteras bort. 

Anledningen till den här metoden är för att i portningsarbetet kunde man se de praktiska 
skillnaderna mellan språken och APIerna. På många ställen kunde den befintliga koden lämnas orörd, 
och på lika många ställen fick kod skrivas om helt för att C# eller Direct3D inte stödde den 
formatering eller programmeringsmetod som Shamus använt. 
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Figur 2 – Blockschema över initialiseringsprocessen i båda versioner av PixelCity 
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Figur 3 – Blockdiagram över renderingscykeln i C#/Direct3D versionen 
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Originalet bestod av 22 kodfiler plus headerfiler och har ett programflöde enligt Figur 2 och Figur 3. 
Programmet startar med att skapa ett fönster och en renderingsenhet. Om detta misslyckas finns det 
inte mycket annat att göra än att meddela användaren och stänga ner. Om det lyckas så konfigureras 
fönstret och renderingsenheten med subrutinen DoOnce (Figur 2). 

Eftersom programmet genererar sitt innehåll procedurellt så måste världen skapas innan den kan 
visas. Först görs ett anrop för att skapa dem texturer som kommer att användas, sen börjar vi 
generera kartan, vägar placeras och områden för byggnader reserveras. Bakgrunden designas och 
görs redo och byggnader tilldelas ytor och designar sig själva enligt etablerade rutiner. 

Programmet är inte en konstnär och kan inte hitta på något helt nytt utan väljer från ett urval av 
olika stilar och slumpar alla parametrar. Formen på en byggnad är inte slumpmässig, men vinklar, 
placeringar, antal, längder och dekorationer är det. När varje byggnad är färdig så designar den även 
dekorationsobjekt, detta kan vara allt från radiomaster och takvåningar till AC enheter. Dessa är 
liksom byggnaderna bara ett urval från en mängd objekt vars parametrar slumpas fram. Varje 
byggnad och varje dekoration sparar alla sin geometriska information i en datastruktur så kallad 
mesh. Datastrukturerna för byggnader och dekorationer lagras i två separata listor till senare. 

När världen inte längre har ledig plats för fler byggnader så börjar programmet att slumpa fram bilar, 
placerar dem på slumpmässiga platser på stadens gator och spar referenser till bilarna i en lista. Med 
detta klart så lämnar vi initieringsfasen av programmet och går vidare. 

Renderingscykeln är den del av programmet som körs repetitivt tills programmet avslutas. Varje 
iteration av cykeln skapar en bild som visas på skärmen (en frame), så denna cykel måste gå att 
genomföra många gånger per sekund. Cykeln skiljer lite från Shamus version på grund av skillnader 
mellan OpenGL och Direct3D. 

Det första vi gör är att kolla om användaren vill avsluta programmet (om han har tryckt Esc sedan vi 
kollade senast). Förutsatt att så inte är fallet så påbörjar vi rendering. Vi flyttar kameran först 
eftersom dess position kommer påverka vad som kommer att ritas senare. Vi undersöker varje 
enskild bil, vilket körfält den ligger i avgör vilken riktning den kör, och hurvida den kör mot eller ifrån 
kameran avgör om den ska vara vit eller röd. Men eftersom många bilar kommer att gömmas bakom 
andra objekt, och eftersom bilarna är genomskinliga, så väntar vi med att rita dem till senare. Om det 
finns för få bilar i världen så lägger vi in fler. Bilar som kör av kanten av kartan tas bort. 

Det första vi ritar är det objekt som är paradoxalt nog närmast kameran, men längst bort i bilden. 
Himlen i staden är en panorama bild som omsluter kameran. Vi ritar denna, men så fort vi gjort det 
så nollställer vi den så kallade z-bufferten för att det vi ritat ska räknas som ”längst bort”. 

Med kulisserna på plats så börjar vi rita själva scenen. Om det inte gjorts under en tidigare cykel så 
börjar vi med att sortera vår lista med byggnader efter vilken textur byggnaderna använder så att 
byggnader med samma textur ritas direkt efter varandra, detta är för att inte behöva byta texturer 
mer än absolut nödvändigt. Vi itererar vår lista med byggnader och ritar var och en. Om vi finner att 
en byggnads mesh inte har sorterats tidigare så gör vi det nu, denna sortering sker endast en gång för 
varje mesh eftersom byggnader är statiska och inte kommer ändras efter den första 
renderingscykeln. 
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Sorteringen av en mesh är enkel, alla triangellistor läggs i en egen lista, alla triangelstråk i en annan, 
och alla triangelfjädrar i en tredje. Dessa indexeras och görs så redo som de kan vara inför att ritas, så 
att minimalt antal operationer måste utföras närhelst vi vill rita en mesh. Vi kontrollerar så att 
byggnaden vi vill rita finns i synfältet, detta gör vi genom att kolla om den står framför eller bakom 
kameran. Står den framför eller ganska nära bakom så kan den synas i synfältet och ska därför ritas, 
byggnader som står långt bak ritas inte denna gången. 

När den sista byggnaden har ritats (eller inte ritats) så gör vi samma sak för takdekorationer. Likaså 
här har takdekorationer varsin mesh som behöver sorteras under den första renderingscykeln. Därtill 
så sorterar vi listan med takdekorationer på samma sätt som vi gjorde med listan med byggnader 
tidigare för att minimera mängden texturbyten som behöver göras per renderingscykel. Sist av allt så 
kontrollerar vi om dekorationen vi vill rita syns (om den är framför eller nära kameran) för att avgöra 
om vi behöver rita den eller ej. 

Slutligen så har vi bara våra bilar kvar att rita, vars positioner och färg är redan bestämda sedan 
tidigare. Vi kontrollerar om en bil syns och i så fall så ritar vi den. 

Sista steget i renderingscykeln är att kontrollera så att programmet fortfarande har ett fönster att 
rita till. Om användaren har minimerat eller gömt fönstret så är det förbjudet att försöka rita till det. 
Om det är så att fönstret inte är tillgängligt så förkastas bilden som renderats och applikationen 
lägger sig i väntan och vaknar regelbundet för att kontrollera om fönstret har blivit tillgängligt igen. 
När detta händer så startas renderingsenheten om och en ny bild ritas från början. Om fönstret 
stängts eller vi upptäcker att användaren tryckt Esc så frigörs alla resurser och applikationen 
terminerar. 
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Redovisning av resultat 
Redogörelser av de skillnader mellan språken C++ och C# och grafikbiblioteken OpenGL och Direct3D 
som uppmärksammats under portningsarbetet. 

1. C++ och C# 
C++ och C# är väldigt lika varandra. De är båda språk som beskriver datorns handlingar, de är båda 
objektorienterade och generella. Där är dock betydande skillnader när man använder de i praktiken. 

 

C++ 
#define  KonstantensNamn  42 
 
Main() 
{ 
   int a; 
   a = KonstantensNamn; 
} 
 

C# 
private const int KonstantensNamn = 42; 
 
Main() 
{ 
   int a; 
   a = KonstantensNamn; 
} 
 

Kodlistning 1 - #define för konstanter 

C++ har en preprocessor som tillåter skapandet av konstanter som kan användas varsomhelst i 
koden. Syftet med dessa är att siffror som annars skulle återkomma på flera ställen skulle bara 
behöva skrivas en gång, och därmed endast behöva ändras på ett enda ställe. Kod skriven efter 
#define kompileras inte till maskin kod utan ersätter bara alla förekomster av konstantens namn med 
dess värde innan kompilering av koden. Se kodlistning 1. 

C# saknar den sortens preprocessor och skapar istället en faktisk variabel med det tilldelade värdet, 
och det är variabeln som refereras till varje gång konstantens namn förekommer i koden. 

Syfte och funktion är bevarad och ingen är direkt bättre än den andra. 

 

C++ 
#define macro(val) val < 5 ? val : 5 
 
Main() 
{ 
   int a, b; 
   a = 4; 
   b = macro(a); 
} 
 

C# 
private int macro(int val); 
{ return val < 5 ? val : 5; } 
 
Main() 
{ 
   int a, b; 
   a = 4; 
   b = macro(a); 
} 
 

Kodlistning 2 - #define för snabbkommandon 

Precis som med när man definierar konstanter, #define är ett preprocessor kommando som säger åt 
kompilatorn att byta ut alla förekomster av namnet mot det stycke text eller kod som följer. Se 
kodlistning 2. 
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C# stödjer inte kommandot #define med motivationen att det skapar förvirrande kod [7], alternativet 
som återstår är att skapa funktioner som ger samma funktionalitet. Nackdelen här är att du behöver 
en funktion för varje kombination av datatyper som kommer att förekomma, något som sköter sig 
självt med #define. En nackdel efter kompilering är att du får ett funktionsanrop, observera att 
#define inte skapar en funktion eller ger upphov till ett funktionsanrop då den redigerar koden direkt 
innan kompilering. 

 

C++ 
Main() 
{ 
   int a, b; 
   int c; 
   a = 4; 
   b = a+2; 
   c = a+b; 
} 
 

C# 
Main() 
{ 
   int a = 4; 
   int b; 
   b = a+2; 
   int c = a+b; 
} 
 

Kodlistning 3 - Deklarationsordning 

C++ kräver att alla variabler har deklarerats innan en exekverbar rad har körts i funktionen, detta gör 
att ett stycke av funktionen måste avsättas enbart till att deklarera alla variabler som behövs. Se 
kodlistning 3. 

C# hanterar detta på ett smartare sätt och programmeraren kan nu spara rader genom att sätta 
deklaration och tilldelning på samma rad och nya variabler kan deklareras efter att exekverbara rader 
kod har körts. 

Den enda märkbara skillnaden är att rader sparas in, antalet intruktioner efter kompilering är 
demsamma. 

 

C++ 
Main() 
{ 
   int a; 
   int b; 
   a = 4; 
   for(b = 0; b < a; b++) 
   { 
       
   } 
} 
 

C# 
Main() 
{ 
   int a = 4; 
   for(int b = 0; b < a; b++) 
   { 
       
   } 
} 
 

Kodlistning 4 - Ett tydligt exempel är For-loopar 

Se kodlistning 4. En deklarations rad försvinner för att den blivit inbakad i loopen. Därtill så om 
loopen var vår variabels enda syfte så existerar den nu inte utanför loopen alls och kan därför inte 
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förvirras med andra variabler. Om du däremot vill använda din varv-räknare till något mer än enbart 
den loopen så måste den deklareras utanför. 

 

C++ 
Main() 
{ 
   int a; 
   int b; 
   a = 1; 
   b = 0; 
   if(a) //true 
   { 
      if(b) //false 
      { } 
   } 
} 
 

C# 
Main() 
{ 
   int a = 1; 
   int b = 0; 
   if(a != 0) //true 
   { 
      if(b != 0) //false 
      { } 
   } 
} 
 

Kodlistning 5 - Integrar som villkor 

C++ evaluerar integrar till booleska värden när en bool förväntas, i dessa fall ges true om integern har 
ett värde skilt från 0, annars false. Se kodlistning 5. 

C# hade som design mål att vara starkt typat och övertydligt [8] och kräver därför en explicit 
jämförelse. 

 

C++ 
#include <cmath.h> 
 
Main() 
{ 
   float a,b; 
   b = 12.0; 
   a = fmod(b, 7.0); 
} 
 

C# 
Main() 
{ 
   float b = 12.0f; 
   float a = b % 7.0f; 
} 
 

Kodlistning 6 - Modulo operation på flyttal 

Modulo operation på ett flyttal är i sig en ganska långsökt egenskap att önska sig då hela poängen 
med att ha flyttal är att kunna räkna decimaler som är mindre än 1. Men emellanåt behövs 
egenskaperna i heltalsdivision även med flyttal. 

C++ löser detta genom att förse en funktion ”fmod” som omvandlar talen till integrar, gör en 
heltalsdivision och tar reda på resten, omvandlar till flyttal igen och returnerar. Se kodlistning 6. 

C#s lösning är snyggare men är bara en förklädnad. % i C# exemplet är bara en överlagrad operator 
som anropar en motsvarande funktion, fördelen är att inte behöva göra (syntaktisk) skillnad mellan 
modulo operation på integrar eller flyttal, språket blir således lite mer nybörjarvänligt. 
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C++ 
Main() 
{ 
   int a, b; 
   bool first; 
   first = true; 
   while(true) 
   { 
      if(! first) //körs ej första varvet 
      {  
         if(a < 3) 
         { 
            b = a + 1; 
         } 
      } 
      a = 2; 
      first = false; 
   } 
} 
 

C# 
Main() 
{ 
   int a = 0; //skillnaden här. 
   int b; 
   bool first = true; 
   while(true) 
   { 
      if(! First) //körs ej första varvet 
      {  
         if(a < 3) 
         { 
            b = a + 1; 
         } 
      } 
      a = 2; 
      first = false; 
   } 
} 
 

Kodlistning 7 - Använda oinitierade variabler 

C++ låter dig använda oinitierade variabler i villkorssatser. C# å andra sidan misstänker att du gjort 
något fel och ger ett kompilerings fel om du inte initierar variabeln. Se kodlistning 7. Båda lösningar 
är respektabla. C++ verkar utgå från att du vet vad du gör, C# vet att det inte finns någon anledning 
att inte initiera sina variabler. 

 

C++ 
#include <cstdlib.h> 
 
Main() 
{ 
    
} 
 

C# 
using System; 
namespace DemoSpace 
{ 
   class DemoClass 
   { 
      Main() 
      { 
          
      } 
   } 
} 

Kodlistning 8 - Klasstruktur (Obs, Koden visar inte ekvivalent syntax) 

I C++ inkluderar man så kallade headerfiler (.h) när man vill komma åt funktioner och variabler i 
andra kodfiler (.c), det ställer kravet på programmeraren att skapa och ordna sina headerfiler. Kod 
som inkluderas in i filen på det här viset kan användas som om den låg i samma fil. Nackdelen med 
detta är att alla namn som inkluderas blir upptagna, och ett problem som kan uppstå i större projekt 
är att det kan bli svårt att skapa variabelnamn som inte redan är upptagna i någon inkluderad fil. Se 
kodlistning 8. 
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C# använder inte headerfiler. Istället så sorteras alla funktioner och variabler upp i klasser, vars 
innehåll endast kan nås om genom att skriva klassens namn och en punkt före det önskade anropet. 
Klasser är vidare sorterade i namespaces, samma namespace kan förekomma i flera filer och all kod 
med samma namespace sorteras automatiskt ihop vid kompilering. Ett namespace kan i sin tur 
innehålla andra namespaces för att dela upp koden, detta ser mest nytta när man skriver APIer. För 
att använda innehåll i ett annat namespace måste programmeraren antingen lägga till ett ”using” 
uttryck, eller förekomma anropet han önskar med namespacets namn och en punkt. Fördelarna med 
C# metoden är att allt blir sorterat och ordnat som träd och endast ett minimalt antal namn är direkt 
åtkomliga. Nackdelarna är att rader kan bli väldigt långa då en statisk funktion i en klass i ett annat 
namespace kräver en ganska lång adressering. 

(Obs. C++ har också stöd för namespaces!) 

 

C++ 
#include <cstdlib.h> 
#include <ctime.h> 
 
Main() 
{ 
   int a; 
   srand ( time(NULL) ); 
   a = (rand() % 10) + 1; 
} 
 

C# 
using System; 
namespace DemoSpace 
{ 
   class DemoClass 
   { 
      Main() 
      { 
         Random generator = new Random(); 
         int a = (generator.Next() % 10) + 1 
      } 
   } 
} 

Kodlistning 9 - Exempel på ett anrop till respektive språks random funktion 

Se kodlistning 9. Notera att i ovanstående C# exempel skulle man kunna ta bort ”using System;” och 
byta ut ”Random generator = new Random();” mot ”System.Random generator = new 
System.Random();”. Notera också att det inte är samma random funktion som används! C++ 
versionen är en funktion direkt i filen stdlib, Next() är en funktion i vår instans av klassen Random 
som finns i namespacet System. 

C++ är klart bättre för mindre projekt, men C# blir snabbt användbarare om vi pratar om ett större 
arbete med många klasser och funktioner. 
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C++ 
#include <cstdlib.h> 
 
Main() 
{ 
   int * array1; 
   int * array2; 
   array1 = new int[5]; 
   delete [] array1; 
    
   array2 = (int*) malloc(5* sizeof(int)); 
   array2 = (int*) realloc(array2, 6* sizeof(int)); 
   free(array2); 
} 
 

C# 
Main() 
{ 
   int[] array1 = new int[5]; 
    
   int[] array2 = new int[5]; 
   int[] arrayTemp = new int[6] 
   for(int a = 0; a < array2.length) 
   { 
      arrayTemp[a] = array2[a]; 
   } 
   array2= arrayTemp; 
} 
 

Kodlistning 10 - Omallokera arrayer 

Se kodlistning 10. Exemplet med C++ visar en array av 5 integers som blir allokerad av new. New i 
C++ är avsedd för att skapa objekt av klasser och skiljer sig från malloc i att den anropar klassens 
konstruktor. Men den går att tillämpa på alla datatyper. När man frigör minne som är allokerat med 
new så används nyckelordet delete. Nackdelen med new är att det inte finns ett snabbt sätt att 
omallokera, man måste manuellt skapa en ny lista och kopiera över innehållet från den gamla. 
Därefter ser vi en lika stor int array allokeras av med hjälp av malloc. Denna är en kvarleva från C och 
kan inte tillämpas på klasser, men en tydlig fördel med malloc är att man kan tillämpa realloc för att 
omallokera (och automatiskt kopiera) en array eller annan icke-klass data typ till ett nytt 
minnesområde. 

C++ saknar garbage collector så man måste vara noga med att anropa free/delete på alla variabler 
som fått minne allokerat med malloc/new respektive. 

C# har endast nyckelordet new och det fungerar precis som i C++. Däremot så har C# en garbage 
collector som hanterar avallokering av allokerat minne så fort en variabel hamnar ’out of scope’, 
alltså så fort ett variabelnamn skulle glömmas bort. C# saknar en ekvivalent till realloc, så 
omallokering av arrayer måste göras manuellt genom att skapa en ny och kopiera det som ska vara 
kvar från den gamla. 

C++ har fördelen att kunna omallokera icke-objekt arrayer enkelt med realloc medans C# har en 
garbage collector och hanterar allt oavsett typ på samma sätt. 
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C++ 
bool Method(int array[], int length) 
{ 
   if(length > 2) 
      return true; 
   return false; 
} 
 
Main() 
{ 
   int length; 
   int array[] = {5, 6, 7}; 
   int length = 3; 
   Method(array, length); 
} 
 

C# 
bool Method(int[] array) 
{ 
   if(array.length > 2) 
      return true; 
   return false; 
} 
 
Main() 
{ 
   int[] array = {5, 6, 7}; 
   Method(array); 
} 
 

Kodlistning 11 - Arrayer 

Se kodlistning 11. Skillnaden mellan språken är att C# behandlar arrayer som objekt, den enda 
märkbara skillnaden dock är att en array i C# innehåller en integer som anger dess längd, och som 
koden ovan demonstrerar så innebär det att man inte behöver övervaka den personligen. Det 
förenklar koden och vi ser även hur ett par rader försvinner. 

 

C++ 
void Method1(C *argument ) 
{} 
void Method2(C& argument ) 
{} 
 
 
Main() 
{ 
   C MyObj = new C(); 
   Method1(&C); 
   Method2(C); 
} 
 

C# 
void Method(C argument) 
{} 
 
Main() 
{ 
   C MyObj = new C(); 
   Method(C); 
} 
 

Kodlistning 12 - Skicka objekt som argument (anta att C är namnet på en instansierbar klass) 

I C++ måste du vara uttrycklig med att det är en pekare till ett objekt som du skickar, detta kan göras 
på två sätt, men båda metoderna ger samma resultat. Att skicka objekt ’by value’ går inte. Se 
kodlistning 12. 

C# har endast en lösning, en som är dold för programmeraren. Att skicka objekt ’by value’ går inte, 
men att skicka ’by reference’ görs på samma sätt som man skulle skicka en integer ’by value’. Det 
sköter sig automatiskt, men det kan leda till förvirring om inte programmeraren är medveten om hur 
objekt särbehandlas. Fördelen är att syntaxet blir lättare. 
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C++ 
void Method(int* a) 
{ 
   a++; 
} 
 
Main() 
{ 
   int a = 15; 
   Method( & a ) 
} 
 

C# 
void Method(ref int a) 
{ 
   a++; 
} 
 
Main() 
{ 
   int a = 15; 
   Method(ref a); 
} 
 

Kodlistning 13 - Skicka primitiva argument ’by reference’ 

Se kodlistning 13. I C++ säger vi ”skicka adressen av” (&a) och tar emot med ”Tolka värdet som 
kommer in som en adress till en int” (int*). 

I C# finns inga pekare, C# är avsiktligt abstraherat från hårdvaran på detta viset. Istället används 
referensvärden som fyller samma funktion. Syntaxet är också aningen lättare. Istället för 
operatorerna ”&” och ”*” så har vi endast nyckelordet ”ref” som fyller båda funktionerna. 

Det går att aktivera ett så kallat unsafe-mode i C# för att hantera pekare direkt, men detta är inte att 
rekommendera, och är mycket sällan ett behov. 

 

C++ 
#include <windows.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
#include <tchar.h> 
 
static HWND hwnd; 
 
int PASCAL WinMain (HINSTANCE instance_in, HINSTANCE 
previous_instance, 
  LPSTR command_line, int show_style) 
{ 
   WNDCLASSEX    wcex; 
   int           x, y; 
   int           style; 
   bool          max; 
   instance = instance_in; 
    
   wcex.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX);  
   wcex.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW; 
   wcex.lpfnWndProc = (WNDPROC)ScreenSaverProc; 
   wcex.cbClsExtra = 0; 
   wcex.cbWndExtra = 0; 
   wcex.hInstance = instance; 
   wcex.hIcon = NULL; 

C# 
using System; 
using System.Windows.Forms; 
 
Main() 
{ 
   Form window = new Form(); 
    
   int x, y; 
   int width, height; 
   bool max = false; 
    
   window.Icon = null; 
   window.Menu.Name = null; 
   window.Name = APP_TITLE; 
    
   x = 0; 
   y = 0;  
    
   width = 800; 
   height = 600; 
 
   window.Width = width; 
   window.Height = height; 
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   wcex.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW); 
   wcex.hbrBackground = (HBRUSH)(COLOR_BTNFACE+1); 
   wcex.lpszMenuName = NULL; 
   wcex.lpszClassName = APP_TITLE; 
   wcex.hIconSm = NULL; 
   if (!RegisterClassEx(&wcex)) 
   { 
      //Failed to create the window 
      return 0; 
   } 
   x = 0; 
   y = 0; 
   style = WS_TILEDWINDOW; 
   style |= WS_MAXIMIZE; 
   width = 800; 
   height = 600; 
    
   if (!(hwnd = CreateWindowEx (0, APP_TITLE, APP_TITLE, style, 
    CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, width, height, NULL, 
NULL, instance, NULL))) 
   { 
      WinPopup ("Cannot create window"); 
      return false; 
   } 
   max = true; 
   if (max)  
      ShowWindow (hwnd, SW_MAXIMIZE); 
   else 
      ShowWindow (hwnd, SW_SHOW); 
   UpdateWindow (hwnd); 
 
   //Application code here 
} 

   max = true; 
   if (max) 
      window.Size = 
window.MaximumSize; 
   window.Show(); 
    
   //Application code here 
} 
 

Kodlistning 14 - Skapa ett windows fönster (fortsätter från föregående sida) 

I C++ används främst Win32 APIet för att skapa och hantera fönster, som syns i exemplet i kodlistning 
14 så kräver denna metod många rader kod och flera steg. Först måste klassen WNDCLASSEX 
instansieras, därefter ska objektet registreras och till sist skapas. 

I C# använder man System.Windows.Forms.Form, vilket är en instansierbar klass som representerar 
ett fönster helt och hållet. 

Det måste nämnas att fönsterhantering inte är en del i något av språken, och att Forms kan användas 
i Visual C++.NET, vice versa så kan C# använda Win32 APIet för att skapa fönster. Det tas upp för att 
generellt när man pratar om C++ så pratar man inte om Visual C++.NET, vice versa, när man pratar 
om C# pratar man oftast om Visual C#.NET. 
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C++ 
class Example 
{ 
   public: 
      Example(int pu, int pr); 
      static void pusMethod(int k); 
      int puInt; 
   private: 
      void prMethod(); 
      static int prsInt; 
}; 
 
Example::Example(int pu, int pr) 
{ 
   puInt = pu; 
   prsInt = pr; 
} 
 
void Example::pusMethod(int k) 
{ 
   prsInt = k; 
} 
 
void Example::prMethod() 
{ 
   puInt++; 
} 
 

C# 
public class Example 
{ 
   public int puInt; 
   private static int prsInt; 
    
   public Example(int pu, int pr) 
   { 
      puInt = pu; 
      prsInt = pr 
   } 
    
   public static void pusMethod(int k) 
   { 
      prsInt = k; 
   } 
    
   public static void prMethod() 
   { 
      puInt++; 
   } 
} 
 

Kodlistning 15 - Klasser 

Se kodlistning 15. I C++ definierar vi klasser i två steg. Först med en slags innehållsdeklaration, sen 
definierar vi innehållet. Klasser i C++ är i princip struktar med pekare till funktioner. 

C# var tänkt från grunden att vara objektorienterat och baserar allt på klasser, till skillnad från C++ så 
kan inte exekverbar kod skrivas utanför en klass. I gengäld är klasser mycket lättare att definiera och 
ordna upp. Till skillnad från C++ så deklareras och definieras innehållet i en klass i samma steg. Koden 
blir således enklare och eventuella ändringar behöver bara göras på ett ställe. 
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C++ 
enum Suit { Diamonds, Hearts, Clubs, Spades }; 
 
Main() 
{ 
   int a, b; 
   Suit card; 
   a = Diamonds; 
   b = Clubs | Spades; 
   card = (Suit)a; 
} 
 

C# 
enum Suit { Diamonds, Hearts, Clubs, Spades }; 
 
Main() 
{ 
   int a = (int)Suit.Diamonds; 
   int b = (int)(Suit.Clubs | Suit.Spades); 
   Suit card = (Suit)a; 
} 
 

Kodlistning 16 - Enumerationer  

Tekniskt sett är värdena i en enumerator integers, i C++ kan man utan typkastning tilldela värdet av 
en enumerator till en integer, men för att tilldela en integers värde till en enumerator variabel så 
måste integern typkastas. I C++ så måste inte enumerationer ha ett namn, men fördelen med att ha 
ett är att enumerationen kan användas som en datatyp. 

I C# så måste enumerationer ha namn, se kodlistning 16, inte bara det, värdena i en enumerator kan 
endast nås genom att adressera via namnet. Därtill så märks det att C# är ett starkt typat språk i att 
en enumerator måste typkastas till int för att kunna tilldelas som värde till en integer. Kraven på 
typkastning kan ifrågasättas, men att inte kunna direkt namnge det enumeratorvärde man vill ha är 
för att hålla kod sorterad och hindra mängden namn från att svälla. 
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2. OpenGL och Direct3D 
Observera att rapporten fokuserar mer på C++ och C# och att inte lika mycket möda har lagts ner på 
att peka ut skillnader i grafikAPIerna. Också, eftersom skillnaderna mellan två grafikAPIer är större än 
skillnaderna mellan två programmeringsspråk så kommer den här rapporten inte att gå in på detaljer 
som inte påverkar programmeringsprocessen nämnvärt. 

Exemplen är skrivna i C# med respektive API och antar att lämplig initiering har gjorts (dvs. vi har en 
”device” och ett fönster som vi är redo att rendera till) och i fallet med Direct3D så har vi även 
definierat ett vertex format (CVERTEX). 

 

OpenGL 
Render() 
{ 
   glBegin(GL_ QUADS); 
      glTexCoord2f(0.0, 0.0); 
      glVertex3f(-1.0, -1.0, -1.0); 
      glTexCoord2f(0.0, 1.0); 
      glVertex3f(-1.0, 1.0, -1.0); 
      glTexCoord2f(1.0, 1.0); 
      glVertex3f(1.0, 1.0, -1.0); 
      glTexCoord2f(1.0, 0.0); 
      glVertex3f(1.0, -1.0, -1.0); 
   glEnd(); 
} 
 

Direct3D 
private bool first = true; 
 
Render() 
{ 
   CVERTEX[] Shape = null; 
   if(first) 
   { 
      Shape = new CVERTEX[6]; 
      Shape[0] = new myVertex(-1.0f, -1.0f, -1.0f, 0.0f, 1.0f); 
      Shape[1] = new myVertex(-1.0f, 1.0f, -1.0f, 0.0f, 0.0f); 
      Shape[2] = new myVertex(1.0f, 1.0f, -1.0f, 1.0f, 0.0f); 
      Shape[3] = new myVertex(1.0f, 1.0f, -1.0f, 1.0f, 0.0f); 
      Shape[4] = new myVertex(1.0f, -1.0f, -1.0f, 1.0f, 1.0f); 
      Shape[5] = new myVertex(-1.0f, -1.0f, -1.0f, 0.0f, 1.0f); 
      first = false; 
   } 
   Device.BeginScene(); 
   Device.DrawUserPrimitives(PrimitiveType.TriangleList, 2, 
Shape); 
   Device.EndScene(); 
} 
 

Kodlistning 17 - Definiera och rita en form till backbuffer (i det här fallet en fyrkant) 

OpenGL har tydligt enklare kod, ett call som sätter texturkoordinater följt av ett call som placerar en 
vertex i backbuffer. glBegin och glEnd säger till att vi slutar göra konfigurationer och nu vill skriva till 
backbuffer med gällande inställningar. 

Direct3D är lite mer komplicerat då vertexar måste byggas som datastrukturer och därmed vara 
förbereda innan vi vill börja rita. Nackdelarna är att koden blir större, men de stora fördelarna är att 
samma datastrukturer kan återanvändas för senare anrop till Render och att bygga dina former 
behöver endast göras en gång. Den andra stora fördelen är att Direct3D låter dig specificera hur ditt 
vertex format ska se ut, exempelvis i en applikation som inte använder ljussättning så finns det inget 
syfte med att definiera en normalvektor (Som skulle användas för att beräkna reflektioner) för varje 
vertex. 
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En otroligt viktig skillnad att belysa är att OpenGL kan definiera fyrkantiga polygoner, så kallade 
Quads. Dessa definieras av fyra punkter (som måste finnas på samma plan) och spänner upp en 
fyrsidig (inte nödvändigtvis kvadratisk) form. Direct3D saknar förmågan att rendera quads men 
använder istället trekanter som den enda polygontypen, fördelen med trekanter är att precis vilken 
tvådimensionell form som helst kan definieras med trekanter. I exemplet ovan (Se kodlistning 17) 
skapar vi en fyrkant med endast en quad i OpenGLs fall, och med två trianglar i Direct3Ds fall. 
Resultaten är identiska. 

 

OpenGL 
private GLuint texture 
 
Render() 
{ 
   glBindTexture( 
GL_TEXTURE_2D, texture ); 
   glColor3f (50.0f, 100.0f, 50.0f); 
   glBegin(GL_ QUADS); 
      glTexCoord2f(0.0f, 0.0f); 
      glVertex3f(-1.0f, -1.0f, -1.0f); 
      glTexCoord2f(0.0f, 1.0f); 
      glVertex3f(-1.0f, 1.0f, -1.0f); 
      glTexCoord2f(1.0f, 1.0f); 
      glVertex3f(1.0f, 1.0f, -1.0f); 
      glTexCoord2f(1.0f, 0.0f); 
      glVertex3f(1.0f, -1.0f, -1.0f); 
   glEnd(); 
} 
 

Direct3D 
private bool first = true;  
private Texture texture; 
 
Render() 
{ 
   CVERTEX[] Shape = null; 
   if(first) 
   { 
      Shape = new CVERTEX[6]; 
      Uint32 color = 0xFF326432; //ARGB 
      Shape[0] = new myVertex(-1.0f, -1.0f, -1.0f, color, 0.0f, 1.0f); 
      Shape[1] = new myVertex(-1.0f, 1.0f, -1.0f, color, 0.0f, 0.0f); 
      Shape[2] = new myVertex(1.0f, 1.0f, -1.0f, color, 1.0f, 0.0f); 
      Shape[3] = new myVertex(1.0f, 1.0f, -1.0f, color, 1.0f, 0.0f); 
      Shape[4] = new myVertex(1.0f, -1.0f, -1.0f, color, 1.0f, 1.0f); 
      Shape[5] = new myVertex(-1.0f, -1.0f, -1.0f, color, 0.0f, 1.0f); 
      first = false; 
   } 
   Device.BeginScene(); 
   Device.SetTexture(0, texture); 
   Device.DrawUserPrimitives(PrimitiveType.TriangleList, 2, 
Shape); 
   Device.EndScene(); 
} 
 

Kodlistning 18 - Sätta färg och textur (antar att textur redan har laddats in på respektive vis) 

I OpenGL sätts färg och textur innan vertexar ritas, en fördel är att om alla vertexar ska ha samma 
färg så behövs bara ett anrop. Men vill du skapa en gradient mellan varje vertex så måste färgen 
bytas med ett anrop till glColor3f. Texturer i OpenGL laddas in och ges ett namn i form av en siffra, 
närhelst vi vill sätta vilken textur som ska användas så anger vi bara namnet på texturen i 
glBindTexture. Se kodlistning 18. 

Direct3D är ganska likt när det gäller texturer, även här så är texturerna inbundna i Device och allt vi 
har är ett namn. Fast istället för en integer som namn så har vi ett objekt av klassen Texture som ger 
oss mer direkt kontroll över texturen. Vad det gäller färg så är Direct3D drastiskt annorlunda, istället 
för att välja färg före vårt draw anrop så sätter vi en egenskap i vertexen själv och anger vilken färg 
som gäller, detta är praktiskt när olika vertexar behöver olika färger men det är mycket klumpigare 
om färgen behöver bytas regelbundet. I synnerhet då om man bakar in sina vertexar i vertexbuffrar. 
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OpenGL 
SetTranslation () 
{ 
   glMatrixMode (GL_MODELVIEW); 
   glPushMatrix(); 
   glLoadIdentity (); 
   glTranslatef (0.5f, 1.5f, 0.0f); 
   glRotatef(180.0f, 0.0f, 1.0f, 0.0f); 
   Render(); //Egen funktion 
   glPopMatrix() 
} 
 

Direct3D 
SetTransformations () 
{ 
   Transforms OldTransform = Device.Transform; 
   Matrix trans = Matrix.Translation(new 
Vector3(0.5f, 1.5f, 0.0f)); 
   Matrix rot = Matrix.RotationY(0.5); 
   Matrix world = Matrix.Multiply(rot_matrix, 
trans_matrix); 
   Device.SetTransform(TransformType.World, 
world); 
   Render(); //Egen funktion 
   Device.SetTransform(TransformType.World, 
OldTransform.World); 
} 
 

Kodlistning 19 - Matrishantering 

I OpenGL får man aldrig behandla matriserna som variabler, dem måste manipuleras via 
funktionsanrop, I Exemplet ovan (Se kodlistning 19) väljer vi vilken matris vi vill påverka med 
glMatrixMode, sparar undan den med glPushMatrix och nollställer den, varefter vi tillämpar 
transformer på den. När vi är klara med att rendera så anropar vi glPopMatrix för att återställa 
matrisen till hur den var innan vi ändrade den. 

I Direct3D kan vi hantera matriser som variabler, men å andra sidan har vi inte samma lyx med 
automatik. Exempelvis för att spara matrisen vi hade innan vi ändrade på den så måste vi hämta ut 
den och spara den själva. Detta har sina fördelar i att man kan spara matriser för olika situationer på 
olika ställen. Därefter skapar vi den matris vi vill ersätta med, även detta görs manuellt. När den nya 
matrisen är klar så skickar vi in den med Device.SetTransform. Efter att vi är klara med vad vi ville 
göra så återställer vi den gamla matrisen genom att skicka in den på samma sätt. 

 

OpenGL 
 
SetViewMatrix () 
{ 
   glMatrixMode (GL_MODELVIEW); 
   glLoadIdentity (); 
   glRotatef (0.0f, 1.0f, 0.0f, 0.0f); //rot x 
   glRotatef (90.0f, 0.0f, 1.0f, 0.0f); //rot y 
   glRotatef (0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f); //rot z 
   glTranslatef (-15.0f, -10.0f, -0.0f); 
} 
 

Direct3D 
 
SetViewMatrix () 
{ 
   Vector3 eye = new Vector3(15.0f, 10.0f, 0.0f); 
   Vector3 focus = new Vector3(1.0f, 0.0f, 0.0f) + 
eye; 
   Vector3 up = new Vector3(0.0f, 1.0f, 0.0f); 
   Matrix View = Matrix.LookAtLH(eye, focus, up); 
   Device.SetTransform(TransformType.View, 
View); 
} 
 

Kodlistning 20 - Konfigurera kamera (plats och vinklar) 
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OpenGL definierar inte en kameraposition utan använder istället förflyttningsmatrisen för att flytta 
världen runt kameran. I exemplet i kodlistning 20 så flyttar vi världen 15 enheter åt vänster och 10 
enheter nedåt för att skapa intrycket av att kameran är 15 enheter till höger och 10 enheter upp. 

OpenGL sätter kameravinkeln genom att rotera ett antal grader runt en användardefinierad vektor. 
Detta är praktiskt om man vill rotera runt andra vektorer än axel-vektorerna och enkelt om man bara 
avser att använda enkla vinklar. Om man däremot vill fokusera på en punkt måste programmet först 
räkna ut vinklarna som behövs. 

Direkt3D väljer att sätta en vektor som beskriver var kameran ”hänger” i koordinatsystemet. 
Huruvida denna bakom kulisserna bara översätts till en förflyttningsmatris berör inte 
programmeraren. Kameravinkel sätts genom att specificera en punkt som kameran fokuserar på, 
samt en punkt mot vilket kameran längs sin riktning ska vrida sig så att punkten är ”ovanför”. Att helt 
enkelt sätta vinklar mot axel-vektorerna blir svårare, och att sätta en vinkel mot en 
användardefinierad axel kräver viss linjär algebra. 

Båda har sina fördelar i respektive situationer. Men att hålla kamerapositionen separat från 
förflyttningsmatrisen är en klar fördel med Direct3D 
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3. Mätbara resultat 
Nedan följer kod hämtade från källkoden till PixelCity av Shamus Young [9], följt av ekvivalent kod 
skriven i C# med Direct3D. Efter varje stycke följer kommentarer och statistik på antal statements 
samt antal API anrop i respektive exempel. 

Observera att i de fall där valet av API inverkar på vilken kod som behövde skrivas så kommer dessa 
rader inte att räknas i resultatet. Eventuella using eller include kommer inte heller att räknas. 
Observera också att exemplen nedan är ett urval. 

 

Exempel 1. CBuilding->ConstructCube(int, int, int, int, int, int) 

C++/OpenGL 

void CBuilding::ConstructCube (int left, int right, int front, int back, int 
bottom, int top) 
{ 
 
  GLvertex    p[10]; 
  float       x1, x2, z1, z2, y1, y2; 
  int         i; 
  cube        c; 
  float       u, v1, v2; 
  float       mapping; 
  int         base_index; 
  int         height; 
 
  height = top - bottom; 
  x1 = (float)left; 
  x2 = (float)right; 
  y1 = (float)bottom; 
  y2 = (float)top; 
  z1 = (float)front; 
  z2 = (float)back; 
  base_index = _mesh->VertexCount (); 
 
  mapping = (float)SEGMENTS_PER_TEXTURE; 
  u = (float)(RandomVal () % SEGMENTS_PER_TEXTURE) / (float)SEGMENTS_PER_TEXTURE; 
  v1 = (float)bottom / (float)mapping; 
  v2 = (float)top / (float)mapping; 
 
  p[0].position = glVector (x1, y1, z1);  p[0].uv = glVector (u, v1); 
  p[1].position = glVector (x1, y2, z1);  p[1].uv = glVector (u, v2); 
  u += (float)_width / mapping; 
  p[2].position = glVector (x2, y1, z1);  p[2].uv = glVector (u, v1); 
  p[3].position = glVector (x2, y2, z1);  p[3].uv = glVector (u, v2); 
  u += (float)_depth / mapping; 
  p[4].position = glVector (x2, y1, z2);  p[4].uv = glVector (u, v1); 
  p[5].position = glVector (x2, y2, z2);  p[5].uv = glVector (u, v2); 
  u += (float)_width / mapping; 
  p[6].position = glVector (x1, y1, z2);  p[6].uv = glVector (u, v1); 
  p[7].position = glVector (x1, y2, z2);  p[7].uv = glVector (u, v2); 
  u += (float)_width / mapping; 
  p[8].position = glVector (x1, y1, z1);  p[8].uv = glVector (u, v1); 
  p[9].position = glVector (x1, y2, z1);  p[9].uv = glVector (u, v2); 
  for (i = 0; i < 10; i++) { 
    p[i].uv.x = (p[i].position.x + p[i].position.z) / (float)SEGMENTS_PER_TEXTURE; 
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    _mesh->VertexAdd (p[i]); 
    c.index_list.push_back(base_index + i); 
  } 
  _mesh->CubeAdd (c); 
 
} 

Kodlistning 21 - C++ kod för att skapa en kub 

 

C#/Direct3D 

/// <summary> 
/// Contructs a cube, used by the building designing functions. 
/// </summary> 
void ConstructCube (int left, int right, int front, int back, int bottom, int 
top) 
{ 
 HackJob.my_vertex[] p = new HackJob.my_vertex[36]; 
 int height = top - bottom; 
 float x1 = (float)left; 
 float x2 = (float)right; 
 float y1 = (float)bottom; 
 float y2 = (float)top; 
 float z1 = (float)front; 
 float z2 = (float)back; 
 int base_index = _mesh.VertexCount(); 
 
 float mapping = (float)Global_constants.SEGMENTS_PER_TEXTURE; 
 float topstart = 
(float)(Random.RandomVal(Global_constants.SEGMENTS_PER_TEXTURE)) / 
(float)Global_constants.SEGMENTS_PER_TEXTURE; 
 float bottomstop = topstart + (float)(top-bottom)/mapping; 
 
 float WidthStretch = (float)(right-left)/mapping; 
 float DepthStretch = (float)(back-front)/mapping; 
    
 Mesh.triangle_list t = new Mesh.triangle_list(null); 
 
 float leftstart = 
(float)(Random.RandomVal(Global_constants.SEGMENTS_PER_TEXTURE)) / 
(float)Global_constants.SEGMENTS_PER_TEXTURE; 
 float rightstop = leftstart + WidthStretch; 
 
 #region vertexdefinition 
 
 float nx, ny, nz; 
 
 //Front face 
 nx = (float)((x1 + x2) / 2); 
 ny = (float)((y1 + y2) / 2); 
 nz = z1 - 2.0f; 
 p[0] = HackJob.makeVertex(x1, y1, z1, nx, ny, nz, leftstart, bottomstop); 
//Bottom left 
 p[1] = HackJob.makeVertex(x1, y2, z1, nx, ny, nz, leftstart, topstart); //Top 
left 
 p[2] = HackJob.makeVertex(x2, y2, z1, nx, ny, nz, rightstop, topstart); //Top 
right 
 p[3] = HackJob.makeVertex(x2, y2, z1, nx, ny, nz, rightstop, topstart); //Top 
right 
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 p[4] = HackJob.makeVertex(x2, y1, z1, nx, ny, nz, rightstop, bottomstop); 
//Bottom right 
 p[5] = HackJob.makeVertex(x1, y1, z1, nx, ny, nz, leftstart, bottomstop); 
//Bottom left 
 
 //Right face 
 nx = x2 + 2.0f; 
 ny = (float)((y1 + y2) / 2); 
 nz = (float)((z1 + z2) / 2); 
 leftstart = rightstop; //Fortsätt där vi slutade fast på den nya sidan. 
 rightstop = leftstart + DepthStretch; //Och räkna ut ett nytt slut. 
 p[6] = HackJob.makeVertex(x2, y1, z1, nx, ny, nz, leftstart, bottomstop); 
//Bottom left 
 p[7] = HackJob.makeVertex(x2, y2, z1, nx, ny, nz, leftstart, topstart); //Top 
left 
 p[8] = HackJob.makeVertex(x2, y2, z2, nx, ny, nz, rightstop, topstart); //Top 
right 
 p[9] = HackJob.makeVertex(x2, y2, z2, nx, ny, nz, rightstop, topstart); //Top 
right 
 p[10] = HackJob.makeVertex(x2, y1, z2, nx, ny, nz, rightstop, bottomstop); 
//Bottom right 
 p[11] = HackJob.makeVertex(x2, y1, z1, nx, ny, nz, leftstart, bottomstop); 
//Bottom left 
 
 //Back face 
 nx = (float)((x1 + x2) / 2); 
 ny = (float)((y1 + y2) / 2); 
 nz = z2 + 2.0f; 
 leftstart = rightstop; //Fortsätt där vi slutade fast på den nya sidan. 
 rightstop = leftstart + WidthStretch; //Och räkna ut ett nytt slut. 
 p[12] = HackJob.makeVertex(x2, y1, z2, nx, ny, nz, leftstart, bottomstop); 
//Bottom left 
 p[13] = HackJob.makeVertex(x2, y2, z2, nx, ny, nz, leftstart, topstart); 
//Top left 
 p[14] = HackJob.makeVertex(x1, y2, z2, nx, ny, nz, rightstop, topstart); 
//Top right 
 p[15] = HackJob.makeVertex(x1, y2, z2, nx, ny, nz, rightstop, topstart); 
//Top right 
 p[16] = HackJob.makeVertex(x1, y1, z2, nx, ny, nz, rightstop, bottomstop); 
//Bottom right 
 p[17] = HackJob.makeVertex(x2, y1, z2, nx, ny, nz, leftstart, bottomstop); 
//Bottom left 
 
 //Left face 
 nx = x1 - 2.0f; 
 ny = (float)((y1 + y2) / 2); 
 nz = (float)((z1 + z2) / 2); 
 leftstart = rightstop; //Fortsätt där vi slutade fast på den nya sidan. 
 rightstop = leftstart + DepthStretch; //Och räkna ut ett nytt slut. 
 p[18] = HackJob.makeVertex(x1, y1, z2, nx, ny, nz, leftstart, bottomstop); 
//Bottom left 
 p[19] = HackJob.makeVertex(x1, y2, z2, nx, ny, nz, leftstart, topstart); 
//Top left 
 p[20] = HackJob.makeVertex(x1, y2, z1, nx, ny, nz, rightstop, topstart); 
//Top right 
 p[21] = HackJob.makeVertex(x1, y2, z1, nx, ny, nz, rightstop, topstart); 
//Top right 
 p[22] = HackJob.makeVertex(x1, y1, z1, nx, ny, nz, rightstop, bottomstop); 
//Bottom right 
 p[23] = HackJob.makeVertex(x1, y1, z2, nx, ny, nz, leftstart, bottomstop); 
//Bottom left 
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 //Top face 
 nx = (float)((x1 + x2) / 2); 
 ny = y2 + 2.0f; 
 nz = (float)((z1 + z2) / 2); 
 p[24] = HackJob.makeVertex(x1, y2, z1, nx, ny, nz, 0.0f, 0.0f); //Bottom left 
 p[25] = HackJob.makeVertex(x1, y2, z2, nx, ny, nz, 0.0f, 0.0f); //Top left 
 p[26] = HackJob.makeVertex(x2, y2, z2, nx, ny, nz, 0.0f, 0.0f); //Top right 
 p[27] = HackJob.makeVertex(x2, y2, z2, nx, ny, nz, 0.0f, 0.0f); //Top right 
 p[28] = HackJob.makeVertex(x2, y2, z1, nx, ny, nz, 0.0f, 0.0f); //Bottom 
right 
 p[29] = HackJob.makeVertex(x1, y2, z1, nx, ny, nz, 0.0f, 0.0f); //Bottom left 
 //Bottom face 
 nx = (float)((x1 + x2) / 2); 
 ny = y1 - 2.0f; 
 nz = (float)((z1 + z2) / 2); 
 p[30] = HackJob.makeVertex(x2, y1, z1, nx, ny, nz, 0.0f, 0.0f); //Top right 
 p[31] = HackJob.makeVertex(x2, y1, z2, nx, ny, nz, 0.0f, 0.0f); //Bottom 
right 
 p[32] = HackJob.makeVertex(x1, y1, z2, nx, ny, nz, 0.0f, 0.0f); //Bottom left 
 p[33] = HackJob.makeVertex(x1, y1, z2, nx, ny, nz, 0.0f, 0.0f); //Bottom left 
 p[34] = HackJob.makeVertex(x1, y1, z1, nx, ny, nz, 0.0f, 0.0f); //Top left 
 p[35] = HackJob.makeVertex(x2, y1, z1, nx, ny, nz, 0.0f, 0.0f); //Top right 
  
 #endregion 
  
 for (int i = 0; i < p.Length; i++) 
 { 
  _mesh.VertexAdd(p[i]); 
  t.index_list.AddLast(base_index + i); 
 } 
 _mesh.TriangleListAdd(t); 
} 
   
 

Kodlistning 22 - C# kod för att skapa en kub 

 

Kommentarer: 

Variabeln _mesh som refereras till i exemplen ovan (Se kodlistning 21 & 22) är ett objekt av klassen 
Mesh (som inte kommer att detaljeras här). Mesh är en klass som förenklar renderingen av en figur, 
exemplen ovan lägger till en kub i en byggnads _mesh. 

I OpenGL kan en kub enkelt definieras med 4 vektorer som står i ett varsitt hörn av kuben sett 
uppifrån. Denna egenskap finns inte i Direct3D där varje trekant i varje sida måste definieras var för 
sig. Men eftersom detta är ett fall där APIet påverkar antalet statements så räknas inte detta till C#s 
nackdel. Men det rör sig om ca 30 rader mer kod på grund av att den egenskapen fattas i Direct3D 

I C#/Direct3D exemplet definieras även normalvektorer till vertexarna, dessa operationer är helt 
överflödiga och hade kunnat ignoreras och räknas därför inte. 
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Statistik: 

25 uttryck i C++ 

21 uttryck i C# 

0 API anrop till OpenGL 

0 API anrop till Direct3D 

 
Exempel 2. glBbox.cpp 

C++/OpenGL 

/*----------------------------------------------------------------------------- 
 
  glBbox.cpp 
 
  2006 Shamus Young 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
   
  This module has a few functions useful for manipulating the bounding-box  
  structs. 
 
-----------------------------------------------------------------------------*/ 
 
#define MAX_VALUE               999999999999999.9f 
 
#include <math.h> 
 
#include "macro.h" 
#include "glTypes.h" 
 
/*----------------------------------------------------------------------------- 
Does the given point fall within the given Bbox? 
-----------------------------------------------------------------------------*/ 
 
bool glBboxTestPoint (GLbbox box, GLvector point) 
{ 
 
  if (point.x > box.max.x || point.x < box.min.x) 
    return false; 
  if (point.y > box.max.y || point.y < box.min.y) 
    return false; 
  if (point.z > box.max.z || point.z < box.min.z) 
    return false; 
  return true; 
 
} 
 
/*----------------------------------------------------------------------------- 
Expand Bbox (if needed) to contain given point 
-----------------------------------------------------------------------------*/ 
 
GLbbox glBboxContainPoint (GLbbox box, GLvector point) 
{ 
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  box.min.x = MIN (box.min.x, point.x); 
  box.min.y = MIN (box.min.y, point.y); 
  box.min.z = MIN (box.min.z, point.z); 
  box.max.x = MAX (box.max.x, point.x); 
  box.max.y = MAX (box.max.y, point.y); 
  box.max.z = MAX (box.max.z, point.z); 
  return box; 
   
} 
 
/*----------------------------------------------------------------------------- 
This will invalidate the bbox.  
-----------------------------------------------------------------------------*/ 
 
GLbbox glBboxClear (void) 
{ 
 
  GLbbox      result; 
 
  result.max = glVector (-MAX_VALUE, -MAX_VALUE, -MAX_VALUE); 
  result.min = glVector ( MAX_VALUE,  MAX_VALUE,  MAX_VALUE); 
  return result; 
 
} 

Kodlistning 23 - C++ kod för en bounding box 

 

C#/Direct3D 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Text; 
using Microsoft.DirectX; 
using Microsoft.DirectX.Direct3D; 
 
namespace PixelcitySharp 
{ 
 /// <summary> 
 /// This class replaces the GlBbox 
 /// It both is a bounding box and has methods for handling bounding boxes 
 /// </summary> 
 class BoundingBox 
 { 
  public Vector3 min; 
  public Vector3 max; 
  private const float MAX_VALUE = 999999999999999.9f; 
   
  public bool TestPoint(Vector3 point) 
  { 
   if (point.X > max.X || point.X < min.X) 
    return false; 
   if (point.Y > max.Y || point.Y < min.Y) 
    return false; 
   if (point.Z > max.Z || point.Z < min.Z) 
    return false; 
   return true; 
  } 
   
  /// <summary> 
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  /// Expand the box so that it contains the specified point 
  /// Returns itself, but if you called this method you wouldn't need the 
return value anyway! 
  /// </summary> 
  public BoundingBox ContainPoint(Vector3 point) 
  { 
   min.X = Macro.MIN((int)min.X, (int)point.X); //Set the box min.x to 
contain the point if it's outside, otherwise retain current value 
   min.Y = Macro.MIN((int)min.Y, (int)point.Y); 
   min.Z = Macro.MIN((int)min.Z, (int)point.Z); 
   max.X = Macro.MAX((int)max.X, (int)point.X); 
   max.Y = Macro.MAX((int)max.Y, (int)point.Y); 
   max.Z = Macro.MAX((int)max.Z, (int)point.Z); 
   return this; 
  } 
   
  /// <summary> 
  /// Returns a new BoundingBox with maximum negative size 
  /// </summary> 
  /// <returns></returns> 
  public static BoundingBox BoundingBoxClear() 
  { 
   BoundingBox result = new BoundingBox(); 
    
   result.max = new Vector3(-MAX_VALUE, -MAX_VALUE, -MAX_VALUE); 
   result.min = new Vector3(MAX_VALUE,  MAX_VALUE,  MAX_VALUE); 
   return result; 
  } 
 } 
} 

Kodlistning 24 - C# kod för en bounding box 

 

Kommentarer: 

I C++/OpenGL exemplet (Se kodlistning 23) är GLbbox en strukt definierad i en annan fil, den 
innehåller två vektorer av längden 3. I C#/Direct3D exemplet (Se kodlistning 24) har glBbox.cpp samt 
strukten GLbbox ersatts med en instansierbar klass. Resultatet är ekvivalent och båda ger upphov till 
två statements som inte räknas här. 

Bbox är en stödklass för att kontrollera vad som befinner sig innanför ett kvadratiskt område, den 
används i koden för att markera ut ett område i mitten av staden som är av särskilt intresse. 

 

Statistik: 

19 uttryck i C++ 

19 uttryck i C# 

0 API anrop till OpenGL 

0 API anrop till Direct3D 
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Exempel 3. Math.cpp 

C++/OpenGL 

/*----------------------------------------------------------------------------- 
 
  Math.cpp 
 
  2009 Shamus Young 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
   
  Various useful math functions. 
 
-----------------------------------------------------------------------------*/ 
 
#include <math.h> 
 
#include "macro.h" 
#include "math.h" 
 
/*----------------------------------------------------------------------------- 
Keep an angle between 0 and 360 
-----------------------------------------------------------------------------*/ 
 
float MathAngle (float angle) 
{ 
 
  if (angle < 0.0f)  
    angle = 360.0f - (float)fmod (fabs (angle), 360.0f); 
  else 
    angle = (float)fmod (angle, 360.0f); 
  return angle; 
 
} 
 
/*----------------------------------------------------------------------------- 
Get an angle between two given points on a grid 
-----------------------------------------------------------------------------*/ 
 
float MathAngle (float x1, float y1, float x2, float y2) 
{ 
 
  float   x_delta; 
  float   z_delta; 
  float   angle; 
 
  z_delta = (y1 - y2); 
  x_delta = (x1 - x2);  
  if (x_delta == 0) { 
    if (z_delta > 0) 
      return 0.0f; 
    else 
      return 180.0f; 
  } 
  if (fabs (x_delta) < fabs (z_delta)) { 
    angle = 90 - (float)atan (z_delta / x_delta) * RADIANS_TO_DEGREES; 
    if (x_delta < 0) 
      angle -= 180.0f; 
  } else { 
    angle = (float)atan (x_delta / z_delta) * RADIANS_TO_DEGREES; 
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    if (z_delta < 0.0f) 
      angle += 180.0f; 
  } 
  if (angle< 0.0f) 
    angle += 360.0f; 
  return angle; 
 
} 
 
/*----------------------------------------------------------------------------- 
Get distance (squared) between 2 points on a plane 
-----------------------------------------------------------------------------*/ 
 
float MathDistance2 (float x1, float y1, float x2, float y2) 
{ 
 
  float     dx; 
  float     dy; 
 
  dx = x1 - x2; 
  dy = y1 - y2; 
  return dx * dx + dy * dy; 
 
} 
 
/*----------------------------------------------------------------------------- 
Get distance between 2 points on a plane. This is slightly slower than  
MathDistance2 () 
-----------------------------------------------------------------------------*/ 
 
float MathDistance (float x1, float y1, float x2, float y2) 
{ 
 
  float     dx; 
  float     dy; 
 
  dx = x1 - x2; 
  dy = y1 - y2; 
  return (float)sqrt (dx * dx + dy * dy); 
 
} 
 
/*----------------------------------------------------------------------------- 
difference between two angles 
-----------------------------------------------------------------------------*/ 
 
float MathAngleDifference (float a1, float a2) 
 
{ 
 
  float         result; 
 
  result = (float)fmod (a1 - a2, 360.0f); 
  if (result > 180.0) 
    return result - 360.0F; 
  if (result < -180.0) 
    return result + 360.0F; 
  return result; 
 
} 
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/*----------------------------------------------------------------------------- 
interpolate between two values 
-----------------------------------------------------------------------------*/ 
 
float MathInterpolate (float n1, float n2, float delta) 
{ 
 
  return n1 * (1.0f - delta) + n2 * delta; 
 
} 
 
/*----------------------------------------------------------------------------- 
return a scalar of 0.0 to 1.0, based an the given values position within a range 
-----------------------------------------------------------------------------*/ 
 
float MathSmoothStep (float val, float a, float b) 
{ 
 
  if (b == a) 
    return 0.0f; 
  val -= a; 
  val /= (b - a); 
  return CLAMP (val, 0.0f, 1.0f); 
 
} 
 
/*----------------------------------------------------------------------------- 
Average two values 
-----------------------------------------------------------------------------*/ 
 
float MathAverage (float n1, float n2) 
{ 
 
  return (n1 + n2) / 2.0f; 
 
} 
 
/*----------------------------------------------------------------------------- 
  This will take linear input values from 0.0 to 1.0 and convert them to  
  values along a curve.  This could also be acomplished with sin (), but this  
  way avoids converting to radians and back. 
-----------------------------------------------------------------------------*/ 
 
float MathScalarCurve (float val) 
{ 
  
  float   sign; 
 
  val = (val - 0.5f) * 2.0f; 
  if (val < 0.0f) 
    sign = -1.0f; 
  else  
    sign = 1.0f; 
  if (val < 0.0f)  
    val = -val; 
  val = 1.0f - val; 
  val *= val; 
  val = 1.0f - val; 
  val *= sign; 
  val = (val + 1.0f) / 2.0f; 
  return val; 
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} 

Kodlistning 25 - Matematiska stödfunktioner i C++ 

 

C#/Direct3D 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Text; 
using Microsoft.DirectX; 
 
namespace PixelcitySharp 
{ 
 /// <summary> 
 /// Contains static methods to ease computation 
 /// </summary> 
 class Math 
 { 
  public static float Interpolate(float arg1, float arg2, float delta) 
  { 
   return arg1 * (1.0f - delta) + arg2 * delta; 
  } 
 
  public static Vector3 VectorInterpolate(Vector3 v1, Vector3 v2, float 
scalar) 
  { 
   Vector3 result = new Vector3(); ; 
 
   result.X = Interpolate(v1.X, v2.X, scalar); 
   result.Y = Interpolate(v1.Y, v2.Y, scalar); 
   result.Z = Interpolate(v1.Z, v2.Z, scalar); 
   return result; 
  } 
   
  public static Vector3 Vector3CrossProduct(Vector3 v1, Vector3 v2) 
  { 
   Vector3 result = new Vector3(); 
   result.X = v1.Y * v2.Z - v2.Y * v1.Z; 
   result.Y = v1.Z * v2.X - v2.Z * v1.X; 
   result.Z = v1.X * v2.Y - v2.X * v1.Y; 
   return result; 
  } 
 
  public static float ScalarCurve(float val) 
  { 
   float sign; 
 
   val = (val - 0.5f) * 2.0f; 
   if (val < 0.0f) 
    sign = -1.0f; 
   else 
    sign = 1.0f; 
   if (val < 0.0f) 
    val = -val; 
   val = 1.0f - val; 
   val *= val; 
   val = 1.0f - val; 
   val *= sign; 
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   val = (val + 1.0f) / 2.0f; 
   return val; 
  } 
   
  /// <summary> 
  /// gives the distance betwen two points in 2d space 
  /// </summary> 
  public static float MathDistance(float x1, float y1, float x2, float y2) 
  { 
 
   float dx; 
   float dy; 
 
   dx = x1 - x2; 
   dy = y1 - y2; 
   return (float)System.Math.Sqrt((double)(dx * dx + dy * dy)); 
 
  } 
 
  /// <summary> 
  /// Makes sure an angle is 0 lessthan angle lessthan 360 
  /// </summary> 
  public static float Angle(float angle) 
  { 
   if (angle < 0.0f) //if negative 
    return ((angle * -1.0f) % 360.0f)*-1.0f; //Then flip, modulo, 
flip, return 
   return angle % 360.0f; //Otherwise, just modulo and return. 
  } 
 
  /// <summary> 
  /// Get an angle between two given points on a grid 
  /// Cant be sure if it's about radians or degrees here! 
  /// </summary> 
  public static float Angle(float x1, float y1, float x2, float y2) 
  { 
   float angle = 0; 
   float z_delta = (y1 - y2); 
   float x_delta = (x1 - x2); 
   if (x_delta == 0) 
   { 
    if (z_delta > 0) 
     return 0.0f; 
    else 
     return 180.0f; 
   } 
   if (Macro.ABS(x_delta) < Macro.ABS(z_delta)) 
   { 
    angle = 90 - Macro.ATanf(z_delta / x_delta) * 
Macro.RADIANS_TO_DEGREES; 
    if (x_delta < 0) 
     angle -= 180.0f; 
   } 
   else 
   { 
    angle = Macro.ATanf(x_delta / z_delta) * 
Macro.RADIANS_TO_DEGREES; 
    if (z_delta < 0.0f) 
     angle += 180.0f; 
   } 
   if (angle < 0.0f) 
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    angle += 360.0f; 
   return angle; 
  }  
  public static float AngleDifference(float a1, float a2) 
  { 
   float result = (float)((a1 - a2)%360.0f); 
   if (result > 180.0f) 
    return result - 360.0f; 
   if (result < -180.0f) 
    return result + 360.0f; 
   return result; 
  } 
  public static float pow(float value, int powerof) 
  { 
   float result = value; 
   for (int a = 0; a < powerof; a++) 
    result *= value; 
   return result; 
  } 
 } 
} 

Kodlistning 26 - Matematiska stödfunktioner i C# 

 

Kommentarer: 

C#/Direct3D versionen (Se kodlistning 26) har inte implementerat Distance2, MathAverage eller 
MathScalarAverage eller MathSmoothStep då de inte behövdes, de raderna räknas därför inte i 
C++/OpenGL versionen (Se kodlistning 25). 

C#/Direct3D versionen har implementerat VectorInterpolate och VetorCrossProduct, dessa finns 
redan i Direct3D och är överflödiga, samt så finns de inte i C++/OpenGL versionen. Räknar inte de 
raderna. 

Macro är en separat klass med ett antal funktioner som i C++ versionen motsvaras av #Define 
uttryck. 

 

Statistik: 

53 uttryck i C++ 

52 uttryck i C# 

0 API anrop till OpenGL 

0 API anrop till Direct3D 
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Exempel 4. RenderUpdate i Render.cpp 

C++/OpenGL 

void RenderUpdate (void)   
{ 
 
  GLvector        pos; 
  GLvector        angle; 
  GLrgba          color; 
  int             elapsed; 
 
  frames++; 
  do_fps (); 
  glViewport (0, 0, WinWidth (), WinHeight ()); 
  glDepthMask (true); 
  glClearColor (0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f); 
  glEnable(GL_DEPTH_TEST); 
  glClear (GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT); 
  if (letterbox)  
    glViewport (0, letterbox_offset, render_width, render_height); 
  if (LOADING_SCREEN && TextureReady () && !EntityReady ()) { 
    do_effects (EFFECT_NONE); 
    SwapBuffers (hDC); 
    return; 
  } 
 glHint(GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, GL_NICEST); 
  glShadeModel(GL_SMOOTH); 
  glFogi (GL_FOG_MODE, GL_LINEAR); 
 glDepthFunc(GL_LEQUAL); 
  glEnable (GL_CULL_FACE); 
  glCullFace (GL_BACK); 
  glEnable (GL_BLEND); 
  glBlendFunc (GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA); 
  glMatrixMode (GL_TEXTURE); 
  glLoadIdentity(); 
 glMatrixMode (GL_MODELVIEW); 
  glHint(GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, GL_NICEST); 
  glLoadIdentity(); 
  glLineWidth (1.0f); 
  pos = CameraPosition (); 
  angle = CameraAngle (); 
  glRotatef (angle.x, 1.0f, 0.0f, 0.0f); 
  glRotatef (angle.y, 0.0f, 1.0f, 0.0f); 
  glRotatef (angle.z, 0.0f, 0.0f, 1.0f); 
  glTranslatef (-pos.x, -pos.y, -pos.z); 
  glEnable (GL_TEXTURE_2D); 
  glPolygonMode(GL_FRONT_AND_BACK, GL_FILL); 
  //Render all the stuff in the whole entire world. 
  glDisable (GL_FOG); 
  SkyRender (); 
  if (show_fog) { 
    glEnable (GL_FOG); 
    glFogf (GL_FOG_START, fog_distance - 100); 
    glFogf (GL_FOG_END, fog_distance); 
    color = glRgba (0.0f); 
    glFogfv (GL_FOG_COLOR, &color.red); 
  } 
  WorldRender (); 
  if (effect == EFFECT_GLASS_CITY) { 
    glDisable (GL_CULL_FACE); 
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    glEnable (GL_BLEND); 
    glBlendFunc (GL_ONE, GL_ONE); 
    glDepthFunc (false); 
    glDisable(GL_DEPTH_TEST); 
    glMatrixMode (GL_TEXTURE); 
    glTranslatef ((pos.x + pos.z) / SEGMENTS_PER_TEXTURE, 0, 0); 
   glMatrixMode (GL_MODELVIEW); 
  } else { 
    glEnable (GL_CULL_FACE); 
    glDisable (GL_BLEND); 
  } 
  EntityRender (); 
  if (!LOADING_SCREEN) { 
    elapsed = 3000 - WorldSceneElapsed (); 
    if (elapsed >= 0 && elapsed <= 3000) { 
      RenderFogFX ((float)elapsed / 3000.0f); 
      glDisable (GL_TEXTURE_2D); 
      glEnable (GL_BLEND); 
      glBlendFunc (GL_ONE, GL_ONE); 
      EntityRender (); 
    } 
  }  
  if (EntityReady ()) 
    LightRender (); 
  CarRender (); 
  if (show_wireframe) { 
    glDisable (GL_TEXTURE_2D); 
    glPolygonMode(GL_FRONT_AND_BACK, GL_LINE); 
    EntityRender (); 
  } 
  do_effects (effect); 
  //Framerate tracker 
  if (show_fps)  
    RenderPrint (1, "FPS=%d : Entities=%d : polys=%d", current_fps, EntityCount () 
+ LightCount () + CarCount (), EntityPolyCount () + LightCount () + CarCount ()); 
  //Show the help overlay 
  if (show_help) 
    do_help (); 
  SwapBuffers (hDC); 
 
} 

Kodlistning 27 - Renderingsfunktion skriven i C++ med OpenGL 

 

C#/Direct3D 

public static void RenderUpdate() 
{ 
 Vector3 pos; 
 Vector3 angle; 
 Color color; 
 int elapsed; 
 
 frames++; 
 do_fps(); 
    
 Viewport nvp = new Viewport(); 
 nvp.X = 0;  //Upper left oriented! 
 nvp.Y = render_height - 0; 
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 nvp.Width = render_width; 
 nvp.Height = render_height; 
 nvp.MinZ = DX_Device.Viewport.MinZ; 
 nvp.MaxZ = DX_Device.Viewport.MaxZ; 
 DX_Device.Viewport = nvp; 
  
 DX_Device.SetRenderState(RenderStates.ZEnable, true); 
 DX_Device.SetRenderState(RenderStates.ZBufferWriteEnable, true); 
  
 DX_Device.Clear(ClearFlags.Target | ClearFlags.ZBuffer, Color.FromArgb(0, 0, 
0), 1.0f, 0); 
    
 if (letterbox) 
 { 
  nvp = new Viewport(); 
  nvp.X = 0;  //Upper left oriented! 
  nvp.Y = render_height-letterbox_offset; 
  nvp.Width = render_width; 
  nvp.Height = render_height; 
  nvp.MinZ = DX_Device.Viewport.MinZ; 
  nvp.MaxZ = DX_Device.Viewport.MaxZ; 
  DX_Device.Viewport = nvp; 
 } 
 if (Global_constants.LOADING_SCREEN && TextureClass.TextureReady() && 
!Entity.EntityReady()) 
 { 
  do_effects(Effect.EFFECT_NONE); 
  DX_Device.Present(); 
  return; 
 } 
 //glHint(GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, GL_NICEST 
 //Saknar motsvarighet i DX 
  
 DX_Device.SetSamplerState(0, SamplerStageStates.MagFilter, 
(int)TextureFilter.Linear); 
 DX_Device.SetSamplerState(0, SamplerStageStates.MinFilter, 
(int)TextureFilter.Linear); 
  
 //glFogi(GL_FOG_MODE, GL_LINEAR); 
 DX_Device.SetRenderState(RenderStates.FogTableMode, (int)FogMode.Linear); 
 DX_Device.SetRenderState(RenderStates.FogVertexMode, (int)FogMode.Linear); 
 
 //glDepthFunc(GL_LEQUAL); 
 DX_Device.SetRenderState(RenderStates.ZBufferFunction, 
(int)Compare.LessEqual); 
 
 //glEnable(GL_CULL_FACE); 
 //glCullFace(GL_BACK); 
 DX_Device.SetRenderState(RenderStates.CullMode, (int)Cull.CounterClockwise); 
//kan inte speca att det är baksidor eftersom vad som utgör en baksida bestäms 
av pixelordningen. 
 
 //glEnable(GL_BLEND); 
 DX_Device.SetRenderState(RenderStates.AlphaBlendEnable, true); 
    
 //glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA); 
 DX_Device.SetRenderState(RenderStates.SourceBlend, (int)Blend.SourceAlpha); 
 DX_Device.SetRenderState(RenderStates.DestinationBlend, 
(int)Blend.InvSourceAlpha); 
    
 //glMatrixMode(GL_TEXTURE); 
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 //glLoadIdentity(); 
 //glMatrixMode(GL_MODELVIEW); 
 //glHint(GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, GL_NICEST); 
 //glLoadIdentity(); 
 //glLineWidth(1.0f); //Set line thickness for wireframe. No D3D equivialent 
    
 pos = Camera.CameraPosition(); 
 angle = Camera.CameraAngle(); 
 angle = Camera.AngleToLookAt(angle); //Need this? 
 Vector3 up = new Vector3(0.0f, 1.0f, 0.0f); 
 Matrix View = Matrix.LookAtLH(pos, angle, up); 
 DX_Device.SetTransform(TransformType.View, View); 
    
 //glEnable(GL_TEXTURE_2D); 
 DX_Device.SetTextureStageState(0, TextureStageStates.ColorOperation, 
(int)TextureOperation.Modulate); 
 DX_Device.SetTextureStageState(0, TextureStageStates.ColorArgument1, 
(int)TextureArgument.TextureColor); 
 DX_Device.SetTextureStageState(0, TextureStageStates.ColorArgument2, 
(int)TextureArgument.Current); 
  
 
 DX_Device.SetRenderState(RenderStates.FillMode, (int)FillMode.Solid); 
//glPolygonMode(GL_FRONT_AND_BACK, GL_FILL); 
 //Säger att polygoner ska ritas som ytor (ist. för punkter eller linjer) 
    
 //Render all the stuff in the whole entire world. 
 DX_Device.SetRenderState(RenderStates.FogEnable, false); //glDisable(GL_FOG); 
 Sky.SkyRender(); 
 if (show_fog) 
 { 
  DX_Device.SetRenderState(RenderStates.FogEnable, true); 
//glEnable(GL_FOG); 
  DX_Device.SetRenderState(RenderStates.FogStart, fog_distance - 100.0f); 
//glFogf(GL_FOG_START, fog_distance - 100); 
  DX_Device.SetRenderState(RenderStates.FogEnd, fog_distance); 
//glFogf(GL_FOG_END, fog_distance); 
  DX_Device.SetRenderState(RenderStates.FogColor, 0.0f); 
  //color = glRgba(0.0f); 
  //glFogfv(GL_FOG_COLOR, &color.red); 
 } 
 World.WorldRender(); 
 if (effect == (int)Effect.EFFECT_GLASS_CITY) 
 { 
  DX_Device.SetRenderState(RenderStates.CullMode, (int)Cull.None); 
//glDisable(GL_CULL_FACE); 
  DX_Device.SetRenderState(RenderStates.AlphaBlendEnable, true); 
//glEnable(GL_BLEND); 
  DX_Device.SetRenderState(RenderStates.SourceBlend, (int)Blend.One); 
//glBlendFunc(GL_ONE, GL_ONE); 
  DX_Device.SetRenderState(RenderStates.DestinationBlend, (int)Blend.One); 
     
  DX_Device.SetRenderState(RenderStates.ZBufferFunction, false); 
//glDepthFunc(false); 
  DX_Device.SetRenderState(RenderStates.ZBufferWriteEnable, false); 
//glDisable(GL_DEPTH_TEST); 
     
  //glMatrixMode(GL_TEXTURE); 
  Matrix a = DX_Device.GetTransform(TransformType.Texture0); 
  a.Translate(new Vector3((pos.X + 
pos.Z)/Global_constants.SEGMENTS_PER_TEXTURE, 0, 0)); //glTranslatef((pos.x + 
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pos.z) / SEGMENTS_PER_TEXTURE, 0, 0); 
  DX_Device.SetTransform(TransformType.Texture0, a); 
  //glMatrixMode(GL_MODELVIEW); 
 } 
 else 
 { 
  DX_Device.SetRenderState(RenderStates.CullMode, 
(int)Cull.CounterClockwise); //glEnable(GL_CULL_FACE); 
  DX_Device.SetRenderState(RenderStates.AlphaBlendEnable, false); 
 } 
 Entity.EntityRender(); 
 if (!Global_constants.LOADING_SCREEN) 
 { 
  elapsed = 3000 - World.WorldSceneElapsed(); 
  if (elapsed >= 0 && elapsed <= 3000) 
  { 
   RenderFogFX((float)elapsed / 3000.0f); 
      
   //glDisable(GL_TEXTURE_2D); 
   DX_Device.SetTextureStageState(0, TextureStageStates.ColorOperation, 
(int)TextureOperation.SelectArg1); 
   DX_Device.SetTextureStageState(0, TextureStageStates.ColorArgument1, 
(int)TextureArgument.Diffuse); 
   DX_Device.SetTextureStageState(0, TextureStageStates.ColorArgument2, 
(int)TextureArgument.Current); 
    
 
   DX_Device.SetRenderState(RenderStates.AlphaBlendEnable, true); 
//glEnable(GL_BLEND); 
   DX_Device.SetRenderState(RenderStates.SourceBlend, (int)Blend.One); 
//glBlendFunc(GL_ONE, GL_ONE); 
   DX_Device.SetRenderState(RenderStates.DestinationBlend, 
(int)Blend.One); 
   Entity.EntityRender(); 
  } 
 } 
 if (Entity.EntityReady()) 
  LightClass.LightRender(); 
 Car.CarRender(); 
 if (show_wireframe) 
 { 
  //glDisable(GL_TEXTURE_2D); 
  DX_Device.SetTextureStageState(0, TextureStageStates.ColorOperation, 
(int)TextureOperation.SelectArg1); 
  DX_Device.SetTextureStageState(0, TextureStageStates.ColorArgument1, 
(int)TextureArgument.Diffuse); 
  DX_Device.SetTextureStageState(0, TextureStageStates.ColorArgument2, 
(int)TextureArgument.Current); 
 
  DX_Device.SetRenderState(RenderStates.FillMode, (int)FillMode.WireFrame); 
//glPolygonMode(GL_FRONT_AND_BACK, GL_LINE); 
  Entity.EntityRender(); 
 } 
 do_effects((Effect)effect); 
 //Framerate tracker 
 if (show_fps) 
  RenderPrint(1, (int)current_fps, Entity.EntityCount() + 
LightClass.LightCount() + Car.CarCount(), Entity.EntityPolyCount() + 
LightClass.LightCount() + Car.CarCount()); 
 //Show the help overlay 
 if (show_help) 
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  do_help(); 
 DX_Device.Present(); //SwapBuffers(hDC); 
} 

Kodlistning 28 - Renderingsfunktion skriven i C# med Direct3D 

 

Kommentarer: 

Se kodlistning 27 & 28. 

Eftersom detta exempel består nästan enbart av API anrop, och eftersom valet av API påverkar 
nästan all övrig kod i den här funktionen så kommer jag inte att räkna uttryck för C++ och C#. 

I vissa fall fattas ekvivalent anrop i Direct3D, i dessa fall räknas inte det mot OpenGLs nackdel. 
Exempel på detta är glHint, vilket är en funktion i OpenGL som bestämmer vilka defaultvärden som 
ska användas om inget annat anges. Likaså glLineWidth saknar en ekvivalent funktion i Direct3D, den 
sätter bredden på renderade linjer 

 

Ekvivalenta anrop till glViewport har inte implementerats i C#/Direct3D versionen, och räknas därför 
inte. 

Statistik: 

46 API anrop till OpenGL 

46 API anrop till Direct3D 

 

Exempel 5. Sky.cpp 

C++/OpenGL 

/*----------------------------------------------------------------------------- 
 
  Sky.cpp 
 
  2009 Shamus Young 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
  Did this need to be written as a class? It did not. There will never be  
  more than one sky in play, so the whole class structure here is superflous, 
  but harmless. 
   
-----------------------------------------------------------------------------*/ 
 
#define SKYPOINTS      24 
 
#include <windows.h> 
#include <math.h> 
#include <gl\gl.h> 
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#include "camera.h" 
#include "macro.h" 
#include "math.h" 
#include "random.h" 
#include "render.h" 
#include "sky.h" 
#include "texture.h" 
#include "glTypes.h" 
#include "world.h" 
 
static CSky*          sky; 
 
/*----------------------------------------------------------------------------- 
 
-----------------------------------------------------------------------------*/ 
 
void SkyRender () 
{ 
 
  if (sky && !RenderFlat ()) 
    sky->Render (); 
 
} 
 
/*----------------------------------------------------------------------------- 
 
-----------------------------------------------------------------------------*/ 
 
void SkyClear () 
{ 
 
  if(sky) 
    delete sky; 
  sky = NULL; 
 
} 
 
/*----------------------------------------------------------------------------- 
 
-----------------------------------------------------------------------------*/ 
 
void CSky::Render () 
{ 
 
  GLvector    angle, position; 
 
  if (!TextureReady ()) 
    return; 
  glDepthMask (false); 
  glPushAttrib (GL_POLYGON_BIT | GL_FOG_BIT); 
  glPolygonMode (GL_FRONT_AND_BACK, GL_FILL); 
  glDisable (GL_CULL_FACE); 
  glDisable (GL_FOG); 
  glPushMatrix (); 
  glLoadIdentity(); 
  angle = CameraAngle (); 
  position = CameraPosition (); 
  glRotatef (angle.x, 1.0f, 0.0f, 0.0f); 
  glRotatef (angle.y, 0.0f, 1.0f, 0.0f); 
  glRotatef (angle.z, 0.0f, 0.0f, 1.0f); 
  glTranslatef (0.0f, -position.y / 100.0f, 0.0f); 
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  glEnable (GL_TEXTURE_2D); 
  glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, TextureId (TEXTURE_SKY)); 
  glCallList (m_list); 
  glPopMatrix (); 
  glPopAttrib (); 
  glDepthMask (true); 
  glEnable (GL_COLOR_MATERIAL); 
 
 
} 
 
 
/*----------------------------------------------------------------------------- 
 
-----------------------------------------------------------------------------*/ 
 
CSky::CSky () 
{ 
 
  GLvertex      circle[SKYPOINTS]; 
  GLvector      pos; 
  float         angle; 
  int           i; 
  float         size; 
  float         rad; 
  float         lum; 
 
  size = 10.0f; 
  for (i = 0; i < SKYPOINTS; i++) { 
    angle = (float)i / (float)(SKYPOINTS - 1); 
    angle *= 360; 
    angle *= DEGREES_TO_RADIANS; 
    circle[i].position.x = sinf (angle) * size; 
    circle[i].position.y = 0.1f; 
    circle[i].position.z = cosf (angle) * size; 
    circle[i].uv.x = ((float)i / (float)(SKYPOINTS - 1)) * 5.0f; 
    circle[i].uv.y = 0.5f; 
    rad = ((float)i / (SKYPOINTS - 1)) * 180.0f * DEGREES_TO_RADIANS; 
    lum = sinf (rad); 
    lum = (float)pow (lum, 5); 
    circle[i].color = glRgba (lum); 
  } 
  m_list = glGenLists(1); 
  glNewList (m_list, GL_COMPILE); 
  glColor3f (1, 1, 1); 
   
  glBegin (GL_QUAD_STRIP); 
  for (i = 0; i < SKYPOINTS; i++) { 
    glTexCoord2f (circle[i].uv.x, 0.0f); 
    glVertex3fv (&circle[i].position.x); 
    pos = circle[i].position; 
    pos.y = size / 3.5f; 
    glTexCoord2f (circle[i].uv.x, 1.0f); 
    glVertex3fv (&pos.x); 
  } 
  glEnd (); 
  glEndList();  
  sky = this; 
 
} 

Kodlistning 29 - Kod för att definera himlen/bakgrunden med C++ & OpenGL 
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C#/Direct3D 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Text; 
using System.Drawing; 
using Microsoft.DirectX; 
using Microsoft.DirectX.Direct3D; 
 
namespace PixelcitySharp 
{ 
 struct sky_point 
 { 
  Color        color; 
  Vector3      position; 
 }; 
  
 class Sky 
 { 
  public const int SKY_GRID = 21; 
  public const int SKY_HALF = (SKY_GRID / 2); 
  public const int SKYPOINTS = 24; 
  private static Sky sky; 
 
  public static void SkyRender() 
  { 
   if (sky != null && !Render.RenderFlat()) 
    sky.CRender(); 
  } 
   
  /// <summary> 
  /// Redundant since my redesign does away with the CSky class and that 
one instance that would be cleared here. 
  /// </summary> 
  public static void SkyClear() 
  { 
    
  } 
 
  private int m_list; 
  private int m_stars_list; 
  private sky_point[][] m_grid; 
 
 
  public void CRender() 
  { 
   Vector3 angle = new Vector3(); 
   Vector3 position = new Vector3(); 
    
   if (!TextureClass.TextureReady ()) 
    return; 
   Render.DX_Device.SetRenderState(RenderStates.ZEnable, false); 
//glDepthMask (false); 
 
   //glPushAttrib (GL_POLYGON_BIT | GL_FOG_BIT); //== Save all 
renderstates regarding plogon-rendering and fog 
   int FillModeInt = 
Render.DX_Device.GetRenderStateInt32(RenderStates.FillMode); 
   Render.DX_Device.SetRenderState(RenderStates.FillMode, 
(int)FillMode.Solid); //glPolygonMode (GL_FRONT_AND_BACK, GL_FILL); 
   int CullModeInt = 
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Render.DX_Device.GetRenderStateInt32(RenderStates.CullMode); 
   Render.DX_Device.SetRenderState(RenderStates.CullMode, 
(int)Cull.None); //glDisable (GL_CULL_FACE); 
   bool FogEnableInt = 
Render.DX_Device.GetRenderStateBoolean(RenderStates.FogEnable); 
   Render.DX_Device.SetRenderState(RenderStates.FogEnable, false); 
//glDisable (GL_FOG); 
    
   Transforms OldTransform = Render.DX_Device.Transform; //glPushMatrix 
(); 
   Render.DX_Device.SetTransform(TransformType.World, Matrix.Identity); 
//glLoadIdentity(); 
   angle = Camera.CameraAngle (); 
   position = Camera.CameraPosition (); 
    
   //glRotatef (angle.x, 1.0f, 0.0f, 0.0f); 
   //glRotatef (angle.y, 0.0f, 1.0f, 0.0f); 
   //glRotatef (angle.z, 0.0f, 0.0f, 1.0f); 
   angle = Camera.AngleToLookAt(angle); 
   Vector3 up = new Vector3(0.0f, 1.0f, 0.0f); 
   position = new Vector3(0.0f, -position.Y / 100.0f, 0.0f); 
//glTranslatef (0.0f, -position.y / 100.0f, 0.0f); 
   Matrix View = Matrix.LookAtLH(position, angle, up); 
   Render.DX_Device.SetTransform(TransformType.View, View); 
 
   //glEnable (GL_TEXTURE_2D); 
   int ColorOperationInt = Render.DX_Device.GetTextureStageStateInt32(0, 
TextureStageStates.ColorOperation); 
   int ColorArgument1Int = Render.DX_Device.GetTextureStageStateInt32(0, 
TextureStageStates.ColorArgument1); 
   int ColorArgument2Int = Render.DX_Device.GetTextureStageStateInt32(0, 
TextureStageStates.ColorArgument2); 
   Render.DX_Device.SetTextureStageState(0, 
TextureStageStates.ColorOperation, (int)TextureOperation.Modulate); 
   Render.DX_Device.SetTextureStageState(0, 
TextureStageStates.ColorArgument1, (int)TextureArgument.TextureColor); 
   Render.DX_Device.SetTextureStageState(0, 
TextureStageStates.ColorArgument2, (int)TextureArgument.Current); 
    
    
   //glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, TextureId (TEXTURE_SKY)); 
     //Render.DX_Device.SetTexture(TEXTURE_SKY); 
 
   //glColor3f (1, 1, 1); 
     // 
    
   Render.DX_Device.BeginScene(); //glBegin (GL_QUAD_STRIP); 
    Render.DX_Device.DrawUserPrimitives(PrimitiveType.TriangleStrip, 
SKYPOINTS * 2, circle); 
   Render.DX_Device.EndScene(); //glEnd (); 
 
 
 
 
   //Restore settings 
   Render.DX_Device.SetTransform(TransformType.View, OldTransform.View); 
//glPopMatrix (); 
 
 
   Render.DX_Device.SetRenderState(RenderStates.FillMode, FillModeInt); 
   Render.DX_Device.SetRenderState(RenderStates.CullMode, CullModeInt); 
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   Render.DX_Device.SetRenderState(RenderStates.FogEnable, 
FogEnableInt); 
    
   Render.DX_Device.SetTextureStageState(0, 
TextureStageStates.ColorOperation, ColorOperationInt); 
   Render.DX_Device.SetTextureStageState(0, 
TextureStageStates.ColorArgument1, ColorArgument1Int); 
   Render.DX_Device.SetTextureStageState(0, 
TextureStageStates.ColorArgument2, ColorArgument2Int); 
    
   Render.DX_Device.SetRenderState(RenderStates.ZEnable, true); 
   //glEnable (GL_COLOR_MATERIAL); 
  } 
 
  private Render.my_vertex[] circle; 
  private Vector3 pos; 
  private float size; 
 
  Sky () 
  { 
   m_grid = new sky_point[SKY_GRID][]; 
   for (int a = 0; a < SKY_GRID; a++) 
   { 
    m_grid[a] = new sky_point[SKY_GRID]; 
   } 
 
   circle = new Render.my_vertex[2*SKYPOINTS]; //det finns 24 hörn 
(skypoints) på vår... kuliss, två verts behövs för varje hörn 
   pos = new Vector3(); 
   float         angle; 
   float         rad; 
   float         lum; 
    
   size = 10.0f; 
   for (int i = 0; i < SKYPOINTS; i++) 
   { 
    angle = (float)i / (float)(SKYPOINTS - 1); //Angle = 0->1 
    angle *= 360; //angle = 0->360 
    angle *= Macro.DEGREES_TO_RADIANS; //angle = 0->2Pi 
    //angle == 0 means straight ahead(?) 
 
    //circle[2*i] = new Render.my_vertex(); 
    //circle[(2*i)+1] = new Render.my_vertex(); 
    /* 
    circle[i].x = Macro.Sinf (angle) * size; //angle = 0 => x = 0 
    circle[i].y = 0.1f; 
    circle[i].z = Macro.Cosf (angle) * size; //angle = 0 => z = size 
    circle[i].tu = ((float)i / (float)(SKYPOINTS - 1)) * 5.0f; 
    circle[i].tv = 0.5f; 
    */ 
    float x = Macro.Sinf (angle) * size; 
    float z = Macro.Cosf (angle) * size; 
 
    //circle[2*i].tv = 0.0f; //glTexCoord2f (circle[i].uv.x, 0.0f); 
     //glVertex3fv (&circle[i].position.x); 
    //pos = new Vector3(circle[i].x, circle[i].y, circle[i].z); //pos 
= circle[i].position; 
    //circle[i].y = size/3.5f; //pos.Y = size / 3.5f; 
    //circle[(2*i)+1].tv = 1.0f; //glTexCoord2f (circle[i].uv.x, 
1.0f); 
     //glVertex3fv (&pos.x); 
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    float y1 = 0.1f; 
    float y2 = size/3.5f; 
    float tu = ((float)i / (float)(SKYPOINTS - 1)) * 5.0f; //The 
texture is looped along its width 5 times 
    float tv1 = 1.0f; 
    float tv2 = 0.0f; 
 
    circle[2 * i] = Render.makeVertex(x, y1, z, tu, tv1); //Low 
    circle[(2 * i) + 1] = Render.makeVertex(x, y2, z, tu, tv2); ; 
//High 
 
    //Create a gradient along the length? 
    rad = ((float)i / (SKYPOINTS - 1)) * 180.0f * 
Macro.DEGREES_TO_RADIANS; 
    lum = Macro.Sinf (rad); 
    lum = Math.pow(lum, 5); 
    circle[i].colour = 
(UInt32)RgbaHsl.FromLuminescence(lum).ToArgb(); 
   } 
   sky = this; 
  } 
 } 
} 

Kodlistning 30 - Kod för att definera himlen/bakgrunden med C# & Direct3D 

 

Kommentarer: 

Klassen Csky (hittas i Sky.h) har bakats in i C#/Direct3D versionen, detta räknas till C# fördel eftersom 
separationen i C++/OpenGL versionen är orsakad av begränsningar i C++! 

Vissa Direct3D anrop är bortkommenterade eftersom moduler de är beroende av inte 
implementerats ännu. Dessa bortkommenterade rader räknas. 

Som förut så räknas inte kod som är orsakad på grund av API val. 

 

Statistik: 

36 uttryck i C++ 

41 uttryck i C# 

28 API anrop till OpenGL 

30 API anrop till Direct3D 
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Ställer vi upp resultaten från våra exempel ovan i tabellform så märker vi något lustigt. 

 C++ C# Skillnad OpenGL Direct3D Skillnad 
ConstructCube 25 21 4 0 0 0 
glBbox 19 19 0 0 0 0 
Math 53 52 1 0 0 0 
RenderUpdate - - - 46 46 0 
Sky 36 41 -5 28 30 -2 
       
Total 133 133 0 74 76 -2 
Tabell 1 – Sammanställning av statistik 

Tittar vi på tabell 1 så märker vi att skillnaderna är minimala! 

Man lockas att titta på den övriga koden som orsakats av API valet för att kunna få en tydlig vinnare, 
så om vi beaktar Exempel 1 med ConstructCube(), det är ca 30 rader mer övrig kod i direct3D 
versionen. Men om vi börjar räkna på det viset så kan vi också räkna antalet rader i Mesh.c, en kodfil 
i C++ versionen vars hela funktionalitet redan täcks av klassen Mesh i Direct3D APIet! 

Så för att inte komplicera saker så förklarar jag tävlingen oavgjord med en mycket lite seger till 
OpenGL. 
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4. Sammanfattning 
Skillnader mellan programmeringsspråken C++ och C# är ganska många, här förklaras ett antal av 
dem mycket kortfattat. 

I C++ finns en preprocessor som kan evaluera viss syntax till korrekt C++ syntax som kan kompileras. 
Detta gör det möjligt att införa både konstanta värden och förkortningar av kod. Motsvarande 
funktionalitet finns inte i C#, men kan substitueras i de flesta fall med ’private const’ eller funktioner. 
I så fall bör anmärkas att i C++ får man inte ett funktionsanrop eftersom preprocessorn ’klistrar in’ 
koden i #define uttrycket på dem platser där den refereras. 

I C++ är det viktigt att variabler deklareras innan några exekverbara rader i samma scope körs, i C# 
spelar det ingen roll var en variabel deklareras men det är upp till utvecklaren att se till så att 
variabeln finns i rätt scope. 

C# är ett hårt typat språk, till skillnad från C++ så gör C# väldigt få antaganden om datatyper, ett 
exempel är att C# inte evaluerar integers till bool när en bool väntas, utvecklaren måste explicit ange 
en jämförelse, till skillnad från C++ som evaluerar integers skilda från 0 som true när en bool 
förväntas. 

C# har fler överlagrade operatorer, till skillnad från C++ så kan C# applicera modulo på flyttal (i vilket 
fall dem behandlas som integers), motsvarande funktion fylls av fmod i C++. 

C++ utgår från att utvecklaren vet vad han gör, ett tydligt exempel på det är att en oinitierad variabel 
kan läsas, motsvarande syntax i C# resulterar i ett kompileringsfel. Det finns ingen praktiskt 
användning för en oinitierad variabel så C# utgår från att utvecklaren gjort ett misstag. 

C# är objekt orienterat från grunden, all kod är ordnad i klasser, och klasser är ordnade i namespaces. 
All kod som förekommer i samma namespace behandlas som om den hade legat i samma kodfil i 
C++. C++ håller sig till en kod layout som användes i C, C++ är också objekt orienterat, men mer som 
ett tillägg än som en kärnegenskap i språket. Kod för funktioner exempelvis skrivs inte i klasserna 
utan som överlagrade funktioner ibland allmän kod. C++ har också namespaces, men användandet av 
dem är upp till utvecklaren, den här rapporten detaljerar inte dessa. 

Minneshantering har abstraherats i C#, minne allokeras med nyckelordet new, som även finns i C++, 
men behöver inte avallokeras i C# tack vare en garbage collector som automatiskt avallokerar 
variabler som hamnar utanför scope. I C++ måste minne ses efter av applikationen, och innan 
variabler trillar utanför scope måste dem avallokeras. I C++ kan minne allokeras på mer än ett vis. 
Nyckelordet new allokerar utrymme och anropar kontruktorn för en eventuell klass, men man kan 
också använda funktionen malloc, en kvarleva från C. Minne som är allokerat med malloc kan även 
omallokeras med realloc, en egenskap som fattas helt i C#. Viktigt i C++ är att man avallokerar på rätt 
sätt, delete för minne som allokerats med new, och free för minne som allokerats med malloc. 

Arrayer i C++ är bara ett utrymme i minnet som går att indexera, nackdelen med detta är att 
eventuell bokföring måste skötas av applikationen, speciellt om arrayen är av dynamisk storlek. C# 
förenklar detta genom att göra arrayer till objekt som innehåller en egen räknare för hur många 
element den innehåller. 
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I C++ hanteras instansierade objekt av klasser som minnesutrymmen med en pekare till, det är 
således universellt att skicka objekt som parametrar till funktioner genom att skicka pekaren, att 
skicka dataområdet som en parameter är omöjligt. I C# behöver inte utvecklaren göra skillnad på 
objekt och primitiva datatyper, man använder samma syntax för att skicka värdet av en primitiv 
variabel som man använder för att skicka pekaren (eller snarare referensen) av ett objekt som en 
parameter. Det är således viktigt i C# att veta vad det är som kommer fram på andra sidan. Att skicka 
primitiva argument via pekare är lika lätt i båda språken. C++ använder operatorerna & och * för att 
läsa av adressen av variabeln, samt för att tolka adressen i en variabel. I C# finns nyckelordet ref som 
fyller båda funktionerna beroende på sammanhanget. 

Oftast när man använder C# så pratar man om Visual C#.NET, vilket betyder att man har tillgång till 
Windows Forms. Oftast när man pratar om C++ så pratar man inte om Visual C++.NET, i vilket fall 
windows fönster behöver skapas med Win32 APIet istället, vilket är en betydligt krångligare process 
som kräver mer förståelse från programmeraren. 

Klasser i C++ är i princip struktar med pekare till funktioner, medlemsfunktioner definieras inte i 
klassdefinitionen. Kod i C# består av klasser och kod kan inte skrivas utanför klasser. 

Enumerationer i C# måste namnges, värden i enumerationer måste adresseras via enumerationens 
namn som om dem var publika medlemmar i en klass eller strukt. Enumeratorvärden måste alltid 
typkastas för att kunna tilldelas som värde till andra datatyper.Ingen av dessa regler gäller för C++. 

Att definiera en form i OpenGL är ganska rättfram, ange en färg, en textur, sen vilken texturkoordinat 
och position varje vertex har. I Direct3D skapar du en array med samma längd som mängden vertexar 
du behöver, ger dem koordinater, varsin färg och texturkoordinater. Sätter vilken textur du vill 
använda och kallar på DrawUserPrimitives, anger vilken sorts form du vill rita och hur många sådana 
du definierat vertexar till. Skillnaderna är att i OpenGL så skrivs vertexar en i taget efterhand som du 
definierar dem. I Direct3D förväntas du bygga en datastruktur, antingen en array eller en 
vertexbuffer, och ritar allt på en gång med ett anrop till en draw funktion. Färg sätts i vertexarna, 
medans i OpenGL sätts färgen före dem glVertex anrop där färgen ska gälla. Fördelen med OpenGL 
metoden är att det blir lätt att byta färg och andra egenskaper på vertexarna, i Direct3D måste man 
manuellt byta ett värde på varje enskild vertex. 

Matriser i Direct3D hanteras som variabler och kan sättas och hämtas från device som sådana, i 
OpenGL interagerar man med renderingsmatriserna via funktionsanrop. OpenGL har fördelen att 
matriser kan sparas undan på en stack genom glPushMatrix och sedan hämtas därifrån med 
glPopMatrix. För att få samma effekt i Direct3D måste man hämta ut den som en variabel och se 
efter den själv. 

Kamerapositionering i OpenGL sköts genom att förflytta världen, snarare än kamerapositionen. 
Vinkel sätts genom att rotera ett antal grader runt en angiven axel. Direct3D sätter en 
kameraposition, en punkt som kameran tittar mot, och en punkt som kameran vrider sig för att alltid 
ha ovanför sig. 

En snabb undersökning av hur många uttryck som krävs för ekvivalent funktionalitet visar att 
skillnaden är minimal. Mellan både dem båda programmeringsspråken och dem båda 
grafikbiblioteken.  
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5. Slutsats 
 

I stycket Problem angav jag fyra frågor jag hade för avsikt att besvara med det här projektet. 

-Vilket språk är mest lättanvänt? 

-Vilket av de två grafikbiblioteken är lättast att använda? 

-Stämmer det att C# ger färre rader kod? 

-Vilket av grafikbiblioteken kräver minst antal anrop för att lösa samma uppgift? 

 

För att besvara frågorna så skrevs en 3D-grafisk applikation som var skriven i C++ med OpenGL om till 
C# med Direct3D, för att på så vis hitta skillnaderna och samtidigt få material för en mätbar 
undersökning där man kan räkna antalet rader kod och API anrop. 

Applikationen som skrevs blev inte identisk med originalet då tid och avsaknad av tidigare erfarenhet 
med grafikbibliotek var begränsande faktorer, men väl över 80% av koden hade portats och kunde 
jämföras. 

 

Figur 4 - PixelCity Sharp-X som det såg ut vid Utexpo 2011 

Se figur 1 (Sida 9) och figur 4. En hel del kompromisser resulterar i en applikation som i princip är 
samma sak men ser drastiskt annorlunda ut. 
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De första två frågorna är svåra att svara på i fakta. I jämförelse så har C# starka fördelar mot C++, 
men C++ har egna fördelar mot C#. C# har visat sig överlägset då uppgiften som ska lösas är stor, 
komplex och med många delmoment, C# har ett lättare syntax som gör det mer nybörjarvänligt och 
överskådligt, och C# implementerar en mycket enklare minneshantering, objekthantering och 
stränghantering. Vad C# saknar som märks av utvecklaren är tillgång till hårdvaran, det är möjligt 
men besvärligt att skriva hårdvarunära kod i C#. Detta hanterar C++ bättre genom att inte gömma 
hårdvaran bakom abstraktioner. Alla förenklingar som gjorts i C# gör det lättare för programmeraren 
att se sina misstag och gör det avsevärt mycket lättare att leta buggar. 

Min slutsats är att C# är klart mer lättanvänt. Och både Magnus Krisell [1] och Hao Chen [2] delar 
denna uppfattning. 

En sak som bör nämnas men som inte påverkar slutsatsen är att C# körs på virtuell maskin och endast 
kan exekveras på datorer med runtimes installerade, koden är universell så länge målmaskinen har 
runtimes. C++ kompileras till maskinkod, binärfilerna är inte kompatibla med andra plattformar, men 
koden är universell och kan kompileras till vilken plattform som helst. Vad detta innebär är att det 
finns många situationer där C# helt enkelt inte går att använda för att det inte finns runtimes till 
målplattformen! 

Den andra frågan var vilket grafikbibliotek som är mest lättanvänt. Båda biblioteken är mycket lika 
varandra när de används, men OpenGL ger fler friheter till användaren, medans Direct3D styr upp 
och nästan standardiserar koden för rendering, med sina för och nackdelar. Båda kan utföra nästan 
vilken uppgift som helst lika bra, men vissa specialfall är mycket lättare att utföra i OpenGL än i 
Direct3D. 

Min slutsats är att OpenGL är mer lättanvänt, vilket Richard Dazeley [5] också yrkar på i sin uppsats. 

När det gäller de sista två frågorna hade vi hoppats på ett tydligt och mätbart resultat. Detaljer av 
undersökningen redovisas i stycket Mätbara resultat. Men slutsatserna vi kan dra är att ett program 
skrivet i C++ har ungefär lika många uttryck som ett likadant program skrivet i C#. Och att endast en 
marginell skillnad finns i antalet funktionsanrop som krävs mellan OpenGL och Direct3D, till OpenGLs 
fördel. 

  



59 
 

Referenslista 
 [1]: Krisell, M., (2005) En jämförande studie av Visual C++, C# och VB.NET. Examensarbete, 
Linköpings universitet. 

 [2]: Chen, H., Comparative Study of C, C++, C# and Java Programming Languages. Vasa 
yrkeshögskola. 

 [3]: Jones, T., (2004) Benchmarking the Performance of C# and C++ in the Context of a DirectX Game. 
University of Southampton. 

 [4]: Ketola, S., (2011) Teknik bakom tredimensionella datorgrafiken Direct3D. Examensarbete, 
Nylands yrkeshögskola. 

 [5]: Dazeley, R., (2000) 3D APIs in Interactive Real-Time Systems. Self study, University of Tasmania. 

 [6]: Twentysided, ” Procedural City, Part 13: “Release” of Program and Source” av Shamus Young 
Hämtad den 31 augusti 2011 från http://www.shamusyoung.com/twentysidedtale/?p=3237 

 [7]: msdn, ”Why doesn't C# support #define macros?” av Eric Gunnerson. 
Hämtad den 16 maj 2011 från http://blogs.msdn.com/b/csharpfaq/archive/2004/03/09/why-doesn-
t-c-support-define-macros.aspx 

 [8]: msdn, ” Sharp New Language: C# Offers the Power of C++ and Simplicity of Visual Basic” av 
Joshua Trupin. 
Hämtad den 31 maj 2011 från http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/cc301505.aspx 

 

 

 


