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X dotychczas

- zbiór protokołów dla grafiki 2D (www, word, itp.)

- architektura – model klient (apps) /server (monitor, klawiatura, 
myszka)



  

Grafika przyspieszona 3D

- przekazanie mocy obliczeniowej z procesora CPU na GPU (GFX)

- Najbardziej popularne API – OpenGL (Silicon Graphics)

2 metody 

libGL (mesa)

udostępnia pare funkcji OpenGL dla programów
tłumaczy zapytania do serwera X (protokół X)
---> wady – wolne; zalety – implementacja całego API OpenGL
 



  

- X extensions (dodawanie funkcji/modułów do X) – GL-X

- przechwytywanie zapytań do OpenGL

- generowanie pakietów z funkcji generowanych przez programy

- kodowanie przez ext --> dalsze przekazywanie do serwera X

- moduł serwera X tlumaczy pakiety

odwołanie do funkcji na właściwym GPU

Wady - WOLNE !! 
np Gra – tłumaczenie 1000s poligonów/s

Potrzeba więc na Direct Rendering ...

GL-X / Indirect Rendering



  

Direct Rendering / DRI

- charakter lokalny (no networking – dzielenie pamięci)

- producenci GPU udostępniają własne wersje sterowników + libGL

zarządzanie okienkami – protokół X (serwer)
manipulacja poligonów – zapytania do zmodyfikowanego libGL
w efekcie ---> przekierowanie zapytań bezpośrednio na GPU

Jeśli sprzęt ma wsparcie OpenGL, to i DRI
 



  

Menedżery okienek i compositing

- „Tradycjonalna” metoda 3D accel: program istnieje w okienku 
zarządzanym przez OpenGL

 Sam menedżer okienek wymaga CPU power (tworzenie menu, 
transparency, cienie...)

Potrzeba na „composite window manager”
większa interakcja między protokołem X a 3D renderer.

Powstanie XGL i AiGLX



  

XGL (X-to-OpenGL)

- wykorzystanie composite extension serwera X

- renderowanie pixmaps do RAM (GLX_EXT_texture_from_pixmap)

- z RAM bierze inny program i dodaje efekty

- Kolejny serwer – wyłapuje display (nie wysyła do screen)

  powołuje się do API OpenGL

Publicznie dostępny – 2 stycznia 2006 (dotychczas dev za „kulisami”)

 



  

XGLX

- backend – jednoczęśnie serwer/klient

- połączenie z prawdziwym serwerem X ze wsparciem OpenGL 
render.

- jedyny klient, który może się łączyć – XGL

XGL – kolejny serwer dla aplikacji

 



  

AiGLX (Red Hat)

- AiGLX – Accelerated Indirect GL-X

- menedżer okienek powołuje sie na specjalny API OpenGL

- tłumaczenie do rozszerzonego protokołu GL-X

- przekazanie do zmodyfikowanego serwera X

- sam serwer robi całe compositing

- dostępność extension – wysyłanie TYLKO instrukcji manipulacji 
pixmap do serwera

Zalety – wszystkie informacje w jednym miejscu są przekształcane, 
nie są wysyłane tam i z powrotem.

Dostępny w Xorg 7.1 



  

Dostępność

Prawie wszystkie dystrybucje „mainstream”
Sabayon

Gentoo

Mandriva

Knoppix

Fedora

OpenSUSE

Ubuntu

 



  

Menedżery okienek (composite)

1: Wraz z XGL, David Reveman (Novell) napisał compiz

2: beryl – compiz fork

3: metacity (gnome)

4: kde

 


