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ภาษา Cg
� Cg ยอ่มาจาก C for Graphics 

� Cg ถกูพฒันาขึ �นโดยบริษัท Nvidia ด้วยความร่วมมือกบับริษัท Microsoft

� Cg เป็นภาษาโปรแกรมที4มีโครงสร้างภาษาคล้ายกบัภาษา C และ C++

� Cg ใช้สําหรับเขียนโปรแกรมเพื4อคํานวณแสงเงาในงานเรนเดอร์ (high-

level shading language)

� Cg ใช้เขียนได้ทั �ง vertex program และ fragment program ที4จะรันบน
Programmable Vertex Processor และ Programmable Fragment 

Processor ตามลําดบั ซึ4งหน่วยประมวลผลทั �ง 2 นี �อยูบ่น GPU

� Cg มีลกัษณะคล้ายกบัภาษา HLSL ที4ถกูพฒันาโดย Microsoft ซึ4งถกู
ออกแบบมาไว้เพื4องาน shading เช่นกนั
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ภาษา Cg (ต่อ)

� แม้วา่ Cg จะมีลกัษณะคล้ายภาษา C แต ่Cg ก็มีลกัษณะที4แตกตา่งจาก C 
อาทิเช่น ชนิดข้อมลูที4มีมากชนิดขึ �นไป รวมถึงลกัษณะการทํางานของ
โปรแกรม Cg ที4มุง่เน้นเพื4องานคํานวณด้านกราฟิกส์ (ซึ4งตา่งจากภาษา
ระดบัสงูอื4นซึ4งถกูใช้เพื4องานในลกัษณะทั4วไป)

� Cg ถกูออกแบบเพื4อให้ผู้ใช้สามารถใช้ความสามารถของอปุกรณ์กราฟิกส์
ได้อยา่งเตม็ที4 โดยยงัสามารถใช้ภาษาระดบัสงูในการควบคมุการทํางาน

� เมื4อโปรแกรม Cg ถกูคอมไพล์แล้วนําไปรันบน GPU แล้วนั �น โปรแกรมจะ
ประมวลผลข้อมลูที4เข้ามาใน pipeline ด้วย thread ซึ4งมีจํานวนมากและ
ทํางานในแบบขนาน

� แตล่ะ thread จะทํางานด้วยโค้ดจากโปรแกรมเดียวกนั แตป่ระมวลผลจาก
ข้อมลูเข้าใน thread แตล่ะตวัด้วยข้อมลูที4แตกตา่งกนั
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ภาษา Cg (ต่อ)

� ข้อมลูที4ถกูเข้าไปในโปรแกรมเป็นข้อมลูที4ถกูสง่เข้ามาใน pipeline

� ข้อมลูถกูสง่ผา่นจาก CPU เข้ามาใน GPU

� ข้อมลูเหลา่นี �สามารถอยูใ่นรูปของ vertex data และ pixel data (ดสูไลด์
การบรรยายครั �งที4 3 เพื4อทบทวน)

� แตใ่นวิชานี � เราจะประมวลผลข้อมลูที4เป็น vertex data เท่านั �น เพื4อใช้ใน
การคํานวณการสร้างภาพ 3 มิต ิ(3D Rendering)

� สว่นการประมวลผลข้อมลูที4อยูใ่นรูป pixel data (ซึ4งอยูน่อกขอบเขตของ
รายวิชานี �) จะใช้เพื4อการประมวลผลบนรูปภาพได้ (Image Processing)
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การเชื8อมต่อ OpenGL เข้ากับโปรแกรม Cg
� ในการใช้งาน OpenGL เพื4อสร้างภาพให้ปรากฏบนหน้าจอ ข้อมลูที4เป็น 

vertex data ของวตัถจุะถกูสง่เข้าไปใน pipeline และผา่นการประมวลผล
ตามขั �นตอนใน pipeline ให้ได้ผลการคํานวณที4จะถกูเก็บอยูใ่น framebuffer

� ถึงแม้วา่ขั �นตอนการคํานวณใน OpenGL pipeline (โดยเฉพาะที4ใช้ในการ
คํานวณแสงเงา) จะมีลกัษณะเป็นแบบ fixed-function อปุกรณ์กราฟิกส์ถกู
ออกแบบโดยยอมให้ผู้ใช้เขียนโปรแกรมควบคมุการทํางานภายใน GPU ได้

� ภาษา Cg ถกูออกแบบให้สามารถทํางานร่วมกบั OpenGL และ DirectX ได้
อยา่งสะดวก ซึ4งง่ายตอ่ผู้ใช้ในการใช้งาน

� เราจะมาเรียนรู้เพียงวิธีการเชื4อมตอ่ OpenGL เข้ากบัโปรแกรม Cg โดยนํา
โปรแกรม OpenGL ที4เคยเขียนไว้แล้วมาปรับเพื4อใช้งานร่วมกบั Cg
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การเชื8อมต่อ OpenGL เข้ากับโปรแกรม Cg (ต่อ)

� อปุกรณ์กราฟิกส์ในปัจจบุนั (ตั �งแต ่ค.ศ. 2002 เป็นต้นมา) จะถกูออกแบบให้
ภายใน GPU ประกอบด้วยทั �งหนว่ยประมวลผลที4เป็นแบบ
� Non-programmable hardware units
� Programmable hardware units

� Programmable hardware units ซึ4งเป็นสว่นที4ผู้ ใช้สามารถเขียนโปรแกรม
เข้าไปควบคมุการทํางานภายในได้ มีสว่นที4เป็น Programmable Vertex 

Processor และ Programmable Fragment Processor

� เราเรียกโปรแกรมที4ทํางานอยูบ่น Vertex Processor วา่ “vertex program” 
และบน Fragment Processor วา่ “fragment program”

� ใน OpenGL มี vertex program และ fragment program ที4ถกูเขียนขึ �นไว้
ซึ4งจะถกูโหลดเข้าไปในหน่วยประมวลผลทั �ง 2 ณ ตอนที4 OpenGL ถกูใช้งาน 
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การเชื8อมต่อ OpenGL เข้ากับโปรแกรม Cg (ต่อ)

� หากผู้ใช้ต้องการให้โปรแกรมของตนเข้าไปทํางานแทนของ OpenGL ก็
สามารถทําได้เช่นกนั

� เนื4องจากอปุกรณ์กราฟิกส์ถกูพฒันาอยา่งตอ่เนื4อง อปุกรณ์กราฟิกส์แตล่ะรุ่น
ของแตล่ะบริษัทมีโอกาสที4ขีดความสามารถในการทํางานจะไมเ่ท่ากนั

� ภาษา Cg จงึมีการกําหนดลกัษณะความสามารถของอปุกรณ์ หรือที4เรียกวา่ 
Hardware Profile เพื4อให้ผู้ใช้ระบขุีดความสามารถของอปุกรณ์ที4โปรแกรม
ของตนต้องการใช้งาน

� นอกจากนี � ผู้ ใช้สามารถตรวจสอบ Hardware Profile ของอปุกรณ์เพื4อปรับ
การทํางานของโปรแกรมตนให้รองรับกบัอปุกรณ์ในอดีต หรือในบางกรณีให้
รองรับกบัอปุกรณ์ในอนาคตได้
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ลาํดบัขั 6นตอนการเชื8อมต่อ
� การเขียนโปรแกรมหลกั (ซึ4งในที4นี �เป็นโปรแกรมที4ทํางานบน CPU) เพื4อสง่

โปรแกรม Cg ไปทํางานอยูบ่น GPU นั �น ผู้ใช้ต้องทําการ
� คอมไพล์โปรแกรม Cg ให้รองรับการทํางานของ Hardware Profile ที4ต้องการ โดยให้

อยูใ่นรูปของ object code ซึ4งจะถกูโหลดเข้าไปทํางานภายใน GPU ตอ่ไป
� เชื4อมตอ่โปรแกรมหลกักบัโปรแกรม Cg เพื4อให้โปรแกรมหลกัสามารถปรับเปลี4ยน

คา่พารามิเตอร์ที4โปรแกรม Cg จะนําไปใช้ในการประมวลผลข้อมลูใน pipeline ตอ่ไป

� Cg Runtime เป็นไลบรารีที4ช่วยให้ขั �นตอนที4กลา่วมาข้างต้นสามารถทําได้ใน
ขณะที4โปรแกรมหลกักําลงัทํางานอยู ่(at runtime)  

� การที4ทําขั �นตอนดงักลา่ว ณ runtime มีข้อดีในลกัษณะที4ผู้ ใช้ไมต่้องคอมไพล์
โปรแกรม Cg สําหรับ profile ตา่งๆ ไว้ลว่งหน้า รวมถึงไมจ่ําเป็นต้องจดัเก็บ 
object code ของโปรแกรมที4ถกูคอมไพล์ลว่งหน้าเหลา่นี �ด้วย



การใช้งาน Cg Runtime

11



12

การใช้งาน Cg Runtime
� โปรแกรมหลกัต้อง include ไฟล์ดงัตอ่ไปนี �

#include <Cg/cg.h> 
#include <Cg/cgGL.h> 

� หลงัจากนั �น โปรแกรมหลกัต้องสร้าง context ซึ4งเป็นโครงสร้างข้อมลู (data 
structure) ที4ใช้จดัเก็บข้อมลูของโปรแกรม Cg รวมทั �งโปรแกรมที4ถกูคอมไพล์
และคา่ตวัแปรพารามิเตอร์ โดยคําสั4งที4เรียกใช้ฟังก์ชนัมีลกัษณะดงันี �
CGcontext cgCont = cgCreateContext(); 

� ขั �นตอนตอ่ไปเป็นการเลือกใช้ profile ซึ4งเราจะเลือกใช้วิธีที4ตรวจสอบ profile 
ที4ดีที4สดุของอปุกรณ์กราฟิกส์ที4มีอยูใ่นระบบ โดยการเรียกใช้ฟังก์ชนั
CGprofile vProf = cgGLGetLatestProfile(CG_GL_VERTEX);

� คา่พารามิเตอร์ที4สง่ผา่นฟังก์ชนัเป็นการระบคุลาสของ profile ที4ใช้ตรวจสอบ 
อาทิเช่น CG_GL_VERTEX, CG_GL_FRAGMENT และ CG_GL_GEOMETRY
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การใช้งาน Cg Runtime (ต่อ)

� การคอมไพล์โปรแกรม Cg สามารถทําได้หลายลกัษณะ ดงัตวัอยา่งเช่น
CGcontext cgCont = cgCreateContext();
CGprofile vProf = cgGLGetLatestProfile(CG_GL_VERTEX);
CGprogram vProg = cgCreateProgramFromFile(cgCont,
CG_SOURCE,"vertex.cg",vProf,"main",NULL); 

� ตวัอยา่งนี �เป็นคอมไพล์โปรแกรมที4มีลกัษณะดงันี �
� cgCont เป็นตวัแปรที4เก็บ context

� CG_SOURCE บอกให้รู้วา่ source code ถกูเก็บอยูใ่นไฟล์
� ไฟล์ vertex.cg เป็นไฟล์ที4บรรจ ุsource code
� คอมไพล์โปรแกรมโดยใช้ profile ดงัที4ถกูเก็บไว้ในคา่ตวัแปร vProf
� ชื4อฟังก์ชนัเริ4มต้นการทํางาน (entry function) ของโปรแกรม Cg ที4อยูใ่นไฟล์ 
� สตริงที4เก็บคา่ตวัเลือกที4ใช้ในการคอมไพล์ ซึ4งในตวัอยา่งนี �ไมไ่ด้มีการระบตุวัเลือก
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การใช้งาน Cg Runtime (ต่อ)

� หลงัจากโปรแกรม Cg ได้ถกูคอมไพล์แล้ว โปรแกรมหลกัต้องโหลด object 
code ที4คอมไพล์ได้ผา่นเข้าไปยงั OpenGL โดยใช้ฟังก์ชนั
cgGLLoadProgram(vProg);

� ก่อนที4โปรแกรม Cg จะถกูเรียกใช้งานในการประมวลผลข้อมลูที4จะผา่นเข้าไป
ใน pipeline ในรอบการสง่ถดัไป ผู้ใช้จําเป็นต้องเรียกใช้ฟังก์ชนัเพื4อผกู
โปรแกรม Cg ที4เขียนขึ �นนี �ให้เข้าไปทํางานแทนโปรแกรมเดมิของ OpenGL ที4
ถกูใช้ในการประมวลผลข้อมลู โดยผู้ใช้ต้องเรียกใช้ฟังก์ชนั
cgGLBindProgram(vProg);

� นอกจากนี � ผู้ ใช้ต้องทําให้ profile ที4ต้องการใช้งานถกูกําหนดสถานะให้เริ4มใช้
งานได้ โดยใช้คําสั4ง
cgGLEnableProfile(vProf);

� ขั �นตอนทั �งหมดที4กลา่วมาแล้วจะทําให้โปรแกรม Cg ได้เริ4มประมวลผลข้อมลู
ที4ถกูสง่เข้ามาใน pipeline
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การส่งผ่านค่าพารามเิตอร์
� โปรแกรมหลกัสามารถสง่ผา่นคา่พารามเิตอร์ไปยงัโปรแกรม Cg โดยผา่นชื4อ

ของพารามิเตอร์ในโปรแกรม Cg

� ขั �นตอนแรก handle ของพารามิเตอร์ที4จะใช้ในการตดิตอ่กบัตวัแปร
พารามิเตอร์ในโปรแกรม Cg ต้องถกูหาคา่จากการเรียกใช้ฟังก์ชนั 
Cgparameter vLen = cgGetNamedParameter(vProg,"len");

� กําหนดคา่พารามิเตอร์ทําได้โดยผา่น cgSetParameter{1234}{ifd}v() 
ซึ4งสามารถถกูเรียกใช้ในลกัษณะตา่งๆ อาทิเช่น
cgSetParameter1f(vLen,10.5);
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การตรวจสอบข้อผดิพลาดในโปรแกรม Cg
� โปรแกรมหลกัสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดที4เกิดขึ �นในโปรแกรม Cg หรือ

ระหวา่งขั �นตอนการเรียกใช้งาน Cg runtime โดยเรียกตรวจสอบสถานะลา่สดุ
ของการทํางานภายในของ Cg วา่มีข้อผิดพลาดหรือไม่
CGerror cgErr = cgGetError();

� หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ �น คา่ cgErr จะมีคา่ไมเ่ท่ากบั CG_NO_ERROR ซึ4ง
เป็นคา่คงที4ที4ถกูกําหนดไว้

� เราสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดโดยดจูากข้อความ ด้วยการเรียกดจูาก
const char *str = cgGetLastErrorString(&cgErr);
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แบบฝึกหดั
� ให้ดาวน์โหลดไฟล์ SimpleCg.zip จากเวบ็ไซต์ของวิชา
� ทําความเข้าใจในโค้ด โดยเฉพาะในสว่นของการควบคมุโปรแกรม

ผ่านคีย์บอร์ดและการสง่ผ่านคา่พารามิเตอร์ไปยงัโปรแกรม Cg
� คอมไพล์และรันโปรแกรมเพื4อดกูารแสดงผลของโปรแกรม
� หากมีปัญหาในการคอมไพล์หรือมีข้อผิดพลาดเกิดขึ �นจากการรัน ให้

ลองแก้ปัญหา โดยดจูากภาคผนวก A และ B ของหนงัสือ The Cg 
Tutorial ซึ4งดอูอนไลน์ได้ที4 http://developer.nvidia.com/node/76 
หากยงัแก้ปัญหาไมไ่ด้ ให้สง่ภาพหน้าจอที4มีปัญหาผ่านอีเมลมายงั
ผู้สอน



คาํอธิบายเกี8ยวกับโปรแกรมใน SimpleCg.zip
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รายละเอียดเกี8ยวกับโปรแกรม
� ไฟล์ SimpleCg.zip ประกอบด้วยไฟล์ที4สําคญัดงันี �

� opengl_with_cg.c เป็นไฟล์ของโปรแกรมหลกั
� cg_programs.cg เป็นไฟล์ที4มี vertex program และ fragment program อยู่
� donut.tri เป็นไฟล์โมเดลที4เป็นรูปโดนทั (torus shape)
� Cg_Program.dev เป็นไฟล์โปรเจคของ Dev-Cpp

� หน้าที4หลกัในการทํางาน
� สร้างวินโดว์ขนาด 640 x 480 พิกเซล พร้อมทั �งกําหนด callbacks ในการใช้งาน
� สร้าง 2D texture ที4เป็นตารางหมากรุกสีขาวสลบัเขียวให้พร้อมใช้งานในโปรแกรม
� โหลดโมเดลจากไฟล์ donut.tri แล้วเก็บไว้ใน Display List หมายเลข 10
� คอมไพล์ vertex program และ fragment program ที4อยูใ่นไฟล์ cg_programs.cg 

เตรียมไว้เพื4อให้พร้อมใช้งาน ซึ4ง profile ที4กําหนดไว้นั �นยงัถกู disable อยู่
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ผลการรันในระดบัเบื 6องต้น

� ในการทํางานช่วงแรกของโปรแกรม OpenGL ถกูใช้ในการแสดงผลที4ปรากฏ
ดงัรูป โดยที4ทั �ง vertex program และ fragment program ที4ใช้ประมวลผล
ข้อมลูใน pipeline ยงัคงเป็นโปรแกรมของ OpenGL เอง
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ผลการรันในระดบัเบื 6องต้น (ต่อ)

� โปรแกรมได้ถกูออกแบบให้ vertex program และ fragment program ที4ผู้
ใช้ได้เขียนไว้ในไฟล์ cg_programs.cg ถกูนํามาใช้ทํางานแทนของ OpenGL 
โดยผา่นการกดคีย์ ‘c’ เพื4อให้ profile ที4เตรียมไว้ได้ถกู enable เกิดขึ �น ซึ4งผล
การทํางานที4เกิดจากโปรแกรม Cg ที4เขียนไว้นั �นถกูแสดงดงัที4ปรากฏในรูป 



22

โปรแกรม Cg ที8อยู่ในไฟล์ cg_programs.cg
� ทั �ง vertex program และ fragment program ที4อยูใ่น cg_programs.cg ถกู

เขียนขึ �นเพื4อแสดงให้เห็นถึงรูปแบบตวัอยา่งของโปรแกรม Cg โดยยงัไมไ่ด้
มุง่เน้นที4ความถกูต้องในการทํางานตามหน้าที4ใน graphics pipeline 

void vertex_prog (in float4 i_pos : POSITION,
in float4 i_col : COLOR,
out float4 o_pos : POSITION,
out float4 o_col : COLOR,
uniform float param)

{
o_pos = i_pos;
o_col = i_col;

}

void fragment_prog (in float4 i_col : COLOR,
out float4 o_col : COLOR,
uniform sampler2D texture_map)

{
o_col = i_col;

}
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โปรแกรม Cg ที8อยู่ในไฟล์ cg_programs.cg (ต่อ)

� ถ้าเราพยายามทําความเข้าใจจากโปรแกรม Cg ทั �ง 2 โปรแกรม ในระดบั
เบื �องต้น เราพอสรุปการทํางานได้วา่
� ตวัอยา่ง vertex program จะทํางานโดยเพียงสง่ผา่นข้อมลูที4เป็น ตาํแหน่ง และ สี 

ของ vertex ที4ไหลเข้ามาจาก pipeline และสง่ข้อมลูนั �น โดยไมไ่ด้มีการเปลี4ยนแปลง 
ออกตอ่ไปยงัสว่นตอ่ไปใน pipeline

� สว่น fragment program ก็ทํางานในลกัษณะเดียวกนัที4รับข้อมลู สี ของ fragment 
ที4เข้ามาจาก pipeline และก็สง่ข้อมลูนั �นออกไปยงั pipeline

� หากสงัเกต จะเห็นได้วา่ vertex program มีตวัแปรพารามิเตอร์ param ที4มี
ประเภทข้อมลูเป็น float ซึ4งเป็นตวัแปรที4ถกูกําหนดขึ �นเพื4อใช้รับคา่ที4
โปรแกรมหลกัจะสง่คา่ผา่นเข้ามายงัโปรแกรม Cg

� สว่น fragment program ก็มีตวัแปรพารามิเตอร์ texture_map ที4มีประเภท
ข้อมลูชนิดพิเศษที4เป็น sampler2D ซึ4งเป็นตวัแปรที4ใช้อ้างอิงถึง texture ที4ถกู
โหลดไว้โดยโปรแกรมหลกั ซึ4ง fragment program ก็สามารถเข้าถึงได้ด้วย
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โปรแกรม Cg ที8อยู่ในไฟล์ cg_programs.cg (ต่อ)

� ในการบรรยายครั �งตอ่ไป เราจะมาดโูครงสร้างภาษา Cg ในสว่นที4เพิ4มจาก
ภาษา C โดยทั4วไป รวมถึงฟังก์ชนัภายใน Cg ที4ผู้ ใช้สามารถเรียกใช้งานได้

� ให้นิสติอา่นมาลว่งหน้าในสว่นของบทที4 2 เรื4อง The Simplest Programs 
และบทที4 3 เรื4อง Parameters, Textures, and Expressions ในหนงัสือ The 
Cg Tutorial


