
Kilpikonnien ja tietokonegrafiikan salattu yhteys

Ei tässä mitään erityisen salaista ole. Sori.

Konnagrafiikan määritelmä

• Ruudulle piirretään liikuttelemalla yksittäistä pistettä eri suuntiin.

– Tätä pistettä kutsutaan kilpikonnaksi, sillä se ikään kuin ryömii
kaksiulotteisella tasolla aina suhteessa omaan katsomissuuntaansa.

• Englanniksi käytetään usein termiä turtle geometry
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Kinesteettinen ajattelu

• Ohjelmoija voi hahmottaa konnan liikkeet kuvittelemalla itsensä matelijan
paikalle.

Kilpikonnagrafiikan historiaa

Logo - 1967

• Bolt, Beranek and Newman -yrityksen kehittämä ohjelmointikieli
• Ominaisuuksia: selkeys, edistynyt tekstinkäsittely ja kätevä kilpikonna-

grafiikka

Eräs moderni Logo-versio on Berkeley Logo.

Esimerkki

Logo-ohjelmointia.

QuickBasic - 1985

• Microsoftin jatkaja Compaqille kehitetylle GW-BASICille.
• Karsittu QBasic toimitettiin MS-DOS 5:en ja sitä myöhempien käyttöjär-

jestelmien mukana.
• Varsin mukava merkkijonopohjainen kilpikonnakoneisto.

Esimerkkiohjelma: MUOTO.BAS
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http://www.cs.berkeley.edu/~bh/logo.html
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Processing - 2001

Processing tarjoaa samankaltaisen ympäristön kuin Logo aikanaan

• Lähes välitön graafinen palaute
• Aloittelijaystävällisyys
• ei kuitenkaan erityisen kilpikonnaystävällinen

Konnasimulaatio

• Voimme simuloida kilpikonnaa 2D-muunnoksien avulla.
– Ei ole yhtä helppokäyttöinen, mutta joustavampi

• Poikkeaa hieman Logosta

• applyMatrix()
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http://www.processing.org/tutorials/transform2d/
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• popMatrix()
• printMatrix()
• pushMatrix()
• resetMatrix()
• rotate()
• rotateX()
• rotateY()
• rotateZ()
• scale()
• shearX()
• shearY()
• translate()

Fraktaalidemo

Koodiesimerkki
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Mahdollinen animaatio

• Muuttujana aika
• Parametrit Rocketista

Entäs 3D-avaruudessa?

Kuva: Paul Kidby

• 3D-avaruudessa siirtely tapahtuu samoin kuin kaksiulotteisella matri-
isipinolla

• Kaksiulotteisten kuvioiden sijaan on mahdollista piirtää 3D-malleja
• Vanhassa (versio <= 1.5) OpenGL:ssä sisäänrakennettu tuki

“Hyi, tuohan on deprekoitu!”

• Ite oot!

Processing 3D-esimerkki

Todisteet toimivuudesta:

8

http://www.paulkidby.net/


Razor 1911 - We Have Accidently Borrowed Your Votedisk

• 64k intro
• toinen Revision 2011 partyjen demokompossa

Yhteenveto

• Kilpikonnagrafiikalla on pitkä historia
• Selkeä yhteys matriisipinolla toteutettaviin muunnoksiin
• Kätevä työkalu grafiikkaohjelmoinnissa
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•

Kiitos!

• twitter.com/seecce
• peisik.untergrund.net
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https://twitter.com/seecce
http://peisik.untergrund.net/
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