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Видове изображения

Графики на функции

Схеми, диаграми, графи

Геометрични чертежи

Други видове чертежи



Видове взаимодействие

Диалогово и описателно задаване на входната информация:
данните за чертежа могат да се задават или в диалог с
програмата, или като текстово описание.

Във втория случай чертожната програма е по същество
програмируема, а създаването на описание е програмиране в
една или друга степен и форма.

Описание може да се създава и чрез програма, което е особен
вид метапрограмиране, т. е. програмно пораждане на програма.



Представяне на резултата

Създадените образи се записват в някоя от следните три
различни форми:

като растерен файл (във формат png, gif и др.);
като векторен файл (във формат ps, eps, svg и др.);
във файл, отговарящ на специализиран стандарт или
специфичен за определена програма.

Векторните формати съхраняват геометрични форми и имат
редица преимущества пред растерните, най-важно от които е
мащабируемостта.

Ps и eps са форми на езика PostScript, като втората е
пригодена за вграждане на илюстрации в различни видове
документи.



. . . продължение

SVG е описателен формат, по принцип предвиден и особено
удобен за използване в уебсреда, но вече широко използван и
за вграждане на илюстрации в печатни документи. При него,
когато се използва в уебдокументи, има възможност за
създаване на интерактивни и анимирани образи.

Графичните файлове от специален вид имат по-ограничено
използване – в една или малък брой конкретни програми.
Най-често са по същество също векторни.

Пример за файлове от специален вид са аплетите на езика
Java, най-често интерактивни.

Подобно по начин на употреба, но с по-широка приложимост е
съчетаването на SVG с фрагменти на езика JavaScript.



Построяване на графики на криви и повърхности

Gnuplot е програма, чието поведение се управлява чрез файл
с описания на функции и начини на показването им като гра-
фики. Тези описания се записват на удобен език, специализи-
ран за построяване на графики на криви и повърхности. Зада-
ването на последните става посредством разнообразни видове
уравнения или чрез множества от точки, представени с коор-
динатите си.

http://gnuplot.info


Пример

Следното описание е на пространствена спирална повърхност.
Тя се задава чрез параметрично уравнение, като стойностите
на параметрите u и v се изменят в избрани интервали с посо-
чена големина на стъпката. Повърхността се показва като
мрежа от пространствени криви, породени от тези стойности.
Частите, закрити от друга част, не се показват.

set parametric
set hidden3d
set isosamples 2,150
splot [0:1] [-.75*pi:6*pi-.75*pi] \

u*cos(v),u*sin(v),v



Построяване на блоксхеми, диаграми и графи

Две удобни и много широко използвани за тази цел програми
са pic и graphviz. Всяка от тях се управлява чрез текст-описа-
ние на съответното построение.

Чрез pic се строят най-вече блоксхеми с равномерно разполо-
жени и подобни една на друга части (за което програмата
предлага удобни съглашения по подразбиране), но може да се
създават и различни други графични структури.

Graphviz е семейство програми за построяване на диаграми
със сложен строеж, формално описван като граф. Програмите
позволяват компактно и нагледно изобразяване дори на много
сложни графи. Намирането на взаимното разполагане на час-
тите става автоматично – потребителят задава само възлите,
връзките между тях и обозначения за възли и връзки.

Дело на автора е програмата ttdot – предпроцесор към
graphviz за удобно описване на дървета и тяхното изобразя-
ване по разнообразни начини.

http://doc.cat-v.org/unix/v10/10thEdMan/pic.pdf
http://graphviz.org
http://www.math.bas.bg/bantchev/ttdot/ttdot.html


Построяване на геометрични чертежи

За тази цел са създадени множество диалогови програми от
вида, наричан програми за динамична геометрия. В хода на
построяване на геометрични обекти такава програма запомня
връзки между тях и чрез това дава възможност да се променя
целият чертеж, променяйки първичните за него обекти.

Някои такива програми са:
GeoGebra
C.a.R.
GeoNext
Cinderella
(The Geometer’s) Sketchpad
VRR!
Математический конструктор

http://geogebra.org
http://car.rene-grothmann.de
http://geonext.uni-bayreuth.de
https://cinderella.de
http://www.dynamicgeometry.com
http://vrr.ucw.cz
http://obr.1c.ru/mathkit


. . . продължение

Всички изброени освен Sketchpad и Математический конст-
руктор са безплатни.

Понастоящем особено популярна е GeoGebra, която активно се
развива с участието на голямо множество потребители.

Заслужава да се спомене и библиотеката JSXGraph, чрез която
на езика JavaScript могат да се създават уебпрограми с въз-
можности за динамична геометрия.

Дело на автора е езикът за геометрични пресмятания и пост-
роения ForGe и библиотеката на JavaScript под същото име,
които предлагат друг път за динамични построения в плани-
метрията.

Програмата GCLC създава планиметрични чертежи по описа-
ние (недиалогова) и може да доказва или опровергава твърде-
ния за участващите в чертежа обекти.

https://jsxgraph.uni-bayreuth.de
http://www.math.bas.bg/bantchev/ForGe/fg.html
http://poincare.matf.bg.ac.rs/~janicic/gclc


Езици за геометрични построения

С такива езици разполагат някои от споменатите по-горе
програми.

Друг пример е създаденият от автора език и интерпретатор
за планиметрични построения, който съдържа и средства за
подробно типографско оформяне на чертежите.

http://www.math.bas.bg/bantchev/articles/plato.pdf
http://www.math.bas.bg/bantchev/articles/plato.pdf


Описателни езици за чертане с общо предназначение

Езиците от такъв вид предоставят средства за построяване на
някои най-прости обекти като точки, отсечки и окръжности и
евентуално основни равнинни преобразования, използвани за
удобно разполагане на обектите в чертежа.

Като правило, създаването на сложни рисунки и чертежи на
такъв език изисква текстът да бъде пораждан от програма,
която извършва различните необходими за определянето на
координати и размери пресмятания.

Пример за език от този вид и интерпретатор за него е създа-
деният от автора sp.

http://www.math.bas.bg/bantchev/sp


Езици за програмиране за създаване на чертежи

Това са универсални по възможности езици за програмиране,
които заедно с това са и специализирани за създаване на чер-
тежи. С тяхна помощ могат да се създават произволно сложни
образи от различни видове, като в някои случаи това изисква
значително по обем програмиране.

Пример за такъв език е PostScript. В много случаи обаче има
смисъл вместо него да се използва език от по-високо предмет-
но равнище, програмите на който пораждат текст на PostScript
или например SVG. Такива езици са MetaPost и Asymptote.

https://tug.org/metapost.html
http://asymptote.sf.net


Системи за математически пресмятания и чертане

Създаването на графики на функции и др. под. е възможно
и с така наречените системи за математически пресмятания –
Mathematica, Matlab, MathCAD и пр., повечето от които са
търговски (и доста скъпи) продукти.

Свободно разпространявани системи от същия вид са Octave
и SageMath.

Octave е по същество интерпретатор на специализиран език
за програмиране, подобен на, и донякъде по-удобен от този в
Matlab. Интерпретаторът поражда изходен текст на входния
език на Gnuplot.

В SageMath се използва универсалният и широко употребяван
език за програмиране Python, което прави възможно тя да се
разширява за различни конкретни приложения.

http://octave.org
https://sagemath.org
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